
  

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

 

Tomáš Mls 

 

 

Rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele 

 

Disertační práce 

 

 

 

 

 

Školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

 

Studijní program: Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 16. 02. 2020 



  

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracoval samostatně, že všechny použité 

zdroje byly řádně uvedeny a že práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Dále prohlašuji, že vlastní text této práce včetně poznámek pod čarou má 361.698 znaků včetně 

mezer. 

 

 

         

 

         disertant 

 

 

 

V Praze dne 16. 2. 2020 

  



  

Obsah 
 

 

Úvod ................................................................................................................................................ 5 

OBECNÁ ČÁST ............................................................................................................................. 6 

1. Obecně k rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem ..................................................... 6 

1.1. Aktuální právní úprava ..................................................................................................... 6 

1.2. Faktory formující podobu aktuální právní úpravy ............................................................ 7 

1.3. Základní rysy současné právní úpravy ........................................................................... 10 

1.4. Funkce (účel) současné právní úpravy ........................................................................... 15 

2. Zahraniční právní úpravy ....................................................................................................... 23 

2.1. Úvodní poznámka ........................................................................................................... 23 

2.2. Rakouská právní úprava rozvázání pracovněprávních vztahů ....................................... 24 

2.3. Německá právní úprava rozvázání pracovněprávních vztahů ........................................ 30 

2.4. Slovenská právní úprava rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ....... 37 

2.5. Shrnutí k zahraničním právním úpravám ....................................................................... 43 

3. Alternativní přístupy .............................................................................................................. 43 

3.1. Teoretická revize alternativ ............................................................................................ 43 

3.2. Relativně abstraktní hypotézy ........................................................................................ 44 

3.3. Rozšíření výčtu důvodů rozvázání pracovního poměru ................................................. 45 

3.4. Rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu ...................................................... 46 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST ........................................................................................................................ 49 

4. Výpověď z pracovního poměru ............................................................................................. 49 

4.1. Pojem a povaha ............................................................................................................... 49 

4.2. Výpovědní důvody ......................................................................................................... 57 

4.3. Organizační opatření zaměstnavatele ............................................................................. 58 

4.4. Zdravotní stav zaměstnance ............................................................................................ 62 

4.5. Zaměstnancova nezpůsobilost k plnění pracovních úkolů ............................................. 69 

4.6. Zaměstnancovo závadné chování ................................................................................... 71 

4.7. Krátce k zákazu výpovědi ............................................................................................... 75 

4.8. Výpověď a související ustanovení z hlediska de lege ferenda ....................................... 76 

5. Okamžité zrušení pracovního poměru ................................................................................... 78 

5.1. Pojem a povaha ............................................................................................................... 78 

5.2. Pravomocné odsouzení zaměstnance .............................................................................. 85 

5.3. Porušení zaměstnancových povinností zvlášť hrubým způsobem ................................. 86 

5.4. Okamžité zrušení pracovního poměru z hlediska de lege ferenda ................................. 95 

6. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ...................................................................... 97 



  

6.1. Pojem a povaha ............................................................................................................... 97 

6.2. Zkušební doba ................................................................................................................. 98 

6.3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době z hlediska de lege ferenda................... 101 

7. Neplatnost rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem ............................................... 102 

7.1. Zdánlivost, neúčinnost a neplatnost .............................................................................. 102 

7.2. Postup zaměstnance v případě neplatnosti rozvázání pracovního poměru ................... 107 

7.3. Rozhodnutí soudu o žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru........ 116 

7.4. Náhrada mzdy nebo platu dle ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce.................................... 117 

7.5. Snížení náhrady mzdy či platu soudem ........................................................................ 121 

7.6. Fikce dle ust. § 69 odst. 3 zákoníku práce .................................................................... 122 

7.7. Úprava neplatnosti rozvázání pracovního poměru z hlediska de lege ferenda ............. 124 

7.8. Shrnutí navrhované úpravy ust. § 69 a § 72 zákoníku práce ........................................ 131 

8. Závěr .................................................................................................................................... 132 

Seznam zkratek ........................................................................................................................... 135 

Seznam použitých zdrojů ............................................................................................................ 136 

Abstrakt v českém jazyce ............................................................................................................ 140 

Abstrakt v anglickém jazyce ....................................................................................................... 141 

 



 

5 

 

 

Úvod 

Skončení pracovního poměru, tj. základního pracovněprávního vztahu dle zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, může být důsledkem právní skutečnosti či právního jednání. Tato 

práce se zaměřuje na skončení v důsledku právního jednání jednostranného, a to právního 

jednání strany zaměstnavatelské, tedy na výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení 

pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době a s nimi úzce spojenou 

problematiku jejich neplatnosti. 

Uvedené způsoby skončení pracovního poměru bezesporu patří mezi nejdůležitější 

jednání v pracovněprávních vztazích. V jejich úpravě se naplno projevuje povaha pracovního 

práva jako oboru stojícího na pomezí práva veřejného a práva soukromého; zaměstnavatel při 

rozhodování o jednostranném rozvázání pracovního poměru nedisponuje volností (konečně ani 

zaměstnanci ji právní řád v plném rozsahu nedává, byť z důvodů odlišných) a nemůže pracovní 

poměr rozvázat jinak než způsoby a z důvodů dle zákoníku práce. 

Je důležité stanovit meze jednostranného rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele tak, aby bylo v (co nejvíce) vyváženém souladu jak s potřebami zaměstnavatelů, 

tak zároveň s ochrannou funkcí pracovního práva. Zároveň se domnívám, že je důležité pečovat 

o právní úpravu s cílem zachovat ji praktickou a racionální; obzvláště by to mělo platit ve 

vztazích upravených zákoníkem práce, které se týkají převážné části společnosti.  

Svou práci jsem rozdělil na část obecnou a část zvláštní. Obecná část (1–3) nejprve 

podává přehled základních rysů platné právní úpravy rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele a zamýšlí se nad její funkcí (účelem), následně nabídne stručné nahlédnutí do 

úpravy zkoumaného institutu v Rakousku, Německu a na Slovensku a konečně krátce sumarizuje 

východiska alternativních přístupů k rozvázání pracovního poměru. Hlavním těžištěm práce je 

pak zvláštní část (4–7), jež se postupně věnuje výpovědi, okamžitému zrušení, zrušení ve 

zkušební době a neplatnosti uvedených rozvazovacích jednání, přičemž zkoumá především 

problematické aspekty a momenty právní úpravy i judikatury (místy na reálných příkladech z mé 

advokátní praxe) a podává návrhy úprav de lege ferenda. 

Domnívám se, že vynaložené úsilí má smysl, protože s právem, stejně jako s každým 

jiným dílem člověka sloužícím dobru lidské společnosti, je třeba nakládat s láskou a péčí a je 

třeba je s rozumem zdokonalovat. Jedním drobným příspěvkem tomuto lidskému snažení má být 

i tato práce.  
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OBECNÁ ČÁST 

1. Obecně k rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem 

1.1. Aktuální právní úprava 

V českém právním řádu je dnes úprava skončení pracovního poměru obsažena v zákoně 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále také jen „ZP“), a to v části druhé – Pracovní poměr, 

konkrétně v hlavě IV – Skončení pracovního poměru (v ustanoveních §§ 48 – 73a, rozdělených 

do deseti dílů označených dle jejich obsahu). Podle ustanovení Dílu 1 může být pracovní poměr 

rozvázán jen: 

- dohodou, 

- výpovědí, 

- okamžitým zrušením a 

- zrušením ve zkušební době1. 

Díl 1 dále stanoví, že pracovní poměr končí rovněž uplynutím sjednané doby, byl-li 

sjednán na dobu určitou, a vypočítává specifické možnosti skončení pracovního poměru cizince 

nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti2. Konečně pak je v Dílu 1 upraven zánik pracovního 

poměru smrtí zaměstnance a zaměstnavatele – fyzické osoby, který má ovšem svou specifickou 

úpravu v ustanovení § 342 odst. 1 ZP. 

V Dílu 1 se tedy setkáváme se třemi různými termíny – rozvázání, skončení a zánik 

pracovního poměru. Neměli bychom se tím však nechat zmást, ve skutečnosti si vystačíme 

s pojmy dvěma – „rozvázáním“ pro případ ukončení pracovního poměru v důsledku právního 

jednání a „skončením“ pro případ ukončení pracovního poměru v důsledku právní události. 

Zákonodárce se zde (podle mého názoru bezdůvodně3) rozhodl nedržet této přirozené duality a 

rozhodl se zavést ještě specifický pojem třetí – zánik – pro případ konce pracovního poměru 

v důsledku smrti. Důvod není zjevný a trojice termínů se zdá jen zbytečně kalit preciznost a 

pojmovou čistotu právní úpravy. Můj osobní dojem je, že by bylo bývalo mnohem vhodnější 

 
1 Viz § 48 odst. 1. 
2 Jde o (i) skončení pobytu na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, (ii) právní 

moc rozsudku ukládajícího trest vyhoštění z území ČR a (iii) uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání 

vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 
3 Resp. s následujícím odůvodněním, které se lze dočíst v důvodové zprávě PSP ČR k zákoníku práce: „V úpravě 

skončení pracovního poměru, odhlédne-li se od nového legislativně technického uspořádání, se v zásadě přebírá 

úprava dosavadního zákoníku práce, která odpovídá mezinárodně uznávaným standardům. V tomto ustanovení 

zákoníku práce jsou především taxativně uvedeny všechny právní úkony, akty úředního rozhodnutí a právní 

události, které mají za následek skončení pracovního poměru. (…)“ Dosavadním zákoníkem práce, zmíněným 

v důvodové zprávě, je samozřejmě zákon č. 65/1965 Sb., který ve svém ustanovení § 42 výše zmíněnou trojici 

pojmů používá. 
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použít „skončení“ jako souhrnné označení pro všechny případy, kdy je pracovní poměr ukončen 

(jak je také uvedeno v nadpisu dnešní Hlavy IV) a následně rozlišovat mezi „rozvázáním“ a 

„zánikem“ podle výše uvedených kritérií (samozřejmě se však nedomnívám, že by popsaný 

návrh přístupu k pojmovému rozlišení stál za to, aby se stal obsahem novely zákoníku práce)4. 

Jak už bylo řečeno, předmětem této práce je rozvázání pracovního poměru, tedy jeho 

ukončení v důsledku právního jednání, a to jednání strany zaměstnavatelské. Ve zvláštní části 

práce tedy bude v porovnání s výše popsaným výčtem uvedeným v Dílu 1 pozornost poněkud 

zúžena a soustředěna na výpověď, okamžité zrušení a zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době (vše ze strany zaměstnavatele); v této části obecné však je mým záměrem setrvat ještě 

v rovině generální. V následujících kapitolách se proto budu zabývat rozvázáním pracovního 

poměru z hledisek aktuálních pro všechny způsoby rozvázání pracovního poměru 

zaměstnavatelem a pokusím se pojmenovat příčiny a účel současné podoby regulace rozvázání 

pracovního poměru zaměstnavatelem obecně.  

K celé obecné části pak mám ještě následující poznámku: O rozvázání pracovního 

poměru se v právní teorii příliš nediskutuje, pravděpodobně proto, že je považováno za notorietu 

(pokud se o něm vůbec diskutuje, pak ve vztahu k okolnostem, za jakých je lze provést). 

Následující roztřídění faktorů formujících podobu platné úpravy, jejích základních rysů i účelu 

jsem tedy provedl sám; domnívám se, že i pro účely právní praxe je takové třídění přínosné, 

neboť umožní nadhled a snazší orientaci ve významu jednotlivých prvků tvořících ve svém 

sourhnu celý předmět zkoumání této práce.          

1.2. Faktory formující podobu aktuální právní úpravy 

Rozvázání pracovního poměru je tedy jedním ze způsobů skončení jednoho právního 

vztahu dle zákoníku práce, přičemž zákoník práce přesně stanoví jeho meze. Pokud však 

opustíme tento úzce pozitivistický přístup, objevíme mnohem bohatší komplex souvislostí, a sice 

právem regulovaný způsob ukončení jistého druhu vztahu, v lidské společnosti velmi 

frekventovaného, který v průběhu mnoha let vývoje (společnosti i právního řádu) získal 

výjimečný status a vysloužil si specifické zacházení. 

Domnívám se, že pro porozumění podstatě předmětné regulace je nutné nejprve poznat 

příčiny (důvody) vedoucí až k aktuální podobě právní úpravy rozvázání pracovního poměru ze 

 
4 Za doplňující zmínku stojí, že podle M. Běliny, J. Pichrta a kol. je způsoby skončení pracovního poměru možno 

třídit na (i) právní jednání účastníků pracovního poměru, (ii) právní události a (iii) úřední rozhodnutí (viz 

BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 195.). 

Tomuto přístupu jistě nelze nic vytknout; v mém výše nastíněném rozdělení jsou úřední rozhodnutí zahrnuta mezi 

právní jednání, neboť ta nejsou definičně zúžena na jednání pouze účastníků pracovního poměru. 
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strany zaměstnavatele. Faktory, které zde hrají roli, vyplývají z rozdílů mezi oběma stranami 

pracovního poměru, tj. stranou zaměstnavatelskou a stranou zaměstnaneckou, a je možno je 

shrnout takto: 

1) Rozdíl v ekonomické síle stran pracovního poměru; 

2) Rozdíl v úrovni právního povědomí; 

3) Rozdíl v nahraditelnosti stran pracovního poměru, resp. v míře obtížnosti této 

nahraditelnosti a významu potřeby její realizace; 

4) Rozdíl ve významu alimentační funkce pracovního poměru pro jednu a druhou stranu 

pracovního poměru; 

5) Rozdíl v míře závislostí stran na existenci (trvání) pracovního poměru. 

Ad 1) Rozdíl v ekonomické síle stran pracovního poměru 

Obecně řečeno, zaměstnavatelská strana pracovního poměru je z podstaty svého 

postavení nadána větší ekonomickou silou. Je vlastníkem prostředků sloužících ke generování 

komodit či služeb, na jejichž odbytu je založeno celé fungování procesu podnikání 

zaměstnavatele, a tento proces podnikání také řídí, neboť je na rozdíl od zaměstnance subjektem 

vztahů se zákazníky. 

Výše uvedené si dovoluji konstatovat i přesto, že si samozřejmě lze představit drobné 

podnikatele (živnostníky či příslušníky svobodných povolání), zaměstnávající jen několik málo 

zaměstnanců, kteří svou ekonomickou silou nebudou své zaměstnance převyšovat nijak výrazně. 

Jednak se však domnívám, že v celkovém počtu zaměstnavatelů v ČR nebudou výše uvedení 

drobní podnikatelé tvořit dominantní část, a jednak lze i v jejich případě považovat možnost 

disponovat celým mechanismem sloužícím ke generování zisku (z něhož zaměstnanci náleží jen 

malá část představovaná vyplácenou mzdou) za rozhodující prvek, díky němuž lze jejich 

ekonomické postavení prohlásit za silnější. 

Ad 2) Rozdíl v úrovni právního povědomí 

Porovnáme-li obecně úrovně právního povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců, je 

zřejmé, že zaměstnavatelé budou v tomto ohledu nadáni převahou. Samozřejmě to nebude platit 

v případě zaměstnanců – absolventů právnických fakult, principiálně se však fyzická osoba může 

stát zaměstnancem, aniž by jí zákoník práce ukládal jakýkoli povinný stupeň dosaženého 

vzdělání (konkrétní požadavky zaměstnavatelů či jiných právních předpisů ve vztahu ke 

konkrétním druhům práce ponechávám stranou) a ve většině případů půjde o právní laiky. 

Zaměstnavatel přitom z podstaty věci musí vykazovat takovou úroveň orientace v právních 

předpisech, která mu umožní uspokojivě fungující podnikání, a pokud ji nevykazuje, bude muset 
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využít profesionálů v oblasti poskytování právních služeb. Jako ekonomicky silnější strana 

pracovního poměru bude mít pro takový nákup právního poradenství také větší zdroje, v čemž je 

nutné spatřovat jeho další výhodu: Pokud zaměstnavatel nevykazuje vyšší úroveň právního 

povědomí, má lepší šanci si tuto úroveň vylepšit. 

Ad 3) Rozdíl v nahraditelnosti stran pracovního poměru 

Zásadní rozdíl v nahraditelnosti stran pracovního poměru lze spatřovat v tom, že ve 

většině případů bude zaměstnavatel v případě skončení pracovního poměru některého ze svých 

zaměstnanců nahrazovat jednoho z členů svého týmu, zatímco pro zaměstnance bude taková 

situace znamenat nutnost nahradit skončený pracovní poměr (tedy jeden hlavní vztah) jiným 

pracovním poměrem proto, aby zaměstnanec nezůstal zcela bez hlavního zdroje svých příjmů. 

Byť si tedy i v tomto bodě lze představit hraniční případy (malé týmy, v nichž bude třeba 

nahradit klíčového člena, což ohrozí bezproblémové fungování zaměstnavatele; specializované 

odborníky, jež je na trhu práce pro zaměstnavatele obtížné najít…), s určitou mírou zobecnění je 

možné konstatovat, že to je zaměstnanec, pro koho je v případě skončení pracovního poměru 

potřeba realizace náhrady jiným pracovním poměrem významnější, neboť zaměstnanec je 

vystaven většímu riziku v případě, že se mu skončený vztah nepodaří dostatečně rychle nahradit, 

tj. riziku výpadku hlavního zdroje svých příjmů. A zaměstnavatel koneckonců má pro případy 

nutnosti nahrazení některého z členů svého zaměstnaneckého týmu k dispozici i další nástroje, 

které zaměstnanec ve své situaci využít nemůže, např. agenturní zaměstnávání či různé formy 

outsourcingu na bázi vztahu podnikatele s podnikatelem. 

Ad 4) Rozdíl ve významu alimentační funkce pracovního poměru 

Obdobně jako ve výše uvedených bodech, lze i při porovnání významu alimentační 

funkce pracovního poměru pro zaměstnance a zaměstnavatele s trochou zobecnění dospět 

k závěru, že je to zaměstnanec, pro koho je z tohoto hlediska existence pracovního poměru 

důležitější5. Jde o přímý důsledek faktu, že strana zaměstnanecká je stranou ekonomicky slabší, a 

že pro zaměstnavatele je zaměstnanec zpravidla jedním z více členů týmu, zatímco pro 

zaměstnance je zaměstnavatel hlavním a jediným subjektem (přičemž při skončení vztahu 

s tímto subjektem hrozí kratší či delší doba bez pravidelného příjmu a tím riziko neschopnosti 

splácet závazky). 

Ad 5) Rozdíl v míře závislostí stran na existenci (trvání) pracovního poměru 

 
5 M. Bělina, J. Pichrt a kol. navíc nad rámec alimentační funkce pracovního poměru pro zaměstnance uvádí i to, že 

„skončení pracovního poměru má pro zaměstnance v řadě případů i nepříznivé společenské a psychologické 

aspekty a může znamenat ohrožení jeho sociální integrace“ (viz BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 

7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 195.). 



 

10 

 

 

Z toho, co bylo dosud uvedeno, zřetelně vyplývá, že pro zaměstnaneckou stranu je 

existence, resp. trvání pracovního poměru zásadnější skutečností než pro stranu 

zaměstnavatelskou. Je-li pak pro jednu ze stran trvání vztahu důležitější, je tím samozřejmě 

zároveň založena její větší závislost na takovém vztahu v porovnání se stranou druhou. Taková 

větší míra závislosti pak činí z této strany slabší a zranitelnější subjekt vztahu. Není pochyb o 

tom, že takovouto slabší stranou pracovního poměru je právě zaměstnanec. 

Výše uvedené faktory jsou součástí škály důvodů a skutečností, na nichž je založen 

akcent na ochrannou funkci pracovního práva jako celku6; současná právní úprava rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je pak jedním z projevů této ochranné funkce. 

1.3. Základní rysy současné právní úpravy 

Postavení stran pracovního poměru tedy nejsou stejně silná. S ohledem na rozvinutou 

tradici křesťanského humanismu a institucionalizovanou sociální solidaritu euroatlantických 

společností, které mají tendenci slabší strany chránit a do jisté míry tak relativizovat rozdíly 

plynoucí právě z nestejně silných (ekonomických či sociálních) postavení, není překvapivé, že 

právní úprava má tendenci zvýhodnit zaměstnance i co se týče možností rozvázání pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele. 

Podstatné rysy této aktuální úpravy nejlépe vyniknou při porovnání způsobů rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele s možnostmi, jaké zákon č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, nabízí objednateli pro ukončení smlouvy o dílo podle ustanovení §§ 2586–2635; 

stručnou podobu takového porovnání obsahuje následující tabulka. 

Rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele podle ZP 

Ukončení smlouvy o dílo objednatelem podle 

občanského zákoníku 

- Pracovní poměr může být rozvázán jen 

způsoby uvedenými v ZP. Další 

způsoby zániku závazků podle 

občanského zákoníku se nepoužijí. 

- Na zánik vztahu objednatele a 

zhotovitele dle smlouvy o dílo se 

v plném rozsahu použijí ustanovení 

občanského zákoníku o zániku závazků 

dle ustanovení § 1908 a násl., tj. nejen 

odstoupení, ale rovněž např. následná 

nemožnost plnění dle ustanovení § 

 
6 Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance je podle ustanovení § 1a písm. a) jednou ze základních zásad 

pracovněprávních vztahů. 
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2006. 

- Zaměstnavatel a zaměstnanec si 

nemohou pracovní smlouvou sjednat 

další způsoby jednostranného rozvázání 

pracovního poměru a rozšířit tak 

množinu důvodů, ze kterých je 

zaměstnavateli dovoleno rozvázat 

pracovní poměr se zaměstnancem 

(výčet těchto důvodů uvedený v ZP je 

uzavřený a jeho rozšíření dovoleno 

není. 

- Objednatel a zhotovitel mají možnost 

sjednat si vlastní, tj. smlouvou založené 

způsoby ukončení smlouvy o dílo, 

pokud se na tom dohodnou. Mohou 

například využít ustanovení § 1992 

občanského zákoníku o odstupném a 

sjednat, že jedna ze stran může závazek 

zrušit zaplacením odstupného (v 

takovém případě se závazek zruší 

zaplacením odstupného obdobně jako 

při odstoupení od smlouvy). 

- Zaměstnavatelovy možnosti ukončení 

pracovního poměru jsou v porovnání 

s možnostmi zaměstnance zákonem 

zúženy. Nejvíce tento rozdíl vynikne u 

výpovědi – zaměstnanec je ze zákona 

oprávněn rozvázat pracovní poměr 

výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i 

bez uvedení důvodu (viz ustanovení § 

50 odst. 3 ZP), zatímco zaměstnavatel 

může dát zaměstnanci výpověď jen 

z důvodu výslovně uvedeného v § 52 

(viz ustanovení § 50 odst. 2 ZP).7  

- Objednatel a zhotovitel mají ve vztahu 

k ukončení smlouvy o dílo v zásadě 

rovnocenné možnosti, tj. jejich 

postavení jsou srovnatelná a nikdo 

z nich není v porovnání s druhou 

stranou v možnosti ukončení smlouvy 

znevýhodněn. 

- Výpověď, okamžité zrušení i zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době 

musejí být podle ZP vyhotoveny 

písemně. 

- Pro smlouvu o dílo není občanským 

zákoníkem písemná forma vyžadována. 

Jakkoli to tedy v praxi nebude obvyklé, 

nebude písemná forma povinná ani pro 

ukončení smlouvy o dílo, ledaže by si 

 
7 U ostatních způsobů rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se také najdou jistá omezení; viz 

důraz na výjimečnost u okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, který u okamžitého 

zrušení ze strany zaměstnance chybí, ustanovení § 55 odst. 2 a ustanovení § 66 odst. 1 (viz dále v této práci). 
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to smluvní strany sjednaly. 

- ZP umožňuje v ustanovení § 66 zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době, 

tj. snadné a neformalizované rozvázání 

pracovního poměru v počáteční fázi 

doby jeho trvání (ve zkušební době), 

kdy je jeho ukončení možné i ze strany 

zaměstnavatele z jakéhokoliv důvodu 

nebo bez uvedení důvodu. 

- Občanský zákoník neobsahuje žádné 

ustanovení, které by v jakékoli 

počáteční fázi doby trvání vztahu 

založeného smlouvou o dílo 

umožňovalo ukončení tohoto vztahu 

snazším, méně formalizovaným 

způsobem. 

- ZP ukládá zaměstnavateli zákaz 

rozvázat pracovní poměr se 

zaměstnancem v přesně stanovených 

obdobích. Tyto zákazy jsou obsaženy 

v ustanoveních § 53 (zákaz výpovědi 

v tzv. ochranné době), § 55 odst. 2 

(zákaz okamžitého zrušení ve 

vymezených případech) a § 66 odst. 1 

(zákaz zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době v době prvních 14 

kalendářních dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti zaměstnance). 

Smyslem těchto zákazů je ochrana 

zaměstnance v obdobích, kdy je 

z různých důvodů jeho postavení 

mimořádně choulostivé a rozvázáním 

pracovního poměru by mohl být 

obzvláště citelně zasažen8. 

- Občanský zákoník objednatele žádným 

způsobem neomezuje v tom, v jaké 

době či období bude přistoupeno 

k ukončení smlouvy o dílo. (Teoreticky 

je samozřejmě možné, aby takové 

omezení bylo mezi stranami ujednáno 

smluvně, není to však nijak obvyklé.) 

- V zákonem vyjmenovaných případech 

nastupuje při rozvázání pracovního 

poměru povinnost zaměstnavatele 

- Pro případy ukončení smlouvy o dílo ze 

strany objednatele není občanským 

zákoníkem předepsána žádná 

 
8 Pro úplnost: V případě ustanovení § 66 odst. 1 je účelem zabezpečení plnění povinnosti poskytovat dočasně práce 

neschopnému zaměstnanci náhradu mzdy. 
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vyplatit zaměstnanci odstupné dle 

ustanovení § 67 ZP, a to ve výši 

jednonásobku až dvanáctinásobku 

zaměstnancova průměrného výdělku (v 

závislosti na důvodu rozvázání 

pracovního poměru a délce doby trvání 

zaměstnancova pracovního poměru) 

obligatorní obdoba odstupného dle 

zákoníku práce. (Smluvní sjednání 

takového plnění opět bude možné, bude 

však s největší pravděpodobností spíše 

velmi výjimečné.) 

- Pro uplatnění neplatnosti9 rozvázání 

pracovního poměru výpovědí, 

okamžitým zrušením a zrušením ve 

zkušební době u soudu je zákoníkem 

práce v ustanovení § 72 stanovena 

specifická, a sice prekluzivní lhůta 

v délce dvou měsíců ode dne, kdy měl 

pracovní poměr rozvázáním skončit. 

- Pro soudní uplatnění neplatnosti 

ukončení smlouvy o dílo není právním 

předpisem upravena žádná specifická 

lhůta aplikovatelná pouze na tento 

jeden konkrétní druh vztahu. 

 

Základní rysy současné právní úpravy, vyzdvižené stručnou komparací obsaženou ve 

výše uvedené tabulce, by se tedy daly shrnout takto: 

1) Strany pracovního poměru jsou ve svých možnostech jeho rozvázání odkázány pouze na 

zákoník práce, nemohou využít obecnou občanskoprávní regulaci a nemohou si smluvně 

sjednat další (tj. zákoníkem práce neaprobované) způsoby rozvázání. 

2) Zatímco obecná občanskoprávní úprava nečiní při regulaci ukončení závazkového vztahu 

rozdíly mezi subjekty na základě jejich odlišného (nestejně silného) hospodářského či 

sociálního postavení, pracovní právo akcentuje i v úpravě možností rozvázání pracovního 

poměru svou ochrannou funkci a zvýhodňuje slabší stranu. Činí tak následujícími 

způsoby: 

• zaměstnavatelovy možnosti rozvázání pracovního poměru jsou v porovnání 

s možnostmi zaměstnance zúženy; 

• zákoník práce zakazuje zaměstnavateli rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr 

v přesně vymezených obdobích; 

 
9 Nikoli však zdánlivosti nebo neúčinnosti, k tomu viz část 7 – Neplatnost rozvázání pracovního poměru 

zaměstnavatelem. 
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• v některých případech rozvázání pracovního poměru ukládá zákoník práce 

zaměstnavateli povinnost zaplatit zaměstnanci odstupné, tj. peněžité plnění 

nesouvisející přímo s obsahem vztahu mezi smluvními stranami (event. škodou či 

pojmem odstupné, jak je definován občanským zákoníkem v ustanovení § 1992), 

ale aktivované právě až rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

a jen co se týče výše částky určené k vyplacení zaměstnanci závislé na délce doby 

trvání rozvazovaného pracovního poměru. 

3) Zákoník práce požaduje pro právní jednání, kterým se rozvazuje pracovní poměr, 

písemnou formu; formalizace je tak zde vyšší než u ukončení závazkového vztahu podle 

občanského zákoníku – podle něj lze ústně založené závazky zrušit opět ústně, eventuálně 

lze i u písemně založených závazků dohodnout možnost jejich zrušení ústní formou. 

Vyšší formální nároky jsou dány větším důrazem na právní jistotu stran pracovního 

poměru a mohou být považovány za další projev ochranné funkce pracovního práva: 

V nerovném vztahu zákonodárce odmítá připustit nejasnosti ohledně takto 

důležitých právních jednání (a tím nutnost soudních sporů); požadavek písemné formy 

není sice stoprocentní zárukou právní jistoty, ale alespoň k ní přispívá, tj. zvyšuje 

pravděpodobnost, že se strany pracovního poměru dokážou sporu o obsah právního 

jednání rozvazujícího pracovní poměr vyhnout. 

4) Pro uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru žalobou u soudu je stanovena 

zvláštní prekluzivní lhůta v délce dvou měsíců; požadavek na podání žaloby v této krátké 

lhůtě rovněž (jako ve výše uvedeném bodě 3) plyne z důrazu na zajištění právní jistoty 

stran a snahy zkrátit v co nejvyšší míře dobu nejistoty ohledně trvání či netrvání 

pracovního poměru. 

5) Na druhou stranu umožňuje zákoník práce jednoduché a neformalizované rozvázání 

pracovního poměru ve zkušební době, což je možnost, která občanským zákoníkem pro 

závazkové vztahy obecně upravena není; je zjevné, že tento institut je reakcí na jinak 

rigidně regulované rozvázání pracovního poměru, které zaměstnavateli ponechává jen 

relativně omezené možnosti (a má umožnit snadné rozvázání pracovního poměru, pokud 

hned zpočátku jeho trvání bude zjevné, že se zaměstnavatel ve svých očekáváních a 

odhadech ohledně zaměstnance a jeho práce fatálně spletl). 
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1.4. Funkce (účel) současné právní úpravy 

Obecně řečeno je funkcí (účelem) současné právní úpravy rozvázání pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele vyrovnání rozdílů v síle postavení zaměstnavatele a zaměstnance a 

dosažení (alespoň částečného) zmírnění nevýhod, kterým je zaměstnanec v souvislosti 

s rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele vystaven. 

Aby však mohl být rozbor považován za úplný, není možné spokojit se pouze s výše 

uvedeným obecným vymezením. Je třeba zkoumat také jednotlivé, konkrétní funkce a dílčí účely 

současné právní úpravy, stejně jako jednotlivé nástroje, kterými jsou v praxi dosahovány. 

Toto zkoumání nás dovede k následujícímu výčtu partikulárních funkcí (dílčích účelů) 

současné právní úpravy: 

1) Zamezení zneužití postavení zaměstnavatele ve věcech rozvázání pracovního poměru; 

2) Zachování stability uspořádání vztahů, tj. trvání pracovního poměru; 

3) Zabezpečení zaměstnance, dojde-li v některých (zákonem vyjmenovaných) případech 

k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Ad 1) Zamezení zneužití postavení zaměstnavatele 

Rizikem spojeným s každým zvýhodněným postavením v mezilidských vztazích je riziko 

zneužití takového postavení na úkor strany slabší; pracovní poměr v tomto směru samozřejmě 

nepředstavuje výjimku. Historie pracovního práva a vývoj rozvázání pracovního poměru 

dostatečně vypovídají o tom, že toto riziko bylo a je vnímáno jako reálné a způsoby nakládání 

s ním byly a jsou předmětem úvah jak právníků, tak politiků. 

Bez omezení právní regulací by měl zaměstnavatel z podstaty věci (díky své silnější 

pozici) možnost působit na zaměstnance hrozbou rozvázání pracovního poměru, které by 

zaměstnanci bylo na újmu a proti kterému by se zaměstnanec nemohl dostatečně bránit, a tím 

zaměstnance donutit k chování konformnímu s vůlí zaměstnavatele; bez omezení právní regulací 

by měl zaměstnavatel možnost pracovní poměr také kdykoli rozvázat a pracovat s touto možností 

(s hrozbou provedení rozvázání pracovního poměru) nejen jako s nástrojem sankčním, ale také 

jako s nástrojem vysílajícím signál ostatním svým zaměstnancům, tj. jako s regulátorem chování 

vynucujícím u ostatních (zbylých) zaměstnanců zaměstnavatelem požadované postoje a jednání. 

O čisté zvůli ani nemluvě. 

Proto je zamezení takovému zneužití jednou ze základních funkcí současné právní úpravy 

rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele; zákoník práce upravuje 
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zaměstnavatelova právní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru tak, aby mantinely 

právní regulace zabránily: 

- takovému jednání, které není přiměřené spravedlivému uspořádání vztahů chránícímu 

postavení zaměstnance a 

- dosahování takových výsledků, které nemají být primárním cílem rozvázání pracovního 

poměru10. 

Tohoto účelu je dosahováno jednak taxativním výčtem zákonem aprobovaných způsobů 

jednostranného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (tj. pouze výpovědí, 

okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době) a jednak taxativní zákonnou definicí 

konkrétních důvodů, pro které je možno takové způsoby v praxi použít. Podle současné právní 

úpravy (s výjimkou zrušení pracovního poměru ve zkušební době, které je i ze strany 

zaměstnavatele možno provést z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu) se musejí 

zaměstnavatelova rozvazovací právní jednání vždy opírat o některý ze zákonem vyjmenovaných 

důvodů a musejí také obsahovat přesné vymezení předmětného důvodu (aby mohl být 

přezkoumán soudem). Díky tomu jsou jednotlivé důvody rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele samozřejmě mimořádně důležitým prvkem celé soustavy a zaslouží si pozornost; 

ta jim bude věnována v jednotlivých kapitolách zvláštní části této práce. Na tomto místě je 

vhodné uvést alespoň základní třídění důvodů rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele podle jejich obsahu, protože na něm lze dobře rozpoznat zákonodárcovu 

představu o tom, co je možno považovat za ospravedlnitelné, má-li být zaměstnancův pracovní 

poměr ukončen. 

Víceméně ve shodě s Velkým Beckovým komentářem11 lze důvody podle jejich obsahu 

třídit následovně: 

 
10 Tím ovšem samozřejmě není myšlena event. újma způsobená zaměstnanci rozvázáním pracovního poměru 

provedeným v souladu se zákonem. K tomu viz PICHRT, J. a kol. Zákoník práce. Zákon o kolektivním 

vyjednávání. Praktický komentář, Wolters Kluwer, 2017, k § 48: „Za zneužití výkonu práva lze považovat pouze 

takové jednání, jehož cílem není dosažení účelu a smyslu sledovaného zákoníkem práce, nýbrž které je v rozporu s 

ustálenými dobrými mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku újmu.“ 
11 Velký Beckův komentář k zákoníku práce uvádí na straně 316 v obecném pojednání k důvodům výpovědi dělení 

do čtyř skupin (organizační, zdravotní, zaměstnancova způsobilost k plnění povinností vyplývajících z pracovního 

závazku a důvody spočívající v jednání (chování) zaměstnance při plnění pracovního závazku nebo v souvislosti 

s ním). Výše uvedené třídění tento přístup v podstatě zachovává, byť s drobnými formulačními změnami a 

rozšířením o důvody dle ustanovení § 55 zákoníku práce (neboť se jedná o třídění veškerých důvodů rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, tj. nikoli jen důvodů výpovědi, jak jsou uvedeny ve Velkém 

Beckově komentáři). 
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1) důvody, jejichž podstata spočívá v organizačních opatřeních, kterými zaměstnavatel 

upravuje provoz svého podnikání (viz ustanovení § 52 písm. a), b) a c) zákoníku práce); 

může se jednat o 

• zrušení zaměstnavatele (nebo jeho části), 

• přemístění zaměstnavatele (nebo jeho části) nebo 

• následky zaměstnavatelova rozhodnutí, kterým je měněna skladba jeho úkolů či 

technické vybavení nebo (za účelem zvýšení efektivnosti práce) snížen početní 

stav zaměstnanců, event. jiné organizační změny mající obdobný dopad, tj. 

projevující se nadbytečností zaměstnance; 

2) důvody související se zdravotním stavem zaměstnance, event. s jeho pracovním 

úrazem či nemocí z povolání (viz ustanovení § 52 písm. d) a e) zákoníku práce); zde 

zákon rozlišuje mezi 

• situací, kdy zaměstnanec podle lékařského posudku nesmí dále konat dosavadní 

práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto 

nemocí, stejně jako pro dosažení nejvyšší přípustné expozice na pracovišti 

určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a 

• situací, kdy zaměstnanec podle lékařského posudku dlouhodobě pozbyl zdravotní 

způsobilost vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, přičemž důvodem je obecné 

onemocnění, tj. nikoli pracovní úraz, nemoc z povolání nebo dosažení nejvyšší 

přípustné expozice na pracovišti; 

kdy zásadním rozdílem je následek v podobě až dvanáctinásobně vyšší částky 

odstupného, již je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit, pokud zdravotní stav 

vedoucí k rozvázání pracovního poměru byl způsoben prací zaměstnance pro 

zaměstnavatele, její povahou či vlivy bezprostředně souvisejícími s touto prací; 

3) důvody vyplývající ze zaměstnancovy nezpůsobilosti k plnění jeho pracovních úkolů 

(viz ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce); zaměstnancova nezpůsobilost může 

spočívat 

• v nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané 

práce a 

• v nesplňování zaměstnavatelových požadavků pro řádný výkon této práce 

(přičemž na nesplňování těchto požadavků zaměstnavatel nesmí nést vinu); sem 

spadají dle výslovné zákonné dikce rovněž zaměstnancovy neuspokojivé pracovní 

výsledky, které mohou vést k výpovědi podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku 



 

18 

 

 

práce jen tehdy, pokud byl zaměstnanec zaměstnavatelem v době posledních 12 

měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době 

neodstranil; 

4) důvody představující následek zaměstnancova závadného chování, tj. porušení 

zaměstnancovy povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci (viz ustanovení § 52 písm. f) a písm. h) a § 55 odst. 2 

zákoníku práce); zde zákon rozlišuje mezi 

• méně závažným porušováním povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci (které může vést k výpovědi podle ustanovení 

§ 52 písm. g) zákoníku práce jen tehdy, pokud byl zaměstnanec v době posledních 

6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi), 

• závažným porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci (které může vést k výpovědi podle ustanovení 

§ 52 písm. g) zákoníku práce bez dalšího), 

• porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (kdy je umožněna 

jak výpověď podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce, tak okamžité zrušení 

podle ustanovení § 55 odst. 2 /okamžité zrušení jen v případech výjimečných, kdy 

dle judikatorních závěrů – viz dále ve zvláštní části této práce – nelze po 

zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance zaměstnával až do 

uplynutí výpovědní doby/), 

• porušením povinnosti stanovené zaměstnanci ustanovením § 301a zákoníku práce 

zvlášť hrubým způsobem; zde se jedná o zcela specifický případ, neboť uvedené 

ustanovení zakotvilo povinnost dodržovat stanovený režim dočasně práce 

neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné 

pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených 

vycházek podle zákona o nemocenském pojištění; 

5) důvody, jejichž podstata spočívá v pravomocném odsouzení zaměstnance pro 

úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (viz ustanovení § 55 

zákoníku práce); tyto důvody zákon diferencuje podle toho, zda došlo k pravomocnému 

odsouzení zaměstnance pro 

• jakýkoliv (blíže neurčený) trestný čin nebo 
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• trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

(což představuje kvalifikovanou podstatu, při jejímž výskytu postačí 

k použitelnosti důvodu pravomocné odsouzení zaměstnance k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců – zatímco u trestných činů 

nespáchaných při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bude 

tento důvod použitelný až při pravomocném odsouzení k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu delší než 1 rok). 

Tak je zaměstnavateli povoleno rozvázat pracovní poměr jen takovými způsoby a jen 

v takových případech, které zákonodárce shledal ospravedlnitelnými12; ostatní způsoby a případy 

jsou zcela vyloučeny. Otázkou samozřejmě je, zda je současný přístup (taxativní výčet způsobů 

rozvázání pracovního poměru i taxativní výčet důvodů, pro které je možné takové způsoby 

použít) jediným možným řešením, má-li být zachován účel právní úpravy, nebo zda lze uvažovat 

i o určitém rozvolnění zákonného zakotvení rozvázání pracovního poměru; k právně teoretické 

úvaze na toto téma, resp. stručnému shrnutí východisek alternativních přístupů k rozvázání 

pracovního poměru je věnováno několik stránek v části 3.    

Ad 2) Zachování stability uspořádání vztahů 

Je nepochybné, že zachování trvání pracovního poměru je v zájmu zaměstnance 

(samozřejmě nepřeje-li si sám zaměstnanec jeho rozvázání, které je ovšem dle současné právní 

úpravy z jeho strany možno provést výpovědí kdykoli, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez 

uvedení důvodu). Tomuto účelu slouží jednak obecná úprava vymezující zaměstnavateli způsoby 

a důvody (konkrétní situace), v nichž je oprávněn pracovní poměr rozvázat, která již byla 

zmíněna v předcházejícím bodě, a jednak úprava zvláštní, vycházející z toho, že obzvláště 

v některých obdobích je zaměstnancův zájem na trvání pracovního poměru okolnostmi 

zvýrazněn a hoden mimořádné ochrany. 

Jde o ta období, v jejichž průběhu je zaměstnancova pozice oslabena více než jindy a 

zaměstnanec zranitelnější než obvykle. Takovými obdobími jsou např. doba, kdy je zaměstnanec 

uznán dočasně práce neschopným, doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně 

čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou 

dovolenou, zkušební doba v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

 
12 Pro úplnost je k tomu třeba dodat, že „Právní úprava skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se 

řídí principy Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 158/1982 o skončení pracovního poměru z podnětu 

zaměstnavatele, i když jí není Česká republika vázána.“ (viz KAHLE, B. a kol. Zákoník práce – Komentář, 5. 

vydání, Wolters Kluwer, 2015).   
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neschopnosti zaměstnance etc.13 V těchto obdobích je zákonným nástrojem k dosažení účelu 

zachování stability uspořádání vztahů zákaz rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem, 

formulovaný diferencovaně v návaznosti na jednotlivé způsoby rozvázání pracovního poměru. 

Je samozřejmé, že s cílem zachovat stabilitu uspořádání pracovněprávních vztahů působí 

i judikatura. V nedávné době (léto 2019) bylo nicméně vydáno usnesení Ústavního soudu ze dne 

17. 7. 2019, sp. zn.  III. ÚS 968/17, které významným způsobem posouvá mantinely 

myslitelného zachování stability pracovněprávních vztahů, nastoluje nové související otázky a 

způsobilo u odborné veřejnosti poměrně značný rozruch. Vzhledem k významu celého případu si 

na tomto místě zaslouží alespoň stručnou zmínku: Zaměstnanec (učitel na základní škole) dostal 

výpověď z důvodu dle § 52 písm. f) pro nesplňování předpokladů, protože neměl potřebnou 

kvalifikaci pedagogického pracovníka požadovanou příslušnými právními předpisy (a studium 

vedoucí k jejímu doplnění ani nezahájil). Soudy prvního i druhého stupně výpověď shodně 

označily za neplatnou pro nesoulad s dobrými mravy, neboť zaměstnanec byl krátce (17 měsíců) 

před vznikem svého nároku na starobní důchod; k tomuto závěru dospěly i přesto, že 

zaměstnavatel argumentoval reálným porušováním ustanovení školského zákona a rizikem 

související sankce ze strany inspekce, pokud by učitele bez předepsané kvalifikace dále 

zaměstnával. Dovolání bylo odmítnuto jako nepřípustné s tím, že odvolací soud rozhodl 

souladně s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu; a ani u Ústavního soudu se 

zaměstnavateli nevedlo lépe – jeho stížnost byla jako zjevně neopodstatněná odmítnuta. ÚS 

k tomu uvedl: „Stěžovatelce je třeba přisvědčit potud, že v případě inkriminované výpovědi 

postupovala striktně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o pedagogických 

pracovnících, respektive jejich výkladem zastávaným v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (…). 

Skutečnost, že v posuzované věci byly splněny podmínky pro výpověď z pracovního poměru podle 

§ 52 písm. f) zákoníku práce, nicméně nikterak nezpochybnil v napadeném rozsudku ani krajský 

soud (…). Ratio decidendi napadeného rozsudku krajského soudu totiž stojí výhradně na závěru, 

že stěžovatelčin výkon práva (tedy dání vedlejšímu účastníkovi bezvadné výpovědi z pracovního 

poměru) je vzhledem k rozhodným skutkovým zjištěním v rozporu s dobrými mravy, přičemž 

primární rozhodnou okolnost podle mínění okresního soudu i krajského soudu představuje 

skutečnost, že stěžovatelka ukončila s vedlejším účastníkem pracovní poměr v té fázi jeho 

produktivního života, ve které je vzhledem k blížícímu se datu vzniku nároku na starobní 

důchod nejobtížnější najít si ještě novou práci, a tím - podle obecných soudů - postupovala ve 

zjevném rozporu s jednou ze základních zásad pracovního práva, jíž je podle § 1a zákoníku 

 
13 Viz ustanovení § 53, § 55 odst. 2 a § 66 odst. 1 ZP. 
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práce zvláštní ochrana postavení zaměstnance. Jakkoli je proto možno stěžovatelce přisvědčit, 

že obecné soudy přikročily k extenzivnímu výkladu neurčitého právního pojmu "dobré mravy", 

Ústavní soud oproti tvrzení stěžovatelky v tomto postupu neshledává prvky svévole, neboť má za 

to, že napadený rozsudek krajského soudu – s jehož závěry se nemusí nutně ztotožňovat - je 

řádně odůvodněn. Veden zásadou minimalizace zásahů do rozhodovací činnosti obecných soudů, 

proto Ústavní soud neshledal, že by v posuzované věci byl dán prostor pro stěžovatelkou 

dovolávaný kasační zásah.“ 

Na výše uvedeném není ani tak překvapivé stanovisko ÚS, kterým věc vyvrcholila (již 

proto, že ÚS se z podstaty věci pohybuje více v přirozenoprávních rovinách řešených případů a 

spíše od něho lze očekávat rozšiřující interpretaci pojmu dobrých mravů), jako spíše názorová 

shoda obecných soudů i přesto, že pozitivně právně nelze na postupu zaměstnavatele shledat 

cokoli závadného. Celkově nahlíženo tedy uvedená kauza opravdu budí dojem něčeho více než 

jen náhodného vybočení z mezí jinak přísněji vytyčených; akcent na zvláštní ochranu postavení 

zaměstnance naznačuje, že bychom se v budoucnu možná mohli častěji setkat s tímto trendem, 

tedy s judikaturním trváním na zachování stability uspořádání pracovněprávních vztahů i proti 

výslovnému znění zákonných ustanovení, jasně dovolujících pracovněprávní vztah rozvázat. 

Aniž bych chtěl rozebírat uvedený případ podrobněji (což zde z důvodů systematických není 

vhodné), není možné nezmínit nejasnosti, které z výše uvedeného plynou, tj. zejména otázku, 

kde je věková hranice před dosažením nároku na starobní důchod, za níž již nebude 

zaměstnavateli umožněno rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr jednostranně, neboť to 

nebude v souladu s dobrými mravy? A dostane zájem na zachování stability pracovněprávních 

vztahů přednost před všemi ustanoveními právních předpisů stejně snadno, jako ji dostal před 

ustanoveními školského zákona? 

Ad 3) Zabezpečení zaměstnance, dojde-li (v zákonem vyjmenovaných případech) k rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

V některých případech rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ukládá 

zákon zaměstnavateli povinnost vyplatit zaměstnanci jednorázově finanční obnos definované 

výše, tzv. odstupné. 

Jde jednak o případy uvedené výše pod bodem 1), tj. případy, kdy je pracovní poměr 

rozvázán z důvodů spočívajících v organizačních opatřeních zaměstnavatele (kdy se výše částky 

vyplácené zaměstnanci pohybuje od jednonásobku do trojnásobku průměrného měsíčního 

výdělku zaměstnance v závislosti na délce trvání pracovního poměru) a jednak jeden z důvodů 

souvisejících se zdravotním stavem zaměstnance (konkrétně situaci, kdy zaměstnanec podle 
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lékařského posudku nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí 

z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, stejně jako pro dosažení nejvyšší přípustné expozice 

na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví – v těchto 

případech je zaměstnanci povinně vyplacena částka ve výši dvanáctinásobku jeho průměrného 

měsíčního výdělku). 

Zjevně je zde smyslem zabezpečení zaměstnance pro období bezprostředně následující po 

skončení pracovního poměru, tj. zejména pro dobu vyhledání nového zaměstnání, kterým by si 

zaměstnanec opět zabezpečil trvalý příjem. Velký Beckův komentář k zákoníku práce hovoří 

v této souvislosti o určení odstupného „k tomu, aby formou jednorázového peněžitého příspěvku 

vyplaceného zaměstnavatelem aspoň zčásti kompenzovalo (zmírnilo) následky, které jsou pro 

zaměstnance spojeny s ukončením dosavadního zaměstnání a s nutností vyhledat nové pracovní 

uplatnění nebo začít vykonávat jinou výdělečnou činnost”. 

Bělina, Pichrt a kol. sice v publikaci Pracovní právo14 výslovně uvádějí, že nejde 

“o formu hmotného zabezpečení pro určité období po skončení pracovního poměru”, tento názor 

se ale nejeví dostatečně obhajitelný, zejména s přihlédnutím k ustanovení § 68 odst. 1 ZP, podle 

kterého je zaměstnanec povinen vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část, bude-li po skončení 

pracovního poměru konat u dosavadního zaměstnavatele práci v pracovním poměru nebo na 

základě dohody o pracovní činnosti, a to před uplynutím dobu určené podle počtu násobků 

průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného. Domnívám se, že z tohoto 

pravidla je zjevné, že záměrem zákonodárce je zde skutečně poskytnutí finančního příspěvku 

kompenzujícího výpadek příjmů v době bezprostředně následující po skončení pracovního 

poměru – kdyby tomu tak nebylo, nebyla by zaměstnanci ve výše uvedeném případě uložena 

povinnost odstupné nebo jeho poměrnou část zaměstnavateli vracet.  

Pro úplnost je pak třeba alespoň zmínit rovněž další (následné) zabezpečení zaměstnance, 

a to zabezpečení v podobě dávek v nezaměstnanosti; jeho úpravu obsahuje zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, a byť není s rozvázáním pracovního poměru bezprostředně spojeno, patří 

k nástrojům, jejichž použitím právní úprava sleduje dosažení stejných cílů.   

Tolik tedy k funkci (účelu) současné právní úpravy rozvázání pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele. Dříve, než bude prostor věnován konkrétním problematickým aspektům 

aktuální úpravy a judikatury, považuji za vhodné zmínit se alespoň stručně o úpravě rozvázání 

pracovního poměru v právních řádech vybraných evropských zemí. Důvodem je mj. má 

 
14 Viz BĚLINA, M., PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 206. 
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domněnka, že český zákonodárce by měl z praktických důvodů věnovat pozornost i těm 

přístupům, které dosud zůstávaly stranou jeho zájmu o oblast pracovního práva – minimálně pak 

budou úvahy de lege ferenda lépe vsazeny do celkového kontextu lidského snažení ve zkoumané 

problematice, nahlédneme-li také do úprav tvořících součást zahraničních právních řádů. 

2. Zahraniční právní úpravy 

2.1. Úvodní poznámka 

Stručný přehled několika vybraných zahraničních právních úprav rozvázání 

pracovněprávního vztahu15 ze strany zaměstnavatele jsem se rozhodl včlenit do obecné části 

proto, že jsem přesvědčen o přínosu takového nahlédnutí do právních řádů sousedních zemí. 

Jednak se domnívám, že může být inspirativní (může nabídnout nové pohledy na problematiku a 

přístupy, které u nás dosud nebyly předmětem zájmu) a může také zajistit, že neztratíme kontakt 

s vývojem pracovního práva obecně (a event. novými trendy a nástroji k dosahování dílčích cílů 

pracovního práva, pokud se takové u sousedů vyskytnou). Aby takový stručný přehled dával 

v kontextu obecné části práce smysl, mělo by se ovšem jednat o nahlédnutí do právních řádů 

nejen stejné právní kultury, ale pokud možno co nejtěsnější příbuznosti s právním řádem českým 

– ničemu by neprospělo objevit na druhém konci světa zajímavý pracovněprávní institut, jehož 

aplikace de lege ferenda by v České republice byla zcela vyloučena z důvodů historických, 

systematických či jakýchkoliv jiných. 

Z výše uvedených důvodů jsem tedy zvolil tři právní řády zemí, které jsou nám historicky 

i kulturně nejblíže – právní řády Rakouské republiky, Německé spolkové republiky a Slovenské 

republiky – a níže podávám stručný přehled jejich aktuální právní úpravy rozvázání 

pracovněprávního vztahu ze strany zaměstnavatele (dle okolností doplněný o krátkou informaci 

k možnostem zaměstnance, a to tam, kde se v kontextu jeví vhodné zmínit i zaměstnancovy 

možnosti rozvázání, aby přehled úpravy poskytl reálný vhled do fungování systému). 

Nejedná se přitom o vyčerpávající a všeobsáhlý popis. Cílem zde není skutečná 

komparace (ta by přesahovala možný rámec této práce). Jde o základní koncept a princip 

přístupu tří uvedených právních řádů k ukončování pracovněprávních vztahů ze strany 

 
15 Formulaci „pracovněprávní vztah“ zde volím namísto (ve zbytku práce obvyklého) pojmu „pracovní poměr“ zcela 

záměrně – v rámci zahraničních právních řádů by leckdy bylo komplikované (a pro účely této práce zbytečné) 

zabývat se tím, nakolik je možné vztahy definované v pracovním právu považovat za ekvivalent pracovního 

poměru podle českého zákoníku práce, tj. které z nich lze považovat za jeho obdobu a které by již bylo třeba 

klasifikovat jinak. Resp. bylo by to jistě možné učinit předmětem zkoumání v rámci komparace pracovního práva 

jednotlivých zemí; zkoumáme-li však pojetí právního jednání zaměstnavatele, jímž se končí pracovněprávní 

vztahy, je podstatné zaměřit se na pracovněprávní vztahy základní a v rámci tohoto zaměření pak nelpět na pojmu 

pracovní poměr. 
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zaměstnavatele, a to pro účely orientace v reálných, fungujících alternativách českého přístupu a 

pro účely teoretického zpracování možností, které se českému právnímu řádu při troše odvahy 

nabízejí k využití. 

2.2. Rakouská právní úprava rozvázání pracovněprávních vztahů 

Podle aktuálně účinných ustanovení právních předpisů Rakouské republiky může být 

pracovněprávní vztah rozvázán16 jen: 

1) rozvázáním v průběhu zkušební doby („Auflösung während der Probezeit“), 

2) souhlasným rozvázáním – dohodou („einvernehmliche Auflösung“), 

3) výpovědí („Kündigung“), 

4) propuštěním („Entlassung“) a 

5) vystoupením („Austritt“).17 

Ad 1) Rozvázání v průběhu zkušební doby 

Za trvání zkušební doby mohou jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec rozvázat 

pracovněprávní vztah kdykoliv a bez uvedení důvodu. Zkušební doba smí být sjednána jen na 

začátku pracovněprávního vztahu a na rozdíl od české právní úpravy její trvání nesmí přesáhnout 

jeden měsíc. 

Ad 2) Souhlasné rozvázání – dohoda 

Dohodu o rozvázání pracovněprávního vztahu mohou zaměstnavatel a zaměstnanec 

sjednat kdykoliv. S výjimkou dále zmíněných požadavků ve vztahu k mimořádně chráněným 

skupinám zaměstnanců nejsou pro dohodu o rozvázání pracovněprávního vztahu předepsány 

žádné formality (ani písemná forma) a posouzení toho, zda nastala oboustranná shoda vůle, bude 

třeba posoudit v každém jednotlivém konkrétním případě zvlášť. 

Mimořádně chráněnými skupinami zaměstnanců jsou těhotné, matky a otcové v době 

zvláštní zákonné ochrany před výpovědí a propuštěním dle zvláštních právních předpisů 

 
16 Pozornost je zde věnována již pouze rozvázání pracovněprávního vztahu v důsledku právního jednání. Záměrně 

tedy opomíjím případy skončení či zániku pracovněprávního vztahu, včetně případů uplynutí doby určité či smrti 

zaměstnance nebo zaměstnavatele – fyzické osoby. Do výkladu nicméně začleňuji i krátkou pasáž o dohodě 

zaměstnance a zaměstnavatele a o vystoupení (okamžité rozvázání pracovněprávního vztahu ze strany 

zaměstnance); u ostatních způsobů rozvázání pracovněprávního vztahu pak místy připojuji i poznámky o 

pravidlech platných pro rozvázání ze strany zaměstnance. Tematicky se tak sice poněkud odchyluji od linie práce, 

domnívám se ale, že je to vhodné pro zachování kontextu úpravy a proto, aby obrázek o právní úpravě byl úplný. 
17 Pramenem informací pro tuto kapitolu jsou jednak BRODIL, W., RISAK, M.E. Arbeitsrecht in Grundzügen, 10. 

přepracované vydání, LexisNexis, 2019 (str. 181 – 247), dále pak NEUMAYR, M., REISSNER, G.-P. a kol. 

Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht, 3. vydání, Manz, 2018 a USP (Unternehmensserviceportal), centrální 

internetový portál Spolkového ministerstva pro digitalizaci a hospodářský prostor Rakouské republiky na adrese: 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/mitarbeiter/beendigung_arbeitsverhaeltnis/Seite.230000.ht

ml 

https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/mitarbeiter/beendigung_arbeitsverhaeltnis/Seite.230000.html
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public/content/mitarbeiter/beendigung_arbeitsverhaeltnis/Seite.230000.html
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(požadavek písemné formy dohody), zaměstnanců ve výkonu vojenské základní služby nebo 

náhradní civilní služby v době zvláštní zákonné ochrany před výpovědí dle zvláštních právních 

předpisů (požadavek písemné formy dohody a dále písemného potvrzení o poskytnutém právním 

poučení provedeném příslušnou zaměstnaneckou komorou nebo příslušným soudem pro 

pracovněprávní či sociální věci) a učňů (požadavek písemné formy dohody, písemného potvrzení 

o poskytnutém právním poučení provedeném příslušnou zaměstnaneckou komorou nebo 

příslušným soudem pro pracovněprávní či sociální věci a u nezletilých, tj. osob mladších 

osmnácti let, navíc ještě požadavek souhlasu zákonného zástupce). 

Ad 3) Výpověď 

Výpovědí mohou jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec jednostranně rozvázat 

pracovněprávní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Právní předpisy přitom nestanoví nutnost 

naplnění specifických výpovědních důvodů, a tak je při tomto způsobu rozvázání 

pracovněprávního vztahu nutno dodržet (vedle některých zákonných či event. smluvních 

omezení) již jen výpovědní dobu (Kündigungsfrist), jejíž délka je stanovena zákonem a která 

počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně 18 a okamžik, ke kterému lze pracovní poměr 

výpovědí ukončit (Kündigungstermin). 

Obecně není pro výpověď předepsána žádná forma, může tedy být učiněna jak písemně, 

tak ústně či konkludentně. V těch případech, v nichž je písemná forma povinná (např. na základě 

ustanovení kolektivní smlouvy), povede nicméně její nedodržení k neplatnosti výpovědi. 

Výpovědní doba není v rakouském pracovním právu upravena jednotně. Její délka i 

okamžik, ke kterému lze výpovědí pracovní poměr zaměstnance ukončit, se liší podle toho, 

jakým předpisem je konkrétní rozvazovaný pracovněprávní vztah upraven. Na rozdíl od české 

právní úpravy totiž rakouské pracovní právo rozlišuje zaměstnance podle toho, jakou práci 

vykonávají, přičemž právní vztahy jednotlivých skupin zaměstnanců jsou upraveny odlišnými 

předpisy. S jistým zjednodušením19 lze jako hlavní relevantní právní předpisy uvést následující: 

1) Angestelltengesetz („AngG“), tedy doslovně přeloženo zákon o zaměstnancích, navzdory 

svému názvu nereguluje právní vztahy všech zaměstnanců, ale pouze těch, kteří nepracují 

manuálně (hovorově bývají tito zaměstnanci označováni jako „bílé límečky“). AngG 

předepisuje délku výpovědní doby při výpovědi ze strany zaměstnance jeden měsíc, při 

 
18 Den doručení výpovědi druhé straně pracovního poměru je také dnem určujícím počátek běhu lhůty k napadení 

výpovědi u soudu. 
19 Přesný rozbor poměrně bohatého členění rakouských zaměstnanců není předmětem této práce; pro účely 

pojednávané materie je podstatný rámcový přehled zaměřený na koncepční přístup k rozvázání pracovního 

poměru. 
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výpovědi ze strany zaměstnavatele ji pak diferencuje podle délky trvání pracovního 

poměru: V prvním a druhém roce trvání pracovního poměru tak činí výpovědní doba šest 

týdnů, po ukončeném druhém roce dva měsíce, po ukončeném pátém roce tři měsíce, po 

ukončeném patnáctém roce čtyři měsíce a po ukončeném pětadvacátém roce pět měsíců. 

Ujednáním mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem lze délku výpovědní doby při 

výpovědi ze strany zaměstnance prodloužit až na šest měsíců, platí však, že délka 

výpovědní doby při výpovědi ze strany zaměstnavatele nesmí být kratší než délka 

výpovědní doby při výpovědi ze strany zaměstnance. 

AngG dále specifikuje rovněž okamžik rozvázání pracovního poměru výpovědí – ze 

strany zaměstnance jím může být poslední den měsíce, ze strany zaměstnavatele poslední 

den čtvrtletí. Smluvní úprava tohoto momentu je sice přípustná, ovšem pouze v omezené 

míře – předpis dovoluje změnu na patnáctý den měsíce nebo poslední den v měsíci. 

2) Gewerbeordnung („GewO“), v překladu zřejmě nejlépe živnostenský nebo průmyslový 

řád, upravuje pracovněprávní vztahy dělníků (hovorově tedy límečků modrých). GewO 

stanoví výpovědní dobu v délce pouhých 14 dnů shodně jak pro zaměstnance, tak pro 

zaměstnavatele. Zákonná ochrana je zde však méně intenzivní než ve výše zmíněném 

AngG: Délka výpovědní doby může být zkrácena i v neprospěch zaměstnance, a to jak 

ujednáním v pracovní smlouvě, tak smlouvou kolektivní. Předepsána je nicméně 

povinnost zachovat stejnou délku výpovědní doby pro obě strany pracovního poměru. 

Okamžik rozvázání pracovního poměru v GewO regulován není. 

3) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch („ABGB“), tedy Všeobecný občanský zákoník, 

pak obsahuje generální právní úpravu pro všechny, kdo nespadají pod AngG, GewO či 

další speciální právní předpisy.20 ABGB dělí pracovněprávní vztahy podle toho, zda 

jejichž předmětem jsou tzv. služby vyššího stupně či nikoli: 

• Jsou-li poskytovány služby vyššího stupně, jejichž poskytování zabere 

zaměstnanci převážnou většinu času, přičemž pracovní vztah trvá již alespoň tři 

měsíce, aplikuje se výpovědní doba v délce minimálně čtyř týdnů; 

• Jsou-li poskytovány služby nižšího stupně a odměna se vyplácí podle 

odpracovaných hodin či dnů (nebo podle jednotlivých kusů či jednotlivých 

výkonů), může být vztah vypovězen kdykoli k následujícímu dni (tj. ze dne na 

den); pokud však pracovní vztah trval již alespoň tři měsíce a poskytování služby 

 
20 Takových předpisů je v rakouském právním řádu celá řada; speciální zákon platí např. pro novináře či 

zaměstnance divadel. 
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zabere zaměstnanci převážnou většinu času, nebo se odměna vyplácí podle 

odpracovaných týdnů, je možná výpověď nejpozději v první pracovní den 

s uplynutím výpovědní doby v poslední den kalendářního týdne; 

• Pro všechny ostatní vztahy pak platí povinnost dodržení minimálně čtrnáctidenní 

výpovědní doby. 

Vedle výše uvedené regulace výpovědi pak obsahuje rakouská právní úprava ještě 

relativně komplikovaný systém tzv. ochrany před výpovědí (Kündigungsschutz). Teorie tento 

systém dělí na obecnou ochranu, individuální ochranu a speciální ochranu: 

- Obecná ochrana před výpovědí (allgemeiner Kündigungsschutz) spočívá v možnosti tzv. 

závodní rady (resp. zaměstnance) napadnout výpověď u soudu. Vztahuje se na 

zaměstnance těch zaměstnavatelů, u nichž musí být ze zákona závodní rada zřízena, a 

stojí na povinnosti zaměstnavatele oznámit jí předem každé rozvázání pracovněprávního 

vztahu a po dobu následujících pěti pracovních dnů počkat na sdělení jejího stanoviska. 

Výpověď je neplatná jak v situaci, kdy zaměstnavatel nedodržel svou povinnost 

předchozího oznámení úmyslu rozvázat pracovněprávní vztah se zaměstnancem, tak 

v situaci, kdy nedodržel lhůtu pěti pracovních dnů, po které je povinen stanoviska 

závodní rady vyčkat. Pokud zaměstnavatel tyto své povinnosti dodrží a závodní rada 

vysloví nesouhlas, svědčí právo obrátit se s žalobou na neplatnost výpovědi na soud 

závodní radě (a to ve lhůtě jednoho týdne od předání výpovědi zaměstnanci, požádá-li o 

to dotčený zaměstnanec; pokud by zaměstnancova žádost byla marná, může žalobu podat 

zaměstnanec v prodloužené lhůtě v délce jednoho týdne od uplynutí původní 

jednotýdenní lhůty, v níž byla k podání žaloby oprávněna závodní rada). Pokud závodní 

rada mlčela nebo zůstala nečinná, může žalobu podat samotný dotčený zaměstnanec, a to 

opět ve lhůtě jednoho týdne od předání výpovědi zaměstnanci. Nicméně i v případě, kdy 

závodní rada s výpovědí souhlasí, zbývá možnost obrátit se na soud, a to tehdy, pokud 

byla výpověď dána z důvodů zákonem výslovně zakázaných. Těmi jsou (i) důvody 

zákonem výslovně vyjmenované (a související jednak s výkonem individuálních práv 

v rámci kolektivního pracovního práva /např. výpověď pro dřívější členství zaměstnance 

v závodní radě/, jednak s uplatněním zákonných práv zaměstnance /nepřípustností 

trestání zaměstnance výpovědí za jejich uplatnění/) a (ii) množina případů, kdy bude 

výpověď tzv. sociálně neospravedlnitelná („sozial ungerechtfertigt“; tou bude ve chvíli, 

kdy bude k újmě zásadním zájmům zaměstnance, přičemž zákon nijak neupřesňuje, kdy 

taková situace nastane, nicméně dle judikatury a literatury budou hrát roli např. věk 
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zaměstnance či pokles jeho šancí na dosažení odpovídajícího /srovnatelného/ 

zaměstnání). 

- Individuální ochrana (individueller Kündigungsschutz) je upravena v několika právních 

předpisech; spočívá ve vymezení škály důvodů, při jejichž výskytu lze výpověď (resp. 

její platnost) napadnout u soudu. Poněkud zjednodušeně vyjádřeno je individuální 

ochrana vztažením výše popsané obecné ochrany před výpovědí na konkrétní skupiny 

zaměstnanců, jimž je třeba garantovat intenzivnější péči, přičemž její potřeba vyplývá 

právě z těch zákonů, v nichž je individuální ochrana upravena (předmětné zákony se 

věnují např. diskriminaci z důvodu věku, pohlaví či vyznání, zdravotně postiženým 

zaměstnancům či zaměstnaným matkám). Lhůta, v níž je nutno žalobu soudu doručit, je 

opět poměrně krátká – podle úpravy v jednotlivých předpisech jeden až dva týdny. 

- Konečně speciální ochrana (besonderer Kündigungsschutz) se vztahuje na členy orgánů 

zaměstnanců, matky a otce (stejně jako na osoby, které vykonávají náhradní rodičovskou 

péči), osoby vykonávající základní vojenskou službu či náhradní civilní službu a na 

zdravotně postižené zaměstnance. Pro platnost výpovědi zaměstnanci náležejícímu do 

některé z uvedených skupin je třeba získání předchozího úředního souhlasu, a to buď 

v rámci správního řízení (osoby se zdravotním postižením) nebo řízení soudního 

(všechny ostatní výše uvedené skupiny zaměstnanců). 

Ad 4) Propuštění 

Propuštěním se rozumí předčasné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

v případě existence důležitého důvodu pro takovéto rozvázání, přičemž důvod musí být natolik 

závažný, aby při objektivním posouzení nebylo možno po zaměstnavateli požadovat další 

zaměstnávání zaměstnance, a to ani po dobu trvání výpovědní doby. Propuštění je třeba ze strany 

zaměstnavatele provést bezprostředně (bezodkladně) poté, co se zaměstnavatel dozví o jeho 

důvodu. 

Z hlediska systematiky důvodů opravňujících zaměstnavatele k propuštění zaměstnance 

je pozoruhodné (a to zejména z pohledu pracovního práva ČR) zvláště to, že zatímco GewO 

vypočítává řečené důvody taxativně, omezuje se AngG na jejich výčet demonstrativní. ABGB 

pak ve všeobecné klauzuli v ustanovení § 1162 uvádí pouze to, že právo na předčasné ukončení 

pracovněprávního vztahu mají při existenci důležitého důvodu obě strany. Konkrétně jsou 

v AngG uvedeny následující důvody: 
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- Neloajalita či zaviněné jednání, v jehož důsledku se zaměstnanec ukáže být nehodným 

další důvěry zaměstnavatele; 

- Nezpůsobilost splnit pracovní povinnost, ať již sjednanou nebo okolnostem přiměřenou; 

- Nesplnění pracovní povinnosti bez řádného důvodu (např. nemoc či úraz) nebo setrvalé 

odmítání jejího splnění; 

- Samostatná podnikatelská činnost bez souhlasu zaměstnavatele nebo obchodování na 

vlastní či cizí účet ve stejném oboru, v jakém je činný zaměstnavatel; 

- Neplnění pracovních povinností v důsledku delší dobu trvajícího trestu odnětí svobody 

nebo v důsledku nepřítomnosti trvající s ohledem na konkrétní okolnosti delší dobu 

(s výjimkou nepřítomnosti, která je důsledkem nemoci nebo nehody); 

- Provinění se jednáním proti dobrým mravům nebo cti či dopuštění se násilí vůči 

zaměstnavateli či spolupracovníkům (např. krádež, zpronevěra, ublížení na zdraví)21. 

V GewO jsou pak uvedeny následující důvody: 

- Uvedení zaměstnavatele v omyl předložením falšovaných vysvědčení či jiných 

falšovaných dokumentů nebo neinformováním o trvání jiného pracovního poměru při 

uzavření pracovní smlouvy; 

- Opakované porušování povinností; 

- Nezpůsobilost vykonávat práci dle smlouvy; 

- Nedovolené opuštění pracoviště; 

- Propadnutí alkoholismu, a to přes opakované (marné) výzvy k nápravě; 

- Provinění se krádeží, zpronevěrou nebo jiným trestněprávně relevantním jednáním, 

v jehož důsledku již zaměstnanec není hoden důvěry zaměstnavatele; 

- Provinění se urážkou na cti, ublížením na zdraví nebo nebezpečným vyhrožováním vůči 

zaměstnavateli nebo spolupracovníkům; 

- Vyzrazení obchodního nebo podnikového tajemství nebo provozování vedlejší 

podnikatelské činnosti k újmě zaměstnavatele, a to bez svolení zaměstnavatele; 

- Pokus o navádění spolupracovníků k neposlušnosti, ke vzpouře vůči zaměstnavateli, k 

nezřízenému životu nebo k nemravným či protizákonným jednáním; 

- Napadení odstrašující chorobou nebo pracovní neschopnost, do které se zaměstnanec 

dostal vlastní vinou; 

 
21 Za pozornost zde stojí, že není požadováno, aby jednání dosáhlo intenzity trestného činu. To se jeví jako zcela 

pochopitelné a srozumitelné; v rámci pracovněprávních vztahů je spolupráce natolik úzká a kontakty natolik 

četné, že se požadavek zachování vyššího stupně morálky („právo je minimum morálky“) jeví jako zcela 

samozřejmý. 
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- Výkon trestu odnětí svobody v délce trvání přesahující čtrnáct dnů. 

Před propuštěním jsou chráněny těhotné ženy, a to i v případě, že o svém těhotenství 

k okamžiku propuštění nevěděly. Ochrana před propuštěním zůstává zachována, pokud je 

zaměstnavatel zaměstnankyní o těhotenství informován do pěti pracovních dnů od okamžiku 

propuštění. 

Ad 5) Vystoupení 

Vystoupení zde uvádím jen stručně a pro úplnost obrázku o rakouské právní úpravě 

rozvázání pracovněprávních vztahů právním jednáním. Jde o obdobu propuštění, ovšem ze 

strany zaměstnance. Jedná se tedy o rozvázání pracovního poměru, které může být provedeno 

s okamžitou účinností, ovšem pouze na základě existence důležitého důvodu; i zde platí, že 

důvod musí být natolik zásadní, aby další setrvání v pracovním poměru nepřicházelo v úvahu, a 

to ani po dobu trvání výpovědní doby. Ve zbytku je úprava obdobná výše popsanému propuštění 

(a to včetně rozdílu mezi taxativním výčtem důvodů v GewO a demonstrativním výčtem 

v AngG). Pro úplnost je třeba ještě uvést zvláštní možnost vystoupení zaměstnance v případě 

insolvence zaměstnavatele. 

2.3. Německá právní úprava rozvázání pracovněprávních vztahů  

Podle aktuálně účinných ustanovení právních předpisů Německé spolkové republiky 

může být pracovněprávní vztah rozvázán22 jen: 

1) výpovědí v průběhu zkušební doby („Kündigung während der Probezeit“), 

2) souhlasným ukončením – dohodou („Aufhebungsvertrag“), 

3) řádnou výpovědí, tj. s dodržením stanovené výpovědní doby („ordentliche Kündigung“) 

a 

4) mimořádnou výpovědí, tj. bez výpovědní doby („außerordentliche Kündigung“).23 

Ad 1) Výpověď v průběhu zkušební doby 

V průběhu zkušební doby mohou jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel vypovědět 

pracovněprávní vztah i bez uvedení důvodu, přičemž musejí dodržet výpovědní dobu, jejíž délka 

je zákonem24 stanovena na dva týdny. Zkušební doba se sjednává většinou v maximální délce 

trvání šesti měsíců – důvodem však není zákonné omezení; právní předpis nejdelší možnou 

 
22 I zde je pozornost věnována již jen rozvázání pracovněprávního vztahu v důsledku právního jednání (podrobněji 

viz poznámka pod čarou v kapitole 2.1., která obecně platí i zde). 
23 Není-li dále uvedeno jinak, jsou pramenem informací pro tuto kapitolu jednak WALTERMANN, R. Arbeitsrecht, 

19. vydání, Verlag Franz Vahlen, 2018 a dále pak MÜLLER-GLÖGE, R. a kol. Erfurter Kommentar zum 

Arbeitsrecht, 20. vydání, C. H. Beck, 2020. 
24 Viz ustanovení § 622 odst. 3 BGB. 
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zkušební dobu nestanoví a u složitějších druhů práce (tj. tam, kde ani po uplynutí šesti měsíců 

nelze posoudit, zda se zaměstnanec pro výkon práce osvědčil) je možné sjednat i zkušební dobu 

delší než půlroční. Po uplynutí šesti měsíců ovšem nastupuje ochrana před výpovědí25, a tak by 

výpověď bez uvedení důvodu již nebyla možná ani tehdy, pokud by zkušební doba byla sjednána 

v délce např. osmi měsíců. 

Ad 2) Souhlasné ukončení – dohoda 

Rovněž německé právo připouští, aby se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání 

pracovněprávního vztahu dohodli. Zákon předepisuje pro dohodu písemnou formu. 

Ad 3) Řádná výpověď 

Řádná výpověď představuje možnost jednostranného rozvázání pracovněprávního vztahu 

k okamžiku uplynutí výpovědní doby, jejíž délka je stanovena zákonem (event. kolektivní 

smlouvou nebo smlouvou pracovní). Zatímco v případě výpovědi ze strany zaměstnance zákon 

předepisuje lhůtu v délce čtyř týdnů (a možnost rozvázat pracovněprávní vztah k patnáctému dni 

v měsíci nebo ke konci měsíce), na zaměstnavatele je přísnější. V závislosti na délce trvání 

pracovněprávního vztahu je délka výpovědní doby odstupňována následovně (rozvázání 

pracovněprávního vztahu je přitom zákonem dovoleno vždy ke konci měsíce): 

- trval-li vztah dva roky, je výpovědní doba jeden měsíc; 

- trval-li vztah pět let, je výpovědní doba dva měsíce; 

- trval-li vztah osm let, je výpovědní doba tři měsíce; 

- trval-li vztah deset let, je výpovědní doba čtyři měsíce; 

- trval-li vztah dvanáct let, je výpovědní doba pět měsíců; 

- trval-li vztah patnáct let, je výpovědní doba šest měsíců; 

- trval-li vztah dvacet let, je výpovědní doba sedm měsíců. 

Smluvní modifikaci délky výpovědní doby pak zákon omezuje tak, že pro výpověď ze 

strany zaměstnance nesmí být sjednána výpovědní doba delší než pro výpověď ze strany 

zaměstnavatele. 

BGB v případě řádné výpovědi nepožaduje, aby byl dán výpovědní důvod. Jednak jsou 

však přímo v BGB vyjmenovány případy, kdy je výpověď vyloučena (např. pokud by jejím 

důvodem byl řádný výkon práv zaměstnance /šlo-li by tedy o výpověď z důvodu odplaty za 

realizaci takového jednání, ke kterému je zaměstnanec oprávněn/ nebo pokud by šlo o výpověď 

v souvislosti s převodem podniku), jednak i v německém pracovním právu existuje ochrana před 

 
25 Viz obecná ochrana před výpovědí, pojednaná níže Ad 3). 
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výpovědí (Kündigungsschutz) a tam, kde se uplatní, již výpovědní důvod roli hraje a musí být 

posuzován; důvodům výpovědi je tedy třeba pozornost věnovat. Ochranu před výpovědí lze dělit 

na obecnou a zvláštní: 

- Obecná ochrana před výpovědí (allgemeiner Kündigungsschutz) je zakotvena zákonem 

na ochranu před výpovědí (Kündigungsschutzgesetz). Ten omezuje svou působnost na 

podniky, které zaměstnávají více než deset zaměstnanců (tato hranice platí od 1. 1. 2004; 

před tímto datem postačoval počet zaměstnanců vyšší než 5) a dále vyžaduje uplynutí 

alespoň šesti měsíců trvání pracovněprávního vztahu (tzv. Wartezeit, tj. čekací doba), aby 

se na pracovněprávní vztah ochrana podle zákona na ochranu před výpovědí vztáhla26. 

Jako základní premisa je v ustanovení § 1 odst. 1 zákona na ochranu před výpovědí 

zakotveno, že výpověď je neplatná tehdy, pokud je sociálně neospravedlněná (sozial 

ungerechtfertigt). Kdy nastane taková situace pak upřesňuje § 1 odst. 2 předmětného 

zákona: Výpověď je sociálně ospravedlněná, pokud má oporu v důvodech vyplývajících 

z osoby zaměstnance, v důvodech vyplývajících z chování zaměstnance nebo v důvodech 

vyplývajících z naléhavých provozních potřeb podniku, které brání dalšímu zaměstnávání 

zaměstnance u zaměstnavatele. Podrobněji rozvedeno to znamená následující: 

• Důvody vyplývající z osoby zaměstnance znamenají ztrátu schopnosti nebo 

způsobilosti zaměstnance vykonávat pro zaměstnavatele sjednanou práci. Patří 

mezi ně jak ztráta kvalifikace, povolení či oprávnění nutných pro výkon 

zaměstnancovy práce, tak zaměstnancovo onemocnění. Právě onemocnění 

zaměstnance patří mezi nejčastěji se vyskytující výpovědní důvod v této kategorii, 

přičemž za zmínku stojí, že na rozdíl od českého práva dovoluje německé právo 

rozvázání pracovněprávního vztahu i v době pracovní neschopnosti zaměstnance 

(k onemocnění zaměstnance jako výpovědnímu důvodu byla Spolkovým 

pracovním soudem /Bundesarbeitsgericht27/ vypracována dokonce základní 

čtyřstupňová klasifikace důvodů, která má praxi usnadnit posouzení toho, zda 

nastalá situace zaměstnavatele skutečně k rozvázání pracovněprávního vztahu 

opravňuje či nikoli).  

Předpoklady výpovědi pro důvod vyplývající z osoby zaměstnance jsou 

následující: 

 
26 Zde pro úplnost doplňuji, že rovněž německé právo pracuje s povinností předchozího slyšení (Anhörung) závodní 

rady v případě výpovědi řádné i mimořádné, a to i u zaměstnanců, u kterých zmíněná šestiměsíční čekací doba 

dosud neuplynula.    
27 Nejvyšší instance soustavy pracovněprávních soudů Spolkové republiky Německo. 
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a) objektivní ztráta schopnosti nebo způsobilosti zaměstnance vykonávat pro 

zaměstnavatele sjednanou práci; 

b) závažné ohrožení zaměstnavatelových provozních zájmů; 

c) neexistence mírnějšího prostředku – v souladu s principem, že řešení 

prostřednictvím výpovědi je způsob ultima ratio, je třeba zvážit, zda 

neexistuje mírnější prostředek, kterým by bylo možné situaci řešit. Např. 

existuje-li u zaměstnavatele pracovní pozice, na které by zaměstnanec 

mohl působit, musí dostat přednost tato varianta řešení a zaměstnanci musí 

být nabídnuta možnost výkonu práce na takové pozici; výpověď je možná 

jen za situace, kdy jiné pracovní uplatnění zaměstnance u zaměstnavatele 

reálně možné není. V úvahu přichází také změna podmínek výkonu práce, 

event. spojená i se snížením mzdy; 

d) poměření zájmů zaměstnance a zaměstnavatele – je třeba zvážit veškeré 

okolnosti daného případu a postavit proti sobě zájem zaměstnavatele na 

ukončení pracovněprávního vztahu a zájem zaměstnance na jeho 

pokračování, a to s cílem posoudit, který z uvedených zájmů převáží. Do 

tohoto posouzení budou vstupovat zejména faktory jako důvod ztráty 

schopnosti nebo způsobilosti zaměstnance vykonávat sjednanou práci (tj. 

zda tato ztráta nebyla způsobena právě výkonem práce pro 

zaměstnavatele), věk zaměstnance, jeho vyživovací povinnosti, délka doby 

trvání pracovněprávního vztahu a jeho dosavadní průběh. 

• Důvody vyplývající z chování zaměstnance odlišuje teorie od výše uvedených 

důvodů spočívajících v osobě zaměstnance na základě toho, zda zaměstnanec své 

povinnosti z uzavřené pracovní smlouvy plnit nechce, nebo zda je plnit nemůže28. 

Pokud zaměstnanec své pracovní povinnosti plnit nemůže, jedná se o důvod 

spočívající v jeho osobě a neplnění mu nelze vytknout (k tomu viz dále); pokud 

však zaměstnanec své povinnosti plnit pouze nechce, jedná se o důvod vyplývající 

z jeho chování a výpovědi z tohoto důvodu musí zpravidla předcházet marná 

výtka (tj. taková výtka, po které nenásledovala náprava vytýkaného chování ze 

strany zaměstnance). 

Předpoklady výpovědi pro zaměstnancovo závadné chování jsou následující: 

 
28 Viz Schwamborn, Harald: Die verhaltensbedingte Kündigung, https://info-arbeitsrecht.de 

https://info-arbeitsrecht.de/
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a) porušení povinnosti zaviněné zaměstnancem (tj. úmyslné či nedbalostní) – 

takové porušení může samozřejmě nabývat nejrůznější podoby, např. 

porušování provozních předpisů na pracovišti, neomluvené absence, 

nedostatečné pracovní výkony, nadměrné užívání internetu namísto plnění 

pracovních úkolů, opakované pozdní příchody na pracoviště etc.; 

b) riziko opakování porušení povinnosti – smyslem výpovědi pro 

zaměstnancovo závadné chování je zabránit dalším negativním událostem 

stejného druhu v budoucnu, proto musí existovat riziko, že se takové 

závadné chování skutečně opakovat bude. Protože se vychází ze zásady, že 

zaměstnancovo chování může být pozitivně ovlivněno výtkou ze strany 

zaměstnavatele, musí výpovědi pro zaměstnancovo závadné chování 

zpravidla předcházet výtka, a teprve opakuje-li se po jejím předání 

porušení povinnosti, je odůvodněn závěr, že předmětné riziko existuje a 

výpověď je na místě. Výjimky z uvedeného pravidla o předchozí výtce 

jsou možné, přicházejí však v úvahu pouze v případě mimořádně 

závažných porušení povinností nebo tehdy, pokud by výtka zcela zjevně 

postrádala smysl; 

c) neexistence mírnějšího prostředku – viz výše pod písm. c) u důvodů 

vyplývajících z osoby zaměstnance (takovým prostředkem by zde mohlo 

být např. přeložení zaměstnance k výkonu práce na jiné pracoviště); 

d) poměření zájmů zaměstnance a zaměstnavatele – viz výše pod písm. d) u 

důvodů vyplývajících z osoby zaměstnance (zde bude zpravidla hrát roli 

zejména délka doby, po kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele pracoval, 

ve vztahu k intenzitě porušení povinnosti). 

Závěrem pojednání o výpovědi pro zaměstnancovo závadné chování doplňuji, že 

německé pracovní právo zná i tzv. Verdachtskündigung, tj. výpověď založenou na 

pouhém podezření, že se zaměstnanec dopustil porušení povinnosti. I v takovém 

případě může být pracovněprávní vztah ze strany zaměstnavatele ukončen, 

samozřejmě však jsou mantinely pro takovouto výpověď stanoveny mnohem 

úžeji, než je tomu v případě porušení zaměstnancovy povinnosti, ke kterému 

skutečně a prokazatelně došlo. Vedle požadavku objektivních indicií a vysoké 

míry pravděpodobnosti hraničící již takřka s jistotou je vyžadována i způsobilost 
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dané události zapříčinit zánik důvěry, která je nutná pro pokračování vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

• Důvody vyplývající z naléhavých provozních potřeb podniku leží (na rozdíl od 

obou výše uvedených skupin důvodů) na straně zaměstnavatele. V tomto případě 

musí zaměstnavatel učinit rozhodnutí, jehož realizace přímo povede ke snížení 

počtu pracovních míst, a musí být schopen v event. soudním sporu prokázat, kdy 

takové rozhodnutí přijal a jaký byl jeho obsah. 

Zásadní dělení tohoto druhu důvodů provádí teorie v závislosti na tom, zda se 

jedná o důvody vnitropodnikové nebo o důvody ležící objektivně mimo sféru 

rozhodování zaměstnavatele. Leží-li důvody mimo sféru rozhodování 

zaměstnavatele (tj. jedná-li se např. o objektivní propad poptávky), musí 

zaměstnavatel v event. sporu unést břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně 

konkrétního vlivu (dopadu) takového objektivního stavu na potřebu zaměstnávat 

určitý počet zaměstnanců, což může být mimořádně náročné; advokáti proto od 

tohoto postupu zaměstnavatele většinou odrazují. 29 Procesní situace v případě 

existence důvodů vnitropodnikových je totiž jednodušší – rozhodne-li se 

zaměstnavatel např. uzavřít určité oddělení, postačí v průběhu soudního řízení 

prokázat, odkdy již pro toto oddělení nebyly od zákazníků přijímány žádné 

zakázky, a soud již není oprávněn zkoumat věcné odůvodnění či smysluplnost 

(účelnost) takového zaměstnavatelova rozhodnutí, neboť jeho přijetí je věcí 

podnikatelské úvahy, kterou soudu nepřísluší hodnotit.  

Výpověď pro naléhavé provozní potřeby podniku je možná jen tehdy, pokud 

zaměstnavatel nemá žádnou možnost zaměstnance dále zaměstnávat. 

Zaměstnavatel je proto povinen přezkoumat, zda je schopen zaměstnanci 

nabídnout práci na volné pozici, ať už odměňovanou stejně nebo jinak (v 

některých případech je dokonce povinen přezkoumat volné pozice nejen ve 

společnosti, kde zaměstnanec dosud pracoval, ale v celém mateřském koncernu). 

Dle okolností bude mít zaměstnavatel povinnost nabídnout zaměstnanci i horší 

pozici, než zaměstnanec původně zastával; není však povinen nové pracovní místo 

vytvořit. Povinnost zajištění práce jde dokonce tak daleko, že jsou-li některé 

pozice v podniku trvale obsazeny agenturními zaměstnanci, je třeba je pro účely 

 
29 Viz Schwamborn, Harald: Die betriebsbedingte Kündigung, https://info-arbeitsrecht.de 

https://info-arbeitsrecht.de/
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nabídky volných pozic považovat za volné; smlouva s agenturou práce pak musí 

být vypovězena. 

Konečně musí zaměstnavatel řádně provést tzv. sociální výběr (soziale Auswahl). 

Podle ustanovení § 1 odst. 3 zákona na ochranu před výpovědí nebude výpověď 

ani při existenci naléhavých provozních potřeb podniku sociálně ospravedlněná, 

pokud zaměstnavatel při výběru toho zaměstnance, kterému (z okruhu event. více 

v úvahu přicházejících osob) bude předána výpověď, nezohlední (nebo nezohlední 

dostatečně) čtyři zákonem vyjmenovaná kritéria: dobu trvání pracovněprávního 

vztahu, věk zaměstnance, vyživovací povinnost zaměstnance a tělesné postižení 

zaměstnance. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen uvést důvody, 

které ho vedly k volbě konkrétního zaměstnance, jehož pracovněprávní vztah byl 

výpovědí ukončen. 

- Zvláštní ochrana před výpovědí (Sonderkündigungsschuz) existuje nezávisle na obecné 

ochraně před výpovědi a aplikuje se i tam, kde obecná ochrana neplatí (tj. u malých 

zaměstnavatelů, zaměstnávajících 10 a méně zaměstnanců). Spočívá v různých stupních 

omezení skončení pracovněprávního vztahu výpovědí ze strany zaměstnavatele, kterému 

ukládá buď získání předchozího úředního souhlasu se zamýšlenou výpovědí, nebo mu 

výpověď přímo zakazuje (event. povoluje pouze výpověď mimořádnou, nikoli však 

řádnou). Subjekty této ochrany jsou vymezeny několika různými právními předpisy a 

patří mezi ně např. následující osoby: 

• členové podnikových rad, 

• zdravotně postižení, 

• zaměstnanci v době výkonu vojenské nebo náhradní civilní služby, 

• těhotné ženy a matky do uplynutí doby čtyř měsíců od porodu, 

• zaměstnanci na rodičovské dovolené, 

• žáci (učni) v rámci povinné výuční praxe etc. 

Jak pro řádnou, tak pro mimořádnou výpověď předepisuje BGB písemnou formu 

(elektronickou podobu výslovně vylučuje). 

Ad 3) Mimořádná výpověď 

Mimořádná výpověď je obligatorně písemným rozvázáním pracovněprávního vztahu bez 

výpovědní doby (tj. okamžitým), pro které musí existovat důležitý důvod. Zákon dále rovněž 

požaduje, aby byly dány okolnosti, na jejichž základě (po zohlednění veškerých okolností 
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konkrétního případu a zvážení zájmů obou stran) nelze po vypovídající straně požadovat 

pokračování (trvání) pracovněprávního vztahu až do uplynutí výpovědní doby, resp. do 

okamžiku skončení pracovněprávního vztahu na základě dohody obou stran. 

Důležité důvody, na jejichž základě je možné pracovněprávní vztah rozvázat 

mimořádnou výpovědí, zákon nestanoví ani demonstrativně; mohou jimi být setrvalé odmítání 

výkonu pracovních povinností, porušení povinnosti loajality, podvodné jednání zaměstnance etc. 

Zda je či není důležitý důvod dán, bude však vždy záležet na posouzení konkrétního případu ve 

všech jeho aspektech (zohlednění veškerých okolností a zvážení zájmů stran). Judikatura30 

výslovně potvrzuje, že není možné podat uzavřený výčet okolností, které je třeba vyhodnocovat 

při posouzení, zda po zaměstnavateli lze či nelze další zaměstnávání zaměstnance požadovat. 

Pracovněprávní vztah může být takto ukončen jen do uplynutí dvou týdnů od okamžiku, 

kdy se strana oprávněná k podání mimořádné výpovědi dozvěděla o skutečnostech, které 

výpověď ospravedlňují. 

Zákon dále stanoví, že vypovídající strana musí druhé straně na požádání neprodleně 

písemně sdělit důvod výpovědi (i zde jinak obecně platí, že uvedení důvodu není obligatorní 

náležitostí výpovědi, viz výše).  

2.4. Slovenská právní úprava rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Slovenská právní úprava je pochopitelně velmi příbuzná úpravě české; proto je pojednání 

o ní stručnější a akcent je kladen spíše na rozdíly, které se v ní objevily poté, co byl namísto 

starého zákoníku práce z roku 1965 přijat zákon nový. 

Na problematiku rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pamatuje 

dokonce i ústavní zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky. V čl. 36 odst. 1, kde 

zakotvila právo zaměstnanců na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, zmiňuje v písm. 

b) výslovně i ochranu před svévolným propuštěním (a to zároveň s ochranou před diskriminací): 

„Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im 

zabezpečuje najmä (…) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v 

zamestnaní“. Je ovšem samozřejmé, že „…ochrana pred svojvoľným skončením pracovného 

pomeru neznamená absolútnu nemožnosť skončiť pracovný pomer“. 31 Ústavní soud Slovenské 

republiky k tomu ve svém usnesení sp. zn. IV ÚS 150/03 – 41 uvádí, že „Ochrana proti 

 
30 Viz rozsudek Spolkového pracovněprávního soudu SRN („Bundesarbeitsgericht“) ze dne 10. 6. 2010, sp. zn. 2 

AZR 541/09. 
31 Viz Zákonník práce – Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Komentár, zväzok I., Marek Švec/Jozef Toman 

a kolektív, Wolters Kluwer 2019, s. 602 
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svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania však, podľa názoru Ústavného súdu, neznamená 

nemennosť takého zamestnaneckého alebo obdobného právneho pomeru a ani zákaz skončiť 

takýto pomer v súlade s ústavnými a zákonnými limitmi takéhoto postupu zamestnávateľa. Takéto 

garancie z obsahu tohto základného práva nemožno vyvodiť a tieto záruky by boli aj proti zmyslu 

tohto základného práva.“ O tom, že pro řádnou interpretaci pojmu svévole a výše uvedeného 

ústavního ustanovení opravdu bylo třeba vymezit mantinely Ústavním soudem, svědčí i to, že 

podobně laděných usnesení (jako je výše citované) existuje hned několik. 

Podle aktuálně účinných ustanovení zákona č. 311/2001 Z.z., zákoníku práce Slovenské 

republiky, může být pracovní poměr32 rozvázán33 jen: 

1) dohodou, 

2) výpovědí, 

3) okamžitým skončením a 

4) skončením ve zkušební době. 

Ad 1) Dohoda 

Dohodu zaměstnance a zaměstnavatele o skončení pracovního poměru ke sjednanému dni 

samozřejmě zná i slovenské právo34, a i ono pro ni udržuje požadavek písemné formy. 

Ad 2) Výpověď 

Přestože je pojetí výpovědi ze strany zaměstnavatele podle slovenského zákoníku práce 

v základních rysech obdobné pojetí obsaženému v české právní úpravě (písemnost a nutnost 

doručení výpovědi, možnost vypovědět pracovní poměr pouze z důvodů stanovených zákonem, 

prakticky totožné skupiny zákonných důvodů ospravedlňujících výpověď, požadavek na 

nezaměnitelné vymezení výpovědního důvodu a nemožnost jeho dodatečné změny, princip 

zákazu výpovědi a výjimek z něho, odvolání doručené výpovědi pouze se souhlasem druhé 

strany atd.), najdeme v ustanoveních upravujících výpověď35 řadu zajímavých rozdílů. Jedná se 

především o následující: 

- V případě výpovědi z organizačních důvodu dle ustanovení § 63 odst. 1 písm. b) (tj. 

z organizačních důvodů odpovídajících důvodům dle ustanovení § 52 písm. c) českého 

zákoníku práce) je zaměstnavatel zákonem omezen v opětovném vytvoření zrušeného 

 
32 Slovenská právní úprava zná a používá pojem „pracovní poměr“, proto jej v souvislosti s ní v této práci používám 

také. 
33 I zde je pozornost věnována již jen rozvázání pracovněprávního vztahu v důsledku právního jednání (podrobněji 

viz poznámka pod čarou v úvodu části 5.1., která obecně platí i zde). 
34 Viz ustanovení § 60 zákona č. 311/2001 Z.z., zákoníku práce Slovenské republiky. 
35 Viz ustanovení § 61 – 67 zákona č. 311/2001 Z.z., zákoníku práce Slovenské republiky. 
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pracovního místa a přijetí nového zaměstnance na toto místo tak, že uvedené nesmí učinit 

po dobu v délce dvou měsíců. Dále stojí za zmínku, že do výše zmíněného ustanovení 

slovenský zákonodárce zařadil výslovné zakotvení případu, kdy dočasné přidělení 

zaměstnance agenturou práce (ve slovenštině „agentúra dočasného zamestnávania“) 

skončí před uplynutím doby určité, na kterou byl pracovní poměr zaměstnance sjednán; 

taková situace je označena za další případ nadbytečnosti a zaměstnavateli – agentuře 

práce je umožněno rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí z organizačních 

důvodů; 

- Zatímco podle českého zákoníku práce musí délka výpovědní doby činit nejméně dva 

měsíce, slovenská právní úprava diferencuje podle délky doby trvání pracovního poměru 

a podle druhu výpovědního důvodu tak, že minimální délka výpovědní doby činí: 

• jeden měsíc, pokud pracovní poměr zaměstnance trval méně než jeden rok; 

• dva měsíce, pokud pracovní poměr zaměstnance trval alespoň jeden rok; pokud se 

v konkrétním případě jedná o výpověď z organizačních důvodů nebo z důvodu, že 

zaměstnanec ztratil vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní práci, platí uvedená 

minimálně dvouměsíční délka výpovědní doby, pokud pracovní poměr 

zaměstnance trval alespoň jeden rok a méně než pět let; 

• tři měsíce, pokud se v konkrétním případě jedná o výpověď z organizačních 

důvodů nebo z důvodu, že zaměstnanec ztratil vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost vykonávat dosavadní 

práci, a pokud pracovní poměr zaměstnance trval alespoň pět let. 

- Pokud zaměstnanec nebude po celou výpovědní dobu vykonávat práci pro 

zaměstnavatele, má zaměstnavatel přímo v zákoníku práce zakotvené právo na peněžitou 

náhradu v (max.) výši odpovídající součinu průměrného měsíčního výdělku tohoto 

zaměstnance a délky výpovědní doby; tato peněžitá náhrada ovšem musí být sjednána v 

pracovní smlouvě a dohoda o ní musí mít písemnou formu, jinak je neplatná. 

- Slovenská právní úprava na rozdíl od právní úpravy české nedělí výpovědní důvody 

opírající se o zdravotní stav zaměstnance podle toho, zda se jedná o nevyhovující 

zdravotní stav nastalý z důvodu nemoci z povolání (případně z důvodu ohrožení touto 

nemocí nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice na daném pracovišti) nebo zda se 

jedná o tzv. obecné onemocnění. Zákon následně diferencuje výši odstupného podle toho, 

jaký je důvod vzniku zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance pro další výkon sjednané 
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práce (k tomu viz poznámka níže); nepromítá však tyto rozdíly přímo do úpravy 

předmětného výpovědního důvodu, který zůstává jednotný. 

- Slovenský zákoník práce zachovává při výpovědi nabídkovou povinnost. S výjimkou 

případů výpovědi pro nadbytečnost agenturního zaměstnance (viz specifický případ 

popsaný výše), výpovědi pro neuspokojivé plnění pracovních úkolů, výpovědi pro měně 

závažné porušení zaměstnancových povinností a výpovědi z důvodů, pro které by bylo 

možné pracovní poměr skončit okamžitě, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď 

jen tehdy, pokud: 

• zaměstnavatel nemá možnost zaměstnance dále zaměstnávat, a to ani na kratší 

pracovní dobu v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, a 

• zaměstnanec není ochotný přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu 

zaměstnavatel nabídl v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce anebo 

se podrobit předcházející přípravě na tuto jinou práci. 

- Pracovní poměr zdravotně postiženého zaměstnance může být zaměstnavatelem 

vypovězen pouze s předchozím souhlasem příslušného úřadu práce, sociálních věcí a 

rodiny, jinak je výpověď neplatná; uvedený souhlas nicméně není vyžadován, pokud má 

být vypovězen pracovní poměr zaměstnance, který již dosáhl věku, s nímž je spojen 

nárok na starobní důchod, anebo pokud se jedná o výpověď z organizačních důvodů nebo 

o výpověď pro porušení zaměstnancových povinností. 

- Slovenský zákoník práce zakládá zaměstnanci právo na odstupné rovněž v případě, že 

pracovní poměr končí výpovědí či dohodou z důvodu, že zaměstnanec ztratil vzhledem 

ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku dlouhodobě způsobilost 

vykonávat dosavadní práci, aniž by bylo podmínkou, že se musí jednat o nemoc 

z povolání (tj. v případech tzv. obecného onemocnění, které jsou ekvivalentem § 52 písm. 

e) dle českého zákoníku práce). Odstupné je v těchto případech diferencováno podle 

délky doby trvání pracovního poměru od jednonásobku po čtyřnásobek průměrného 

měsíčního výdělku (u výpovědi) a od jednonásobku po pětinásobek průměrného 

měsíčního výdělku (u dohody o rozvázání pracovního poměru); právní úprava tedy 

zvýhodňuje zaměstnance, který přistoupí na podpis dohody, a zjevně se ho tak snaží 

motivovat k volbě konsenzuálního řešení, nevyvolávajícího tak velké riziko následných 

soudních sporů. Končí-li pak pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodu, že 

zaměstnanec nadále nesmí vykonávat práci z důvodu pracovního úrazu, nemoci z 

povolání anebo pro ohrožení takovou nemocí, event. pokud na pracovišti dosáhl nejvyšší 
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přípustné expozice (určené rozhodnutím příslušného orgánu veřejného zdravotnictví), 

náleží zaměstnanci odstupné ve výši odpovídající nejméně desetinásobku jeho 

průměrného měsíčního výdělku. 

- V oblasti nároků z neplatného skončení pracovního poměru pak slovenská úprava 

vykazuje ještě jednu zajímavost. Oznámí-li zaměstnanec zaměstnavateli v případě 

neplatnosti rozvazovacího právního jednání, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván, je 

zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy – potud slovenský zákoník 

práce odpovídá českému. Nepřiznání či přiměřené snížení této náhrady mzdy soudem 

však funguje jinak: Sice k němu může dojít na žádost zaměstnavatele teprve tehdy, pokud 

celkový čas, za který by měla být zaměstnanci náhrada mzdy poskytnuta, přesahuje 12 

měsíců (a to v části přesahující uvedených 12 měsíců), na druhou stranu však slovenský 

zákoník práce stanoví jasný strop v poslední větě ustanovení § 79 odst. 2, podle které 

může být náhrada mzdy přiznána nejvýše za dobu v délce 36 měsíců. 

Ad 3) Okamžité skončení 

Slovenská úprava okamžitého skončení pracovního poměru36 je podobná úpravě české, s 

následujícími rozdíly: 

- Jako důvod okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele postačuje 

pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin, aniž by byly dále kladeny požadavky na 

to, o jaký trestný čin se má jednat (tedy byl-li tento trestný čin spáchán při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním) a jaký za něj byl uložen trest (tedy zda 

se jednalo o trest podmíněný či nepodmíněný, zda se se jednalo o trest odnětí svobody či 

jiný a zda byla event. délka trvání výkonu tohoto trestu delší než 6 měsíců či jeden rok)37. 

Slovenská úprava je zde tedy přísnější, neboť okamžité zrušení není omezováno dalšími 

(výše v závorkách uvedenými) mantinely, které se aplikují v českém pracovním právu, a 

staví zkrátka na tom, že spáchání jakéhokoli úmyslného trestného činu a pravomocné 

odsouzení za ně již zaměstnance dostatečně diskvalifikuje; 

- Druhou skupinu důvodů ospravedlňujících okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele 

představuje závažné porušení pracovní disciplíny ze strany zaměstnance; slovenské 

pracovní právo počítá pouze s dvoustupňovou klasifikací intenzity porušení a jednotlivé 

stupně označuje jako a) méně závažné porušení pracovní disciplíny a b) závažné porušení 

 
36 Viz ustanovení § 68 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z.z., zákoníku práce Slovenské republiky. 
37 Komentář (Zákonník práce - Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Komentár, zväzok I., Marek Švec/Jozef Toman 

a kolektív, Wolters Kluwer 2019) k tomu jen lakonicky uvádí, že „… nie je relevantné, za aký úmyselný trestný 

čin – či súvisel alebo nesúvisel so zamestnaním zamestnanca …“. 
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pracovní disciplíny. Posledně uvedený druhý stupeň tedy představuje ekvivalent zvlášť 

hrubého způsobu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci, které by rovněž v českém právu obstálo jako důvod 

okamžitého zrušení pracovního poměru; 

- Byl rozšířen výčet osob, pro které platí zákaz okamžitého zrušení, o osamělou 

zaměstnankyni nebo osamělého zaměstnance, pokud se starají o dítě mladší tří let, a 

zaměstnance, který se osobně stará o blízkou osobu, která je osobou s těžkým zdravotním 

postižením; dovoluje však s těmito osobami skončit pracovní poměr výpovědí z důvodů, 

pro které by jinak bylo možné pracovní poměr skončit okamžitě. 

Ad 3) Skončení ve zkušební době 

Rovněž možnost skončení pracovního poměru ve zkušební době slovenská právní úprava 

i nadále zachovává 38. Rozdíly oproti české právní úpravě jsou následující: 

- Ačkoliv obecně platí, že ve zkušební době mohou jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec 

skončit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, stanoví zákon 

omezení ve vztahu k těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

kojícím ženám. S nimi lze pracovní poměr ve zkušební době skončit jen písemně a ve 

výjimečných případech, které nesouvisejí s těhotenstvím anebo mateřstvím, přičemž 

takové skončení musí být náležitě písemně odůvodněno. Jako sankci při nedodržení 

tohoto omezení zákon výslovně uvádí neplatnost skončení pracovního poměru; 

- Platí, že písemné oznámení o skončení pracovního poměru ve zkušební době se má 

doručit druhému účastníkovi zpravidla alespoň tři dny přede dnem, kdy má na jeho 

základě pracovní poměr skončit; lhůta je však pojímána jako pořádková a její nedodržení 

nevede k neplatnosti skončení pracovního poměru (viz rozhodnutí Krajského soudu 

v Prešově sp. zn. 6 CoPr 2/2013 /na které v této souvislosti odkazuje komentářová 

literatura/: „Nedodržanie poriadkovej lehoty písomného oznámenia o skončení 

pracovného pomeru v skúšobnej dobe nemá za následok neplatnosť právneho úkonu. 

Porušenie trojdňovej lehoty zákon nespája s neplatnosťou rozviazania pracovného 

pomeru v skúšobnej dobe.“). Dovozuje se, že pro platné skončení ve zkušební době 

postačuje i ústní oznámení, což však samozřejmě neplatí tam, kde zákon výslovně 

vyžaduje kvalifikovaný postup, viz výjimky ve vztahu k těhotenství a mateřství zmíněné 

výše. 

 
38 Viz ustanovení § 72 zákona č. 311/2001 Z.z., zákoníku práce Slovenské republiky. 
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2.5. Shrnutí k zahraničním právním úpravám 

Tolik tedy ke stručnému přehledu způsobů skončení pracovněprávních vztahů ze strany 

zaměstnavatele v právních úpravách Rakouské republiky, Spolkové republiky Německo a 

Slovenské republiky. Pro právníka uvyklého kodifikovanému pracovnímu právu může být 

překvapivé, jak roztříštěná může být právní úprava skončení pracovněprávních vztahů; zvláště 

rakouské právo je v tomto ohledu výrazné a (přinejmenším na první pohled) nepříliš přehledné. 

Rovněž se obtížně nalézá pochopení pro rozdílný přístup k modrým a bílým límečkům, který 

působí poněkud zastarale. 

Na druhou stranu lze ve výše podaném přehledu nalézt několik momentů, pokud ne 

přímo inspirativních, pak rozhodně vyzývajících k hlubšímu zamyšlení. Tak se mi jeví koncept 

německé Verdachtskündigung (tj. výpovědi založené na pouhém podezření, že se zaměstnanec 

dopustil porušení povinnosti), slovenská úprava dvoustupňové intenzity porušení povinnosti 

zaměstnance a rovněž slovenská úprava stropu náhrady mzdy v případech sporů o neplatnost 

rozvázání pracovního poměru; o uvedených institutech se ještě zmíním v dalších kapitolách této 

práce. 

3. Alternativní přístupy 

3.1. Teoretická revize alternativ 

Bez ohledu na to, zda společnost (resp. zákonodárce) považuje za vhodné úpravu 

rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele liberalizovat či naopak zvolit rigidnější 

přístup, budou součást souvisejících koncepčních úvah tvořit hodnocení event. alternativních 

přístupů ke konstrukci celého institutu, tj. způsobů, jak jinak je možno předmětnou materii 

uchopit a právním předpisem zakotvit. 

Hodnotící úvahy o stavu a směřování (resp. směrování) vývoje předmětné úpravy jistě 

jsou a vždy budou do značné míry také právní (vedle jejich dalších složek ekonomických, 

politických aj.), tématu a pojetí této práce je však nepochybně bližší spíše teoretická revize 

zmíněných alternativ. V ní vidím větší přínos než ve stati generálně hodnotící aktuální stav 

úpravy a zákonitě (chtě nechtě a více či méně) zabarvené dle osobního přesvědčení a základní 

politické orientace autora směrem k uvolnění nebo naopak k utužení přístupu k rozvázání 

pracovního poměru. 

Jinými slovy, centrem zájmu bude na následujících řádcích to, jak mohou být právně 

konstruovány myslitelné alternativy současné právní úpravy. 
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Stručné pojednání o těchto alternativách zahájím úvahou o relativně abstraktních 

hypotézách norem upravujících rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Pokusíme-li se totiž poněkud zobecnit důvody základních problémů, na které pracovněprávní 

praxe naráží (konkrétním specifickým komplikacím vyplývajícím z právní úpravy a judikatury je 

věnována zvláštní část této práce), dojdeme k tomu, že je to právě zmíněná konstrukce norem, 

která zaměstnavateli vcelku podstatně komplikuje posouzení situace a rozhodnutí ohledně 

rozvázání pracovního poměru. Je zjevné proč: Uvedený druh hypotéz nestanoví žádné konkrétní 

hranice a definice, ponechává posouzení každého jednotlivého případu na autoritativním 

rozhodnutí soudu a zaměstnavateli tak připravuje nejistotu, jejíž absolutní odstranění je – dle 

konkrétního případu – více či méně nemožné. 

Dále bude pozornost soustředěna na rozšíření katalogu důvodů rozvázání pracovního 

poměru, které představuje další možnost přístupu k vývoji úpravy v návaznosti na vývoj 

společnosti a může bez velkých koncepčních změn vycházet vstříc dílčím požadavkům praxe. 

Závěrem bych se rád stručně zmínil o možnosti rozvázání pracovního poměru bez 

uvedení důvodu, která by naopak tvořila koncepční změnu dosti razantní a bývá již tradičně 

rovnou odmítána zejména zástupci strany zaměstnanecké. 

3.2. Relativně abstraktní hypotézy 

Uvažujeme-li o alternativě ke konceptu relativně abstraktních hypotéz, nabízí se jako 

teoreticky myslitelný přístup samozřejmě volba hypotéz konkrétních (relativně, event. zcela). Při 

bližším zkoumání však nutně dojdeme k závěru, že takový přístup těžko může být 

životaschopný. Např. představa jakýchsi hranic či pásem výše škody způsobené porušením 

povinnosti, která by zaměstnavateli určila, zda již je po právu možné rozvázat se zaměstnancem 

pracovní poměr, nutně musí narazit na reálné problémy praxe – i přes škodu způsobenou jen 

v marginální výši může být zaměstnavatelovo rozvázání pracovního poměru v konkrétním 

případě a s přihlédnutím k okolnostem naprosto opodstatněné, např. pokud provinivší se 

zaměstnanec patřil mezi vedoucí zaměstnance nadané zvlášť vysokou mírou odpovědnosti a 

důvěry atd. Přitom je právě porušení povinnosti ještě relativně jednodušším případem, ve kterém 

lze o objektivních znacích a jejich promítnutí do právního předpisu alespoň uvažovat – oč 

složitejší situaci by zákonodárce čelil např. u požadavků pro řádný výkon práce nebo 

organizačních důvodů rozvázání pracovního poměru, kde je škála situací a jejich variant bohatá 

jako realita sama. 
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Domnívám se, že na nynějším stupni vývoje práva koncept relativně abstraktních hypotéz 

v úpravě rozvázání pracovního poměru reálnou alternativu nemá (samozřejmě uvažujeme-li o 

rozvázání pracovního poměru založeném na určitém zákonném důvodu; uzákonění výpovědi bez 

uvedení důvodu by opuštění tohoto konceptu umožnilo). 

V literatuře39 se vyskytly úvahy o možné změně přístupu, vycházející z Úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 158 z roku 1982 o skončení pracovního poměru z podnětu 

zaměstnavatele. Ta v článku 4 výslovně konstatuje nemožnost propuštění zaměstnance bez 

platného důvodu, souvisejícího se způsobilostí či chováním zaměstnance nebo provozními 

potřebami zaměstnavatele; ve výše uvedené práci se v návaznosti na to navrhuje opuštění 

taxativního výčtu výpovědních důvodů a vymezení jakési generální „klauzule „provozního 

důvodu“ a „důvodu spočívajícího v chování zaměstnance“ na straně zaměstnavatele“; autoři 

dovozují, že takový způsob „dává relativně větší „volnost“ zaměstnavateli, protože je na jeho 

úvaze, jaký konkrétní skutkový stav použije jako důvod pro skončení pracovního poměru.“ Tento 

návrh nicméně uvádím pouze pro úplnost, protože alternativu relativně abstraktních hypotéz 

představuje jen zdánlivě. Zmíněná generální klauzule by sama byla postavena na relativně 

abstraktní hypotéze (a lze se obávat, že by důsledky spočívající v právní nejistotě subjektů 

pracovněprávní praxe byly v navrhovaném případě ještě větší, než jsou dnes 40). 

3.3. Rozšíření výčtu důvodů rozvázání pracovního poměru 

Při zachování stávajícího přístupu, tj. uzavřeného pozitivního výčtu důvodů rozvázání 

pracovního poměru, je praktickou možností vývoje úpravy rozšíření výčtu těchto důvodů o další, 

přesně definované případy. Touto cestou se zákonodárce již jednou vydal, když s účinností od 1. 

1. 2012 mezi výpovědní důvody přidal písm. h), tj. možnost rozvázání pracovního poměru 

výpovědí, poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost stanovenou v § 301a 

ZP. 

Jde pochopitelně o přístup konzervativní, který nemění nic zásadního a neřeší problémy 

aplikace norem s relativně abstraktní hypotézou, může nicméně díky otevření dalších přesně 

definovaných zákonem aprobovaných situací praxi přece jen ulehčit. Jako příklad toho, co by 

mohlo být předmětem úvah de lege ferenda, může sloužit koncept německé 

Verdachtskündigung, tj. výpovědi z důvodu podezření, že zaměstnanec porušil svou povinnost. 

Jak bylo zmíněno výše v části 2, je tento specifický druh výpovědi reálně aplikován, byť jsou 

 
39 Viz GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z. Úvahy o problematice liberalizace skončení pracovního poměru v českém 

pracovním právu, Právník 1/2014 
40 Sami autoři ostatně připouštějí, že by význam judikatury nutně vzrostl a že by rozhodování bylo pro soudy 

v navrhovaném systému obtížnější; jako možné řešení navrhují ustavení zvláštního pracovněprávního soudnictví. 
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meze jeho použití stanoveny velmi úzce (objektivní indicie, vysoká míra pravděpodobnosti atd.). 

V praxi občas zaznívají ze strany zaměstnavatelů dotazy na to, jak ukončit pracovní poměr 

v případě ztráty důvěry v zaměstnance – takovou možnost ovšem české pracovní právo nezná a 

není-li v dané situaci možné aplikovat některý ze zákonných důvodů, bývají zaměstnavatelé 

zklamáni tím, že právní úprava nereflektuje jejich (někdy skutečně palčivé) provozní problémy a 

nepomáhá jim je řešit. Osobně se domnívám, že konstrukce nového výpovědního důvodu na 

základě inspirace německou Verdachtskündigung není nemyslitelná a mohla by být praktická. 

Samozřejmostí by přitom bylo stanovení základních podmínek tak, aby možnost aplikace tohoto 

výpovědního důvodu byla maximálně zúžena, např. požadavkem určité minimální doby trvání 

pracovního poměru (aby bylo vůbec možno hovořit o vytvoření vztahu důvěry) nebo umožněním 

aplikace tohoto důvodu pouze na vedoucí zaměstnance, v jejichž případě je požadavek existence 

zdravé důvěry obzvláště odůvodněn. 

Teoreticky se nabízí také možnost připustit rozšíření katalogu důvodů rozvázání 

pracovního poměru přímo dohodou stran, tj. pracovní smlouvou. Obávám se však, že se jedná o 

možnost skutečně jen teoretickou; praxe by nejspíše ukázala, jak pestrá a neodhadnutelná dokáže 

být obrazotvornost subjektů pracovního práva, a ani regulace dobrými mravy a zvláštním 

důrazem na ochrannou funkci pracovního práva by velmi pravděpodobně nebyla dostatečná. 

Reálně by bylo břímě posouzení jednotlivých případů opět na soudech a bez podrobné znalosti 

judikatury (která by se samozřejmě nejprve musela vyvinout, a navíc může být kolísavá, zvláště 

v raných fázích svého vývoje) by posouzení nebylo možné a právní jistota nebyla dostatečná. 

Praxi by tak tato možnost nejspíš příliš dobře neposloužila. 

3.4. Rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu 

Možnost rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu není pro české právo tak 

exotický nápad, jak může na první pohled vypadat. Byla navrhována v rámci příprav nynějšího 

zákoníku práce a měla být spojena s výplatou odstupného; ze strany zaměstnanců (resp. odborů) 

byla však jednoznačně a bez diskuse o jejích event. podmínkách odmítnuta. 

V roce 2008 pak byla expertní skupinou, která pro Ministerstvo práce a sociálních věcí 

mapovala oblasti, jež by mohly být upraveny v rámci novelizace, tato možnost formulována 

takto: „umožnit propuštění bez ospravedlnitelného důvodu se zaplacením vysokého odstupného“, 

přičemž jako odůvodnění bylo připojeno následující: „Dnes ho (zaměstnavatele, pozn. autora 

této práce) právní úprava vybízí k hledání různých více či méně zastřených důvodů. Dosáhne sice 

výsledku, ale k „vyrobení“ výpovědního důvodu investuje nemalé finanční prostředky a riskuje 

soudní spor. Zaměstnanec obdrží nízké odstupné a odchází. Návrh daný k diskusi stojí na 



 

47 

 

 

myšlence, že je lepší předejít soudím přím (ušetří se náklady obou stran i státu) a finanční 

prostředky raději předat zaměstnanci, než je vkládat do vytváření výpovědního důvodu. Výsledek 

je stejný, zaměstnanec sice přichází o zaměstnání, ale s daleko vyšším odstupným.“ 41 

Jakkoli je výše citovaná argumentace zdůvodněním praktickým i racionálním, do textu 

právního předpisu se možnost rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu nikdy 

nepromítla. Postoj převládající v České republice se zdá výstižně sumarizovat následující citát: 

„… i přes peněžní náhradu by tento způsob výpovědi byl ohrožením stability a sociální jistoty, 

sociálního statutu zaměstnance. Domníváme se, že lze obecně konstatovat, že zajištění 

pracovního místa je pro zaměstnance větší zárukou sociální jistoty než poskytnuté vysoké 

odstupné.“ 42 

Faktem je, že rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu není příliš podporováno 

ani globálně 43. Již výše zmíněná Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 158 z roku 1982 o 

skončení pracovního poměru z podnetu zaměstnavatele je nepřipouští, obdobně tuto 

problematiku upravuje revidovaná Evropská sociální charta z roku 1996 ve svém článku 24. 

Česká republika tedy prozatím postupuje v souladu se zněním uvedených dokumentů, byť ani 

jeden z nich dosud neratifikovala. 

Osobně se domnívám, že by koncept rozvázání pracovního poměru bez uvedení důvodu 

nemusel být bez dalšího zatracován, samozřejmě zúžíme-li ho výhradně na výpověď. Konstrukci 

podmínek takové výpovědi (odstupné) si pak lze teoreticky snadno představit; pochybnosti o 

jejich přiměřenosti mohou být odstraněny např. navázáním výše částek odstupného nejen na 

délku doby trvání pracovního poměru zaměstnance u konkrétního zaměstnavatele, ale i na věk 

zaměstnance tak, aby osoby blížící se již okamžiku vzniku nároku na starobní důchod byly před 

(intenzivnějšími) nepříznivými důsledky rozvázání pracovního poměru touto výpovědí lépe 

chráněny. Zároveň je však zjevné, že byť právně teoreticky je tento přístup myslitelný, 

v konečném důsledku bude diskuse o jeho přijetí vždy zabarvená politicky, a za současného 

všeobecného příklonu k populismu nejspíš není na místě čekat, že by byly úvahy o něm příliš 

aktuální. 

 
41 Viz BEZOUŠKA, P. Náměty ke koncepčním změnám v zákoníku práce (sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference Pracovní právo 2008) Brno: MU, 2008 

(https://www.law.muni.cz/sborniky/Pracovni_pravo2008/files/PracPravo2008.pdf) 
42 Viz GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z. Úvahy o problematice liberalizace skončení pracovního poměru v českém 

pracovním právu, Právník 1/2014 
43 Ohledně přístupu příbuzných středoevropských právních řádů viz část 2 této práce. 

https://www.law.muni.cz/sborniky/Pracovni_pravo2008/files/PracPravo2008.pdf
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Tolik tedy obecně k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. V další části 

práce bude pozornost zaměřena na konkrétní problematické body de lege lata a budou 

formulovány dílčí návrhy změn de lege ferenda v mezích stávající úpravy. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

4. Výpověď z pracovního poměru 

4.1. Pojem a povaha 

Ze všech tří zkoumaných způsobů rozvázání pracovního poměru je nepochybně právě 

výpověď tím, který je v praxi využíván nejčastěji. Důvodem není ani tak rozmanitost zákonem 

vypočítaných výpovědních důvodů jako spíše její podstata – na rozdíl od okamžitého zrušení (jež 

je už ze své podstaty výjimečné) a zrušení ve zkušební době (jehož aplikace je omezena časově 

na období trvání zkušební doby) přichází při rozvázání pracovního poměru výpověď v úvahu 

nejčastěji, neboť zmíněná omezení postrádá. Z hlediska aplikace ochranné funkce pracovního 

práva je také jistě nejsprávnější, aby nejčastěji byl v praxi využíván právě ten způsob rozvázání 

pracovního poměru, který poskytne zaměstnanci dostatek času na zabezpečení náhradního zdroje 

příjmů; to výpověď splňuje díky výpovědní době, která je její pojmovou součástí (a jejíž 

minimální délka je garantována zákonem). 

Výpověď je upravena v ust. § 50–54 zákoníku práce, přičemž některé další podrobnosti 

(subjektivní a objektivní lhůta pro aplikaci výpovědních důvodů, projednání výpovědi 

s odborovou organizací a souhlas odborové organizace) jsou obsaženy i ve společných 

ustanoveních o rozvázání pracovního poměru (§§ 57–61). 

Na rozdíl od zaměstnancovy výpovědi, která může být dána z jakéhokoli důvodu nebo i 

bez uvedení důvodu, může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí jen z důvodu 

výslovně uvedeného v ust. § 52 zákoníku práce. Zaměstnavateli je dále uloženo, aby důvod 

výpovědi skutkově vymezil tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem; vymezený 

důvod je navíc zakázáno dodatečně měnit (viz ust. § 50 odst. 4 zákoníku práce). 

Způsob řádného rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele 

podrobněji rozvádí judikatura Nejvyššího soudu, ze které vyplývají následující dvě pravidla: 

Podle prvého není rozhodující právní kvalifikace důvodu výpovědi provedená zaměstnavatelem, 

ale posouzení provedené soudem, který jediný je povolán autoritativně provést subsumpci pod 

zákonná ustanovení (k tomu viz např. „V právní teorii i ustálené soudní praxi nejsou 

pochybnosti o tom, že výpovědní důvod použitý ve výpovědi z pracovního poměru je 

charakterizován jeho skutkovým vymezením, a že proto soud při posouzení, o jaký výpovědní 

důvod jde, vychází ze skutkového vylíčení tohoto důvodu; okolnost, zda, popřípadě jak, 

zaměstnavatel tento důvod právně kvalifikoval, tu není sama o sobě významná. Je totiž věcí 

soudu, aby posoudil, který v ustanovení § 52 zák. práce uvedený výpovědní důvod byl skutkovým 

vylíčením důvodu výpovědi opravdu naplněn (…). Obdobně je třeba nahlížet i vázanost soudu 
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tím, jak zaměstnavatel ve výpovědi z pracovního poměru sám kvalifikoval jednotlivé skutky, které 

zde zaměstnanci vytknul.“ 44); podle druhého pravidla pak výkladem projevu vůle není možné 

nahradit či doplnit vůli ve výpovědi neprojevenou, ať už nebyla projevena proto, že ji 

zaměstnavatel neměl, nebo proto, že ji zkrátka jen neprojevil (k tomu viz např. „Protože z dopisu 

žalovaného ze dne 23. 3. 2007 je bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že žalovaný dal žalobkyni 

výpověď z důvodu její nadbytečnosti vzhledem k rozhodnutí žalovaného o organizačních 

změnách a nikoliv pro nesplňování požadavků nezbytných pro řádný výkon práce, a protože 

pomocí výkladu projevu vůle nelze nahrazovat vůli, kterou žalovaný ve výpovědi neprojevil, 

znamenalo by posuzování výpovědi z hlediska naplnění skutkové podstaty výpovědního důvodu 

uvedeného v ustanovení § 52 písm. f) zák. práce [namísto skutkové podstaty výpovědního důvodu 

obsaženého v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce] připustit v rozporu s ustanovením § 50 odst. 

4 zák. práce dodatečnou změnu důvodu výpovědi.“ 45). 

Uvedená pravidla, z nichž ani jedno nelze jednoznačně nadřadit druhému, však bohužel 

mohou vést k zásadně odlišnému posouzení věci, jak je dobře vidět na následujícím reálném 

případu z mé praxe: 

- zaměstnavatel předal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, ve které bylo uvedeno, 

že vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele bylo zrušeno pracovní místo zaměstnance a 

zaměstnanec se tak stal nadbytečným, a proto s ním zaměstnavatel rozvazuje pracovní 

poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce; 

- předmětné zaměstnavatelovo rozhodnutí bylo identifikováno jednoznačně, včetně 

uvedení data jeho vydání a přesného interního označení (příkaz divizního ředitele) včetně 

identifikačního kódu, nedovolujícího záměnu s jiným zaměstnavatelovým rozhodnutím; 

- zaměstnanec se dovolal neplatnosti uvedené výpovědi a oznámil, že trvá na tom, aby byl 

dále zaměstnáván; následně včas podal k příslušnému soudu žalobu na neplatnost 

výpovědi z pracovního poměru; 

- zásadní část zaměstnancem zvolené procesní linie spočívala ve zdůraznění odkazu na ty 

pasáže zaměstnavatelova rozhodnutí, ve kterých bylo zaměstnavatelem výslovně 

uvedeno, že 

 
44 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 288/2016, ze starších rozhodnutí pak 

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 6. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1479/2011. 
45 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1234/2014, ze starších rozhodnutí pak rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 1996, R 29/1997 („Pomocí výkladu projevu vůle nelze nahrazovat nebo 

doplňovat vůli, kterou ten, kdo výpověď dává, v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji.“). 
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• se rozhodnutím ruší a zřizuje pracovní místo, přičemž absolutní počet pracovních 

míst se nemění a 

• cílem rozhodnutí je optimalizovat organizační strukturu z důvodu převodu 

činnosti mezi lokalitami, 

- jinak řečeno, zaměstnanec v průběhu soudního řízení poukazoval na to, že zaměstnavatel 

přímo ve svém rozhodnutí sám potvrdil, že neměl v úmyslu regulovat počet svých 

zaměstnanců ani jejich profesní nebo kvalifikační složení (což by odpovídalo 

výpovědnímu důvodu vymezenému v ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, na který 

zaměstnavatel ve své výpovědi také výslovně odkázal) a ve skutečnosti reagoval na své 

aktuální provozní potřeby rozhodnutím, jehož podstatu tvoří přesun části 

zaměstnavatelových činností z jedné lokality do druhé (což odpovídá výpovědnímu 

důvodu vymezenému v ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce, podle kterého může dát 

zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

přičemž však na toto ustanovení zaměstnavatel ve výpovědi neodkazoval). 

Je zřejmé, že pro posouzení uvedených okolností nám výše zmíněná soudní rozhodnutí 

neposkytují jednoznačné vodítko; lépe řečeno, jdou přímo proti sobě. Podle jednoho z nich by 

měl pro udržení platnosti výpovědi před soudem stačit jednoznačný odkaz na zaměstnavatelovo 

rozhodnutí, ve kterém zaměstnavatel spatřoval rozhodující skutkové okolnosti (důvod) výpovědi, 

neboť zaměstnavatelova právní kvalifikace nemá být sama o sobě významnou; podle druhého by 

však vzhledem k jasnému odkazu zaměstnavatele na nadbytečnost coby důvod rozvázání 

zaměstnancova pracovního poměru nemělo být možné uvažovat o přemístění části činností 

zaměstnavatele jako o použitém výpovědním důvodu, protože by se jednalo o nepřípustné 

nahrazení projevu zaměstnavatelovy vůle. 

Otevírá se zde tedy podstatná základní otázka, a sice jak správně sepsat výpověď, aby 

byla v souladu s ustanovením § 50 odst. 4 zákoníku práce (tj. aby v ní byl důvod skutkově 

vymezen tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem) a zároveň aby zaměstnavatel 

neriskoval neplatnost výpovědi v důsledku event. nutnosti nahrazení či doplnění vůle, jež byla 

při rozvazovacím jednání projevena nedostatečně nebo nebyla projevena vůbec (tj. aby se vyhnul 

riziku, že se fatálním způsobem zmýlí ve svém skutkovém vymezení výpovědního důvodu, resp. 

v jeho zatřídění pod zákonná ustanovení /které tak jako tak bude nutně muset provést, minimálně 

proto, aby mohl posoudit, zda výpověď podle zákona obstojí/). 
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Nezbývá než zalitovat, že se výše uvedený reálný případ z praxe nedostal k vyšším 

soudům (spor skončil zpětvzetím žaloby ještě během řízení před soudem prvního stupně, protože 

zaměstnavatel a zaměstnanec podepsali dohodu o narovnání) a je třeba pokusit se poradit si i 

přes uvedený judikatorní paradox. 

Již výše citovaný rozsudek Nejvyššího soudu se pokouší formulovat návod k řádnému 

sepsání výpovědi takto: „… důvod výpovědi musí být ve výpovědi z pracovního poměru uveden 

tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné důvody, které vedou zaměstnavatele k tomu, že rozvazuje 

se zaměstnancem pracovní poměr, aby nevznikaly pochybnosti o tom, co chtěl tímto právním 

úkonem projevit, tj. který zákonný důvod výpovědi uvedený v ustanovení § 52 zák. práce 

uplatňuje, a aby bylo zajištěno, že uplatněný důvod nebude možné dodatečně měnit. Ke splnění 

hmotněprávní podmínky platné výpovědi z pracovního poměru je tedy třeba, aby výpovědní 

důvod byl určitým způsobem konkretizován uvedením skutečností, v nichž zaměstnavatel spatřuje 

naplnění zákonného důvodu, tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti, ze kterého důvodu 

rozvazuje se zaměstnancem pracovní poměr (…). Při úvaze, jakým způsobem má být výpovědní 

důvod konkretizován tak, aby byly splněny požadavky vyplývající z ustanovení § 50 odst. 4 zák. 

práce, je třeba mít na zřeteli, že ustanovení § 52 zák. práce vymezuje jen skutkové podstaty pro 

podání výpovědi zaměstnavatelem. K tomu, aby bylo možné v konkrétním případě posoudit, zda 

výpověď z pracovního poměru je platným právním úkonem, je třeba zjistit, zda nastaly takové 

skutečnosti, které právní norma předpokládá jako důvod k tomuto rozvázání pracovního poměru. 

Důvod výpovědi z pracovního poměru proto musí být uveden nejen tak, aby bylo zřejmé, který z 

důvodů uvedených v ustanovení § 52 zák. práce byl uplatněn, ale současně takovým způsobem, 

aby bylo nepochybné, v čem je spatřován; jen taková konkretizace použitého důvodu po 

skutkové stránce zajišťuje, že nevzniknou pochybnosti o tom, z jakého důvodu byl se 

zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, a že výpovědní důvod nebude možné dodatečně 

měnit.“46 

Ukládá nám tedy soud ve výše citovaném rozhodnutí uvést ve výpovědi nejen 

skutečnosti, které podle názoru zaměstnavatele představují výpovědní důvod, ale i konkretizaci 

toho, o který z důvodů dle ustanovení § 52 zákoníku práce se podle zaměstnavatelova názoru 

jedná (viz slovo „současně“ ve výše uvedené citaci)? Pokud ano, čím by však byla tato 

konkretizace toho, který z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce byl uplatněn, ne-

li zaměstnavatelovou právní kvalifikací důvodu výpovědi (tj. podřazením skutkových okolností 

 
46 Viz již výše uvedený rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1234/2014 
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pod některé ze zákonných ustanovení), která podle téhož rozhodnutí téhož soudu nemá být pro 

posouzení platnosti výpovědi vůbec významná? 47 

Za dnešního stavu judikatury pravděpodobně není možné výše naznačený problém 

vyřešit s naprostou jistotou ohledně správnosti jeho řešení. Domnívám se nicméně, že při zvážení 

všech pravidel (zákonných i judikaturou vyslovených) by mělo racionální rozuzlení vypadat 

takto: 

1) Především (jakkoli se to vzhledem k výše uvedenému nabízí) nebude na místě závěr, že 

spolehlivým řešením je vyhnout se právní kvalifikaci výpovědního důvodu, tj. omezit se 

na jeho skutkové vylíčení a zbytek ponechat na soudu. K tomu nám rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1234/2014 jasně sděluje, že 

zřejmost toho, který z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zák. práce byl uplatněn, do 

výpovědi patří. 48 

2) Dále pak – přes opačný první dojem – lze dospět k tomu, že Nejvyšší soud ve skutečnosti 

po zaměstnavateli nežádá bezchybné provedení právní kvalifikace jako podmínku 

platnosti rozvazovacího právního jednání. Soud se nám podle všeho snaží výše 

odkazovanými rozhodnutími sdělit, že bude záležet na konkrétním případě, protože někde 

se zkrátka nalézá hranice: Před ní budou ty případy, ve kterých je skutkové vylíčení 

použitého výpovědního důvodu jasné a zřejmé (a zaměstnavatel se ve své právní 

kvalifikaci jednoduše zmýlil, aniž by tím vzbudil zásadnější pochyby o tom, co je 

podstatou konkrétní výpovědi); za touto hranicí pak budu případy, ve kterých je 

zaměstnavatelovo vymezení toho, který z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zák. 

práce byl uplatněn, spolu se skutkovým vymezením výpovědního důvodu již natolik 

mimo důvod, jehož existence byla v průběhu dokazování před soudem prokázána, že bez 

nahrazení projevu zaměstnavatelovy vůle není subsumpce pod zákonné ustanovení 

odpovídající prokázanému (skutečnému) důvodu možná a neplatnost výpovědi tedy již 

zhojit nelze. 

Jinými slovy, zaměstnavatel v takovémto druhém případě svou konkretizací toho, který z 

důvodů uvedených v ustanovení § 52 zák. práce byl uplatněn, svou výpověď nemůže 

učinit neplatnou; může však sdělením toho, který ze zákonných důvodů pode svého 

 
47  Viz „Při posouzení, ze kterého z důvodů uvedených v ustanovení § 52 zák. práce zaměstnavatel dal zaměstnanci 

výpověď z pracovního poměru, naproti tomu není významné, zda, popřípadě jak zaměstnavatel tento důvod 
právně kvalifikoval (…).“ 

48 Jinou otázkou v této souvislosti ovšem je, zda je ze strany zaměstnavatele požadováno ještě podrobnější 

posouzení použitého výpovědního důvodu, tedy zda je nutno např. u výpovědního důvodu podle § 52 písm. g) 

zákoníku práce upřesňovat i míru porušení zaměstnancových povinností; k tomu viz dále v kapitole 4.6. 
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názoru uplatňuje, přispět ke zpřesnění skutkového vymezení použitého výpovědního 

důvodu tak, že bude např. postaveno najisto, který ze dvou v úvahu přicházejících 

výpovědních důvodů byl ve skutečnosti použit. Nejvyšší soud v posledně citovaném 

rozhodnutí ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1234/2014 uvedl toto: „Protože důvod je ve 

výpovědi skutkově vymezen tak, že jej není možné zaměnit s jiným důvodem, neboť na 

základě skutkových údajů uvedených žalovaným ve výpovědi jej lze odlišit od jiných 

skutečností, na nichž by mohl (obecně vzato) spočívat stejný nebo jiný důvod výpovědi 

vypočtený v ustanovení § 52 zák. práce, měly se soudy zabývat tím, zda skutečnostmi 

uvedenými ve výpovědi byla vskutku naplněna skutková podstata výpovědního důvodu 

obsaženého v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, tj. tím, zda žalovaný přijal dne 3. 1. 

2007 rozhodnutí o změně svých úkolů, svého technického vybavení, o snížení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, 

podle kterého se žalobkyně stala nadbytečnou, a zda tu je příčinná souvislost mezi její 

nadbytečností a přijatými organizačními změnami, tj. zda se žalobkyně stala právě v 

důsledku takového rozhodnutí (jeho realizací u žalovaného) nadbytečnou (…). Za stavu, 

kdy je ze skutkových údajů uvedených ve výpovědi zřejmé, že jejím důvodem byla (měla 

být) nadbytečnost žalobkyně nastalá v důsledku rozhodnutí žalovaného o 

organizačních změnách, nemohl odvolací soud v souladu se zákonem dovodit, že 

důvodem výpovědi je ve skutečnosti nesplňování požadavků žalovaného nezbytných pro 

řádný výkon práce žalobkyní a spočívajících ve vysokoškolském vzdělání technického 

(stavebního) směru, a že je proto třeba výpověď posoudit nikoliv z hlediska naplnění 

skutkové podstaty výpovědního důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, 

nýbrž z hlediska naplnění skutkové podstaty výpovědního důvodu obsaženého v 

ustanovení § 52 písm. f) zák. práce, a to ani s přihlédnutím k tomu, za jakých okolností 

žalovaný projev vůle směřující k rozvázání pracovního poměru výpovědí učinil a že za 

těchto okolností bylo podle zjištění odvolacího soudu mezi účastníky zřejmé, že 

skutečným důvodem výpovědi bylo nesplňování uvedených požadavků na vzdělání 

nezbytných pro řádný výkon práce žalobkyní.“ 

Jak je z citace zřejmé, soud ve svém závěru (přes poněkud zavádějící dílčí vývody 

uvedené v předcházejících částech rozhodnutí) důsledně odkazuje na skutkové údaje a 

skutková vymezení. 
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3) Jako základní premisa by tak skutečně mělo obecně platit, že právní kvalifikace 

výpovědního důvodu provedená zaměstnavatelem nebude pro platnost výpovědi 

rozhodující. 

Co tedy z nastíněného tříbodového závěru vyplyne pro výše uvedený praktický případ 

z praxe? Jak by býval mohl dopadnout, kdyby nedošlo k uzavření dohody o narovnání již za 

trvání prvostupňového řízení? Domnívám se, že by býval skončil vítězstvím zaměstnavatele, 

tedy prohlášením výpovědi za platnou, a to proto, že zaměstnavatel zcela jednoznačně skutkově 

vymezil výpovědní důvod (rozhodnutím včetně uvedení data jeho vydání a přesného interního 

označení včetně identifikačního kódu) a ve věci zároveň nepřicházel v úvahu jiný myslitelný 

důvod výpovědi (ať už platně použitelný či nikoli), se kterým by bylo bývalo možno použitý 

důvod zaměnit. Svým podřazením výpovědního důvodu pod § 52 písm. c) zákoníku práce 

(namísto písm. b) se zaměstnavatel pouze zmýlil v právní kvalifikaci. 

Svůj názor ohledně posouzení rozebíraného praktického případu navíc dnes mohu 

podpořit i odkazem na rozhodnutí, které tehdy k dispozici nebylo – rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 864/2019. V případě v něm posuzovaném došlo ze strany 

zaměstnavatele (nemocnice) ke zrušení psychiatrické ambulance. Na základě výsledků 

provedeného dokazování Nejvyšší soud konstatoval, že zjevně šlo o zrušení organizační 

jednotky jako části zaměstnavatele (tedy jednoho z oddělení zaměstnavatele – nemocnice). Ve 

světle tohoto závěru byla výpověď, kterou nemocnice předala vedoucímu lékaři rušené 

psychiatrické ambulance a kterou označila jako výpověď podle § 52 písm. c)49, chybná v právní 

kvalifikaci – po shrnutí Nejvyšším soudem bylo zjevné, že se ve skutečnosti jedná o výpovědní 

důvod dle § 52 písm. a)50. Nejvyšší soud nicméně nezaváhal a s tímto rozporem se vypořádal 

následujícím stručným způsobem: „Při posouzení, ze kterého z důvodů uvedených v ustanovení § 

52 zák. práce zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, soud vychází ze 

skutkového vylíčení použitého výpovědního důvodu. Okolnost, zda, popřípadě jak zaměstnavatel 

tento důvod právně kvalifikoval, tu není sama o sobě významná (…)“ a následně odkázal na 

rozsudek téhož soudu ze dne 3. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1524/98, uveřejněný pod č. 11 v 

časopise Soudní judikatura, ročník 1999 (jehož právní věta je prakticky totožná, jen se vztahuje 

k zákoníku práce účinnému do 31.12.2006). 

 
49 Tj. nadbytečnost vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, 

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných 

organizačních změnách. 
50  Tj. zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. 
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Paralela s výše uvedeným reálným případem z praxe, který se k vyšším soudům nedostal, 

je zde tedy jasná – v obou případech došlo ke skutkově jednoznačnému vymezení výpovědního 

důvodu, v obou případech byl použitý důvod zaměstnavatelem označen jako důvod dle § 52 

písm. c) a v obou případech byla tato právní kvalifikace mylná (neboť jednou šlo o výpovědní 

důvod dle písm. a) a jednou o výpovědní důvod dle písm. b) citovaného paragrafu). Domnívám 

se tedy, že zmíněné rozhodnutí Nejvyššího soudu z června roku 2019 potvrzuje, že by 

zaměstnance v uvedeném případu z praxe čekala s největší pravděpodobností prohra ve sporu. 

Pro úplnost je v této souvislosti třeba navázat na zajímavý postřeh, kterým rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 864/2019 komentuje ve svém článku na 

internetových stránkách epravo.cz autor Richard W. Fetter.51 Uvádí v něm, že „… zaměstnavatel 

výpovědní důvod právně kvalifikoval nesprávně, když uplatnil výpověď pro nadbytečnost, 

nicméně nebylo mu to ke škodě, protože lze zjednodušeně konstatovat, že při uplatnění 

výpovědního důvodu nadbytečnost je právní úprava na zaměstnavatele přísnější resp. v 

opačném gardu více chrání zaměstnance“. 

Je pravda, že Nejvyšší soud v odkazovaném rozhodnutí uvedl, že výpovědní důvody dle § 

52 písm. a) až c) „… je ovšem třeba důsledně rozlišovat, a to také proto, že použití každého z 

těchto důvodů má na právní poměry účastníků rozdílný vliv (kupř. výpověď podle ustanovení § 

52 písm. c) zák. práce zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci v ochranné době, zatímco při použití 

výpovědních důvodů podle ustanovení § 52 písm. a) a b) zák. práce se ochrana zaměstnance v 

tomto směru neuplatní“. Nicméně lze tuto poznámku v rozhodnutí snadno přehlédnout, resp. jí 

nevěnovat zaslouženou pozornost, neboť je jen takto kusá a soud dále její dopady nijak 

nerozvádí (v konkrétním rozhodovaném případě nehrála roli). Přitom nás jejím prostřednictvím 

upozorňuje na dimenzi stejně zajímavou jako podstatnou: Možnost, že by soud mohl považovat 

výpověď za neplatnou proto, že si zaměstnavatel při právní kvalifikaci vybral výpovědní důvod, 

který zaměstnavatele méně omezuje a zaměstnance méně chrání než důvod skutečný, v praxi 

použitý a jen nesprávně kvalifikovaný zaměstnavatelem. 

Jak bylo dovozeno výše, omyl v právní kvalifikaci sám o sobě výpověď neplatnou nečiní, 

nicméně není to jen samotná kvalifikace uvedená v písemnosti adresované zaměstnanci, co bude 

hrát roli. Při různých výpovědních důvodech požívá zaměstnanec různého stupně ochrany 

v závislosti na tom, kdy a jak se uplatní zákaz výpovědi, resp. výjimky z něho. Zaměstnavatel 

 
51 Viz „Nejen k rozdílům mezi výpovědním důvodem nadbytečnost zaměstnance a zrušení části zaměstnavatele“, 5. 

11. 2019, https://www.epravo.cz/top/clanky/nejen-k-rozdilum-mezi-vypovednim-duvodem-nadbytecnost-

zamestnance-a-zruseni-casti-zamestnavatele-cast-1-110180.html 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nejen-k-rozdilum-mezi-vypovednim-duvodem-nadbytecnost-zamestnance-a-zruseni-casti-zamestnavatele-cast-1-110180.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nejen-k-rozdilum-mezi-vypovednim-duvodem-nadbytecnost-zamestnance-a-zruseni-casti-zamestnavatele-cast-1-110180.html


 

57 

 

 

samozřejmě bude v souvislosti s výpovědí postupovat v přesvědčení, že právní kvalifikaci 

provedl správně, a bude se tedy řídit ustanoveními týkajícími se výpovědního důvodu, který si 

sám vyhodnotil jako v praxi správně aplikovaný. To může vést k tomu, že vůči zaměstnanci 

uplatní postup tvrdší, než je možné, resp. než je v souvislosti se skutečně použitým výpovědním 

důvodem zákonem dovoleno – viz např. situaci, kdy by došlo k aplikaci výpovědního důvodu 

podle § 52 písm. c), mylně kvalifikovaného jako písm. a). Výpovědní důvod podle písm. a) není 

zahrnut do zákazu výpovědi, zaměstnavatel by se tedy na zákaz neohlížel a v domnění, že je jeho 

postup zcela v souladu s právním předpisem, by zaměstnanci výpověď předal. Pokud by taková 

výpověď byla následně zaměstnancem napadena žalobou na neplatnost, musel by soud (po 

vyhodnocení kvalifikace a zjištění, že se v ní zaměstnavatel zmýlil a následně díky tomu chybně 

aplikoval ustanovení o ochranné době, tj. o zákazu výpovědi) na popsané dopady reagovat 

prohlášením výpovědi za neplatnou (výpověď daná zaměstnanci v rozporu se zákazem výpovědi 

je výpovědí neplatnou). Striktně vzato by přímým důvodem neplatnosti opět nebyla mylná 

právní kvalifikace, neplatnost by zde ale byla jejím přímým důsledkem. Jak jsem již uvedl, 

v odkazovaném rozhodnutí nelze (až na výše v této poznámce citovanou část judikátu) nalézt 

žádnou další úvahu či dedukci Nejvyššího soudu v tomto smyslu, jsem však toho názoru, že 

jiným způsobem uvedenou myšlenku vyložit nelze. Lze tedy uzavřít, že ačkoli chyba v právní 

kvalifikaci provedené zaměstnavatelem přímo (sama o sobě) k neplatnosti výpovědi nepovede, 

může být výpověď v jejím důsledku přesto neplatná, a to ve chvíli, kdy se omyl v praxi projeví 

porušením zákazu výpovědi, tj. předáním výpovědi zaměstnanci v průběhu ochranné doby (a 

mimo výjimky z ní). 

4.2. Výpovědní důvody 

Důvody, pro které jedině lze v současnosti předat zaměstnanci výpověď, jsou obsaženy 

v ustanovení § 52 zákoníku práce (a v ustanovení § 301a, na něž odkazuje § 52 písm. h). Jejich 

třídění bylo podrobněji rozvedeno již výše v kapitole 1.4, zde proto následuje jen jejich stručný 

výčet (kapitola 1.4 pojednávala o důvodech rozvázání pracovního poměru obecně, tj. včetně 

důvodů pro okamžité zrušení; pro rozvázání pracovního poměru výpovědí jsou tak relevantní 

pouze první čtyři z tam uvedených bodů): 

- důvody, jejichž podstata spočívá v organizačních opatřeních prováděných 

zaměstnavatelem, 

- důvody související se zdravotním stavem zaměstnance, 

- důvody vyplývající ze zaměstnancovy nezpůsobilosti k plnění jeho pracovních úkolů a 

- důvody představující následek zaměstnancova závadného chování. 
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Jednotlivé důvody budou postupně rozebrány v následujících částech této kapitoly. 

Obecně je k nim (a k celému zákonodárcem zvolenému konceptu) třeba uvést, že ačkoli se 

právní úprava pokouší postihnout ty nejzávažnější a nejpodstatnější momenty, které mohou vést 

ke společensky ospravedlnitelnému rozvázání pracovního poměru (což se v zásadě daří), bez 

výhrad ji za praktickou označit nelze. Jak už bylo uvedeno výše v části 3, je důvodem povaha 

normy, obsahující relativně neurčitou hypotézu, která klade na praxi velké nároky při aplikaci 

výpovědních důvodů (resp. při subsumpci konkrétních skutkových okolností pod zákonná 

ustanovení). Přes judikatorní vodítka není vždy zřejmé, jak situaci správně posoudit, aby 

posouzení posléze obstálo před soudem – ani nemluvě o tom, kolik pastí číhá na laiky, kteří se 

pokusí poradit si bez právníka (vždyť leckdy obtížně hledají shodu na právním posouzení i 

jednotlivé soudní instance). 

4.3. Organizační opatření zaměstnavatele 

Na rozdíl od německé právní úpravy, dělící organizační důvody výpovědi na ty, které 

jsou vnitropodnikové povahy a na ty, které leží objektivně mimo sféru rozhodování 

zaměstnavatele (a podle toho kladoucí na zaměstnavatele různě velké požadavky ve vztahu 

k tvrzení a dokazování v event. sporu o neplatnost výpovědi, viz výše v části 2), česká právní 

úprava tyto důvody neklasifikuje podle příčin a dělí je na základě jejich skutečné obsahové 

náplně na tři okruhy v ust. § 52 písm. a) až c) – na zrušení zaměstnavatele (nebo jeho části), 

přemístění zaměstnavatele (nebo jeho části) a nadbytečnost zaměstnance v důsledku rozhodnutí 

o organizační změně. 

Uvedené okruhy se neliší jen svým obsahem, ale i tím, co je u nich předmětem zkoumání 

v případě, že se o platnost výpovědi dané na jejich základě vede soudní spor. Uvedené je 

přehledně vyjádřeno, v již výše citovaném rozsudku NS ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 21 Cdo 

864/2019: „Při posouzení, zda byl v konkrétním případě naplněn důvod výpovědi podle 

ustanovení § 52 písm. a) zák. práce, zákon nedává prostor k hodnocení organizační změny z 

hlediska toho, za jakým účelem byla skutečně přijata a jaké cíle byly její realizací u 

zaměstnavatele od počátku sledovány. Na rozdíl od důvodu výpovědi podle ustanovení § 52 

písm. c) zák. práce, který je dán pouze tehdy, jestliže rozhodnutí zaměstnavatele bylo opravdu 

přijato (posuzováno podle jeho skutečného smyslu) k dosažení změny úkolů zaměstnavatele, 

technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců „za účelem zvýšení efektivnosti práce“, v 

případě důvodu výpovědi podle ustanovení § 52 písm. a) zák. práce není určitý účel (cíl) 

organizační změny součástí jeho skutkové podstaty. Pro naplnění důvodu výpovědi podle 

ustanovení § 52 písm. a) zák. práce je podstatné pouze to, zda zaměstnavatel rozhodl o 
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organizační změně, spočívající ve zrušení jeho části, a jestliže nadále nehodlá provozovat 

(relativně samostatnou) činnost, kterou se část zaměstnavatele dosud podílela na plnění úkolů 

(předmětu činnosti) zaměstnavatele samotného, a v důsledku toho pozbyl možnost přidělovat 

zaměstnancům působícím ve zrušované části práci podle pracovní smlouvy.“ 

Je zjevné, že zde se již (co se týče rozdílných procesních požadavků kladených na 

zaměstnavatele) podobnost s výše popsanou německou právní úpravou nalézt dá; co je však 

podstatnější, je definice předmětu přezkoumání soudem a to, v jaké míře detailu vlastně soud 

v případě sporu organizační opatření zaměstnavatele hodnotí. 

Podle mých zkušeností je totiž skupina výpovědních důvodů založená na organizačním 

opatření zaměstnavatele (a mezi nimi zejména důvod dle písm. c) poměrně hojně frekventována 

proto, že v rámci množiny zákonem vymezených výpovědních důvodů poskytuje relativně 

nejvíce prostoru zaměstnavateli a jeho aktivnímu konání. Jinak řečeno, u ostatních skupin 

důvodů (zdravotních důvodů, neplnění předpokladů či požadavků, event. porušování 

zaměstnancových povinností) je pro zaměstnavatele jednak značně obtížnější – až nemožné – je 

řídit (objektivně nastanou či nenastanou) a jednak i značně obtížnější je ospravedlnit před 

soudem (byť tomu tak samozřejmě nemusí být vždy a bude záležet na konkrétních okolnostech 

daného případu). Rozhodnout o organizačním opatření s dopadem do personálního složení týmu 

je krok čistě na zaměstnavateli a holým faktem je, že se k němu uchylují zaměstnavatelé zahnaní 

do úzkých právní úpravou nedovolující jim jinak provést právě to rozvázání pracovního poměru, 

které by provést potřebovali.52 V soudních sporech o platnost výpovědí tohoto druhu se tvrzení a 

dokazování stran často točí okolo pozadí (příčin) zaměstnavatelova úmyslu přijmout předmětnou 

organizační změnu (dalo by se říci okolo zaměstnavatelovy motivace); přitom je samozřejmou 

snahou strany zaměstnanecké demaskovat přijetí změny jako krok vedený nikoli snahou o 

provozní blaho podniku, ale o eliminaci nepohodlného člena týmu, a tím dosáhnout prohlášení 

výpovědi za neplatnou. Proto považuji za aktuálně nejzajímavější bod ve vztahu k této skupině 

zákonných výpovědních důvodů rozbor toho, jakou roli hraje při soudním posuzování platnosti 

rozvázání pracovního poměru skutečný účel organizační změny (cíl zaměstnavatele při jejím 

přijetí a provedení), resp. (jak se ukáže níže), co vlastně je třeba za tento skutečný účel či cíl 

považovat. 

 
52 Otázky typu „kdy se dá to místo zase obnovit“ jsou v právní praxi relativně často řešenou, byť samozřejmě 

nepříliš důstojnou problematikou. 
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K významu účelu přijaté organizační změny existuje bohatá judikatura. Za všechny 

relevantní53 připomínám rozsudek NS ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2204/200354: „Pro 

závěr, zda bylo přijato rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, o 

snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách, samozřejmě není významné, jak zaměstnavatel (příslušný orgán) své rozhodnutí 

označil. Především je podstatné, zda rozhodnutí zaměstnavatele (příslušného orgánu) sledovalo 

změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu, pomocí níž měl být regulován počet 

zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový 

počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, nebo zda 

podle svého obsahu nebo účelu směřovalo k jinému cíli. Jestliže rozhodnutí zaměstnavatele 

(příslušného orgánu) bylo opravdu přijato (posuzováno podle jeho skutečného smyslu) k 

dosažení změny úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za 

účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny, byl splněn hmotněprávní 

předpoklad pro podání platné výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst.1 písm. 

c) zák. práce; to platí i tehdy, nebyl-li organizační změnou sledovaný efekt později dosažen nebo 

ukázala-li se přijatá organizační změna posléze jako neúčinná. V případě, že rozhodnutím 

zaměstnavatele (příslušného orgánu), popřípadě jeho realizací u zaměstnavatele byly od 

počátku sledovány jiné než uvedené cíle a že tedy zaměstnavatel (příslušný orgán) jen 

předstíral přijetí organizačního opatření (změnu svých úkolů, technického vybavení, snížení 

stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu), je 

třeba – bez ohledu na to, jak své opatření označil - dovodit, že rozhodnutí o organizační změně 

nebylo přijato.“ 

Jinak řečeno, pokud by v případě organizační změny bylo zachováno trio základních 

předpokladů (přijetí změny, stav nadbytečnosti zaměstnance, příčinná souvislost mezi přijatou 

změnou a stavem nadbytečnosti zaměstnance) a pokud by změna byla skutečná a nikoli 

předstíraná (tj. nebyla např. po třech měsících vzata zpět), je třeba věnovat pozornost ještě tomu, 

jaký cíl zaměstnavatel ve skutečnosti přijetím změny sledoval. Pokud by zaměstnavateli šlo 

primárně o něco jiného než dosažení organizační změny, tedy typicky o zbavení se 

nepohodlného člena týmu, a organizační změna sloužila jen jako kamufláž skutečného cíle, resp. 

jako prostředek vedoucí k dosažení tohoto cíle (a nebyla tedy sama o sobě cílem, jehož dosažení 

 
53 Dále viz např. rozsudek NS ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. NS 21 Cdo 1520/2011 nebo rozsudek NS ze dne 18. 10. 

2011, sp. zn. 21 Cdo 3103/2010 
54 Vynesený za účinnosti staré úpravy, tj. zákoníku práce účinného do 31.12.2006; to zde však nijak nevadí. 
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s sebou jako pouhý vedlejší efekt nese stav nadbytečnosti zaměstnance dotčeného provedením 

změny), nejedná se podle soudu o přijetí organizační změny. 

Judikatura i praxe z výše uvedeného dlouhodobě a konzistentně dovozovala, že ve 

sporech o neplatnost rozvázání pracovního poměru z důvodu provedení organizační změny je 

třeba zkoumat rovněž zaměstnavatelův skutečný cíl, a podaří-li se jako tento cíl prokázat přímo 

„eliminaci“ zaměstnance a nikoli organizační změnu samotnou, je třeba rozvázání prohlásit za 

neplatné. 

Vzhledem k této výchozí situaci byl rozsudek NS ze dne 16. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 

1494/2014 mnohými vnímán jako překvapivý až přelomový. Zaměstnanec ve věci namítal, že 

„rozhodnutí zaměstnavatele sledovalo od počátku jiný cíl (tj. odchod žalobce ze společnosti) a 

daná organizační změna byla jen předstíraná s cílem zastřít skutečné záměry, tj. skutečné 

provedení organizační změny“, postupoval tedy zcela v duchu výše zmíněné a citované 

dosavadní konstantní judikatury. U soudů prvního i druhého stupně bylo však rozvázání 

prohlášeno za platné. Nejvyšší soud pak ve svém rozhodnutí uvedl mimo jiné toto: „V 

posuzovaném případě je nepochybné, že jednání žalované „sledovalo od počátku“ – jak 

dovolatel namítá – odchod žalobce ze společnosti. Samotnou tuto okolnost, tj. dosažení odchodu 

zaměstnance z pracovněprávního vztahu, jistě nelze považovat za rozpornou s dobrými mravy, 

neboť skončení vzájemných vztahů zaměstnance a zaměstnavatele je vlastním účelem a smyslem 

výpovědi, jako jednostranného právního úkonu směřujícího ke skončení právního vztahu. Je 

možné, že spory mezi účastníky (žalobce byl v minulosti též jednatelem žalované) mohly být 

motivem, či pohnutkou k přijetí organizačního opatření, jímž bylo zrušeno pracovní místo 

žalobce, nicméně tato skutečnost sama o sobě neznamená, že jejím jediným smyslem bylo jej 

poškodit. Opačný názor by však znamenal, že, nastanou-li v právnické osobě spory či neshody 

mezi osobami podílejícími se na různých stupních na řízení společnosti, je v tomto případě 

vyloučeno přijmout organizační a personální opatření, které by reagovalo na vzniklou situaci 

a umožnilo další „efektivní“ bezporuchovou činnost. V projednávané věci je nepochybné, že 

organizační opatření ze dne 30.1.2012 je skutečné, neboť reálně a bez náhrady zrušilo pracovní 

místo zastávané žalobcem, s tím, že společnost budou nadále řídit její jednatelé.“ 

Citované rozhodnutí tedy skutečně mění pohled na výpověď z důvodu organizační 

změny. Osobně si myslím, že k lepšímu, neboť se shodně se soudem domnívám, že existence 

předchozích neshod nemůže bez dalšího diskvalifikovat organizační změnu a rozvázání 

pracovního poměru v jejím důsledku (což byl v soudních sporech po argumentaci zaměstnance 

vývoj až příliš častý); organizační změna z podstaty věci patří do sféry rozhodování 
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zaměstnavatele a musí zůstat na něm, zda ji přijme nebo ne, aniž by byl automaticky vystaven 

podezření ze zneužití právních nástrojů k prosazení nekalých záměrů. Pojmově navíc uvedené 

rozhodnutí poněkud vyjasňuje situaci – napříště by nemusela být při zkoumání okolností 

organizační změny pozornost věnována cíli (tedy výslednému stavu, který je zákonitě stejný, ať 

už chce zaměstnavatel skutečně realizovat organizační změnu nebo jejím prostřednictvím pouze 

zakrýt eliminaci nevhodného zaměstnance), ale měla by být izolována pohnutka (motiv) 

zaměstnavatele, přičemž by vůči této pohnutce měl být zaujat postoj spíše neutrální, neboť na ni 

má zaměstnavatel právo. Jinak řečeno (a NS to ve zmíněném rozhodnutí neopomněl zdůraznit, 

viz závěr citované pasáže), je-li změna skutečná (a dodejme, že není-li výběr mezi zaměstnanci 

diskriminační atd.), pak nemůže neplatnost výpovědi založit sama pohnutka. 

Z výše uvedeného nicméně ohledně předmětných ustanovení návrhy na úpravu de lege 

ferenda nedovozuji. 

4.4. Zdravotní stav zaměstnance 

Jak už bylo uvedeno výše (v kapitole 1.4), zná zákon dva výpovědní důvody související 

se zdravotním stavem zaměstnance a odlišuje je od sebe podle toho, zda nevyhovující zdravotní 

stav zaměstnance nastal v důsledku okolností souvisejících s výkonem práce nebo v důsledku 

okolností jiných (tzv. obecné onemocnění). Toto rozdělení se při bližším zkoumání nejeví jako 

příliš vhodné; pojednání o důvodech dle ustanovení § 52 písm. d) a e) je však nutné začít 

poněkud obecněji a pozornost věnovat nejprve lékařskému posudku, který zákon v obou 

předmětných ustanoveních zmiňuje. 

1) Lékařský posudek, jeho povaha a náležitosti 

Podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. č. 373/2011 Sb., o pracovnělékařských 

službách, je zaměstnavatel povinen odeslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou 

prohlídku, pokud o to zaměstnanec požádal, a podle druhého odstavce téhož paragrafu je 

oprávněn tak učinit kdykoliv, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. 

Této povinnosti (oprávnění) pak odpovídá povinnost zaměstnance prohlídku absolvovat a 

podrobit se event. i jiným nutným vyšetřením. 

Výše uvedené je nutným základem fungování koncepce rozvázání pracovního poměru 

výpovědí ze zdravotních důvodů, která stojí na tom, že je třeba zdravotní stav zaměstnance 

osvědčit posudkem lékaře – poskytovatele pracovnělékařských služeb (tj. lékaře v oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo v oboru pracovní lékařství), má-li být vůbec oficiálně brán 
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v potaz (ať už zaměstnavatelem nebo úřady), viz odkaz na lékařský posudek v ustanovení § 52 

písm. d) a e). 

Lékařský posudek se předává jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli a zákon oběma 

umožňuje podání návrhu na přezkoumání posudku v případě, že se domnívají, že je posudek 

nesprávný. Tento návrh se podává poskytovateli, který lékařský posudek vydal, a to do deseti 

pracovních dnů od předání posudku; poskytovatel může včas podanému návrhu na přezkoumání 

buď sám vyhovět, posudek zrušit a vydat posudek nový, nebo je povinen ve stanovených lhůtách 

(dle povahy věci) postoupit celý spis (návrh, včetně příslušné části zdravotnické dokumentace 

nebo její kopie, a dalších podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého 

stanoviska) příslušnému krajskému úřadu. 

Úřad pak do 30 pracovních dnů ode dne doručení spisu s návrhem na přezkoumání 

lékařského posudku návrh na přezkoumání zamítne a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo 

napadený lékařský posudek zruší a věc vrátí poskytovateli k vydání nového lékařského posudku, 

nebo napadený lékařský posudek bez dalšího zruší. Proti tomuto rozhodnutí krajského úřadu se 

již nelze dále odvolat; zároveň platí, že potvrdil-li příslušný krajský úřad lékařský posudek, lze 

nové posouzení zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu zaměstnance provést pouze tehdy, 

je-li z lékařské prohlídky zřejmé, že nové posouzení povede pravděpodobně k jinému závěru, 

než je uveden v dosavadním lékařském posudku. 

Potud se zdá být ohledně lékařského posudku coby podkladu vyžadovaného zákonem pro 

postup dle ustanovení § 52 písm. d) a e) vše jasné; situace se však zkomplikuje při revizi 

judikatury. Nejvyšší soud totiž ve svém rozsudku ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015 

konstatoval následující (poněkud delší citace je zde nutná, protože toto rozhodnutí kategorie A 

má poměrně zásadní dopad na interpretaci předmětných ustanovení): „Ode dne 1.4.2012, kdy 

nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, lékařský posudek 

vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí příslušného správního orgánu, 

který lékařský posudek přezkoumává, nestanoví (a neprokazují) autoritativně (závazným a 

zásadně konečným způsobem), že by posuzovaný zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost, neboť poskytují zaměstnanci, zaměstnavateli i 

soudům (správním úřadům a jiným orgánům) pouze nezávazné "dobrozdání" o zdravotním 

stavu zaměstnance z hlediska jeho zdravotní způsobilosti k práci, z něhož soud při svém 

rozhodování nemůže vycházet ve smyslu § 135 odst. 2 o. s. ř. Při zkoumání, zda byl naplněn 

výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce, může soud v řízení o určení 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí vycházet (jen) z lékařského posudku 
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vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (z rozhodnutí příslušného správního 

orgánu, které lékařský posudek přezkoumává) pouze tehdy, má-li všechny stanovené náležitosti 

a jestliže za řízení nevznikly žádné pochybnosti o jejich správnosti v případě, že lékařský 

posudek (rozhodnutí příslušného orgánu, který lékařský posudek přezkoumává) nebude 

obsahovat všechny náležitosti nebo bude neurčitý či nesrozumitelný anebo že z postojů 

zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo z jiných důvodů se objeví potřeba (znovu a náležitě) 

objasnit zaměstnancův zdravotní stav a příčiny jeho poškození, je třeba v příslušném soudním 

řízení otázku, zda zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě 

zdravotní způsobilost, vyřešit (postavit najisto) dokazováním, provedeným zejména 

prostřednictvím znaleckých posudků. Výpověď zaměstnavatele z pracovního poměru daná 

zaměstnanci podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce není neplatným pracovněprávním úkonem 

jen proto, že zaměstnavatel přistoupil k výpovědi pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost 

zaměstnance, aniž by měl rozvázání pracovního poměru podložené (řádným a účinným) 

lékařským posudkem, popřípadě rozhodnutím správního orgánu, který lékařský posudek 

přezkoumává; uplatní-li zaměstnanec žalobou u soudu neplatnost takového rozvázání 

pracovního poměru (§ 72 zák. práce), soud může shledat výpověď neplatnou, jen jestliže 

zaměstnavatel dokazováním (zejména znaleckými posudky) neprokáže, že zaměstnanec 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost.“ 

Jinými slovy, Nejvyšší soud konstatuje, že (i) lékařský posudek není možné automaticky 

převzít jako podklad soudního rozhodnutí, neplatí ohledně něho presumpce správnosti a pokud 

se vyskytne jakákoli relevantní námitka ohledně správnosti jeho obsahu, je na místě povolat 

k vyřešení sporných otázek znalce a (ii) výpověď daná zaměstnavatelem podle ustanovení § 52 

písm. e) zákoníku práce nemůže být prohlášena za neplatnou jen proto, že zaměstnavatel neměl 

k dispozici lékařský posudek, pokud se ve skutečnosti nemýlil ohledně pozbytí zaměstnancovy 

zdravotní způsobilosti k výkonu sjednané práce. Před zhodnocením citovaného rozhodnutí (které 

plynule navazuje na předchozí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu55) je 

nutno se vypořádat s následujícími komplikacemi: 

- Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 16. 12. 2013, sp. zn. 21 Cdo 224/2013 

konstatoval, že lékařský posudek (nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který 

lékařský posudek přezkoumává), je způsobilým podkladem k rozvázání pracovního 

poměru výpovědí podle ust. § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e) zákoníku práce jen tehdy, 

 
55 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 9. 2007, sp. zn. 4 Ads 81/2005 a nález Ústavního soudu ze 

dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08. 
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„jestliže z nich je jednoznačně patrno, co je příčinou nezpůsobilosti zaměstnance dále 

konat dosavadní práci [zda jsou to okolnosti uvedené v ustanovení § 52 písm. d) nebo v 

ustanovení § 52 písm. e) zák. práce]“. Soud tedy klade na lékařský posudek jasné 

požadavky a nebudou-li v konkrétním případě splněny, bude výpověď daná na jeho 

základě prohlášena za neplatnou56; je zřejmé, že nebude-li při posuzování platnosti 

výpovědi tolerován ani specifický nedostatek lékařského posudku, tím méně lze čekávat, 

že bude tolerována celková absence posudku vůbec. Přímý kontrast s výše citovaným 

rozhodnutím je očividný. Praxe ovšem potřebuje jistotu ohledně toho, zda na existenci a 

obsahu lékařského posudku při výpovědi ze zdravotních důvodů záleží nebo ne. 

- Pojetí lékařského posudku coby nezávazného "dobrozdání" o zdravotním stavu 

zaměstnance bylo postaveno především na ustanovení zák. č. 373/2011 Sb., o 

specifických lékařských službách, který ve svém ustanovení § 47 odst. 4 uváděl, že „Pro 

přezkoumání posudku příslušným správním orgánem se použije, pokud tento zákon 

nestanoví jinak, část čtvrtá správního řádu obdobně.“ Odkazoval tak v souvislosti 

s lékařským posudkem na čtvrtou část zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, tj. část 

označenou jako „Vyjádření, osvědčení a sdělení“. S účinností od 1. 11. 2017 však bylo 

citované ustanovení novelizováno57 a jeho aktuální znění je následující: „Proti 

rozhodnutí správního orgánu vydanému podle odstavce 2 se nelze odvolat. Pokud tento 

zákon nestanoví jinak, vztahují se na postupy podle odstavce 2 ustanovení správního 

řádu.“ Je zjevné, že ustanovení v této podobě již závěr o nezávaznosti posudku nijak 

neodůvodňuje. 58 

 
56 K tomu podrobněji viz tentýž judikát: „Jestliže totiž zaměstnavatel ve výpovědi z pracovního poměru musí - má-li 

být jeho výpověď z pracovního poměru platným právním úkonem - při skutkovém vymezení výpovědního důvodu 

vždy rozlišit, zda důvodem výpovědi je neschopnost zaměstnance konat práci pro pracovní úraz, onemocnění 

nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí nebo zda přistupuje k rozvázání pracovního poměru výpovědí, 

protože zaměstnanec z jiných zdravotních důvodů (pro tzv. obecné onemocnění) pozbyl dlouhodobě způsobilosti 

konat dále dosavadní práci, je dáno již povahou věci, že, zakládá-li se důvod výpovědi na lékařském posudku 

vydaném "zařízením závodní preventivní péče" nebo na rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský 

posudek přezkoumává, musí rozlišení toho, proč zaměstnanec není schopen dále konat dosavadní práci [rozlišení 

důvodů výpovědi podle ustanovení § 52 písm.d) a § 52 písm.e) zák. práce], vždy obsahovat lékařský posudek 

vydaný "zařízením závodní preventivní péče" nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský 

posudek přezkoumává.“ 
57 A sice zákonem č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
58 V důvodové zprávě k zák. č. 202/2017 Sb. se k této problematice uvádí následující: „V zájmu zajištění jednotného 

postupu praxe se upřesňuje forma, která se použije v případě postupu příslušného správního orgánu podle 

ustanovení § 47 odst. 2. S ohledem na charakter výstupu podle uvedeného ustanovení byla jako nevhodnější 

zvolena forma rozhodnutí. Dosavadní právní úprava odkazující na využití části čtvrté vedla k nejednotnému 

postupu praxe a nejasnostem, jak přistoupit k formě "výstupu" správního orgánu podle § 47 odst. 2. Proto v 

zájmu zajištění jednotné aplikace se upřesňuje, že v případě přezkoumání lékařského posudku správním orgánem 
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- Především je však zcela zřejmé, že výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 

1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015 není v souladu se zněním zákona; ustanovení § 52 

písm. d) a e) svou dikcí jasně předpokládá existenci lékařského posudku jako podkladu 

výpovědi. Soud se ani nesnaží nabídnout argumentaci, která by tento nesoulad vysvětlila. 

S prvním ze tří výše uvedených bodů se lze v rámci posouzení celé věci vypořádat ještě 

poměrně snadno – s vývojem judikatury v návaznosti na přijetí nových právních předpisů je 

třeba se smířit. V případě dalších dvou je to však již o dost složitější. Byl sice publikován názor, 

že by novelizace ustanovení § 47 odst. 4 zákona o specifických zdravotních službách neměla 

znamenat další zásadní změnu judikatury59, podle mého názoru se s ním však nelze zcela 

ztotožnit, neboť nelze považovat za udržitelný stav, kdy bude judikatura určující rozhodování 

soudů v aktuálních kauzách stát na již zrušeném znění zákonných ustanovení. Ať už si nicméně o 

vlivu uvedené novely na výklad povahy lékařského posudku uděláme závěr jakýkoliv, 

neoddiskutovatelnou zůstává existence odkazu na lékařský posudek jako podklad výpovědi 

podle § 52 písm. d) a e) zákoníku práce – viz „…podle lékařského posudku vydaného…“ v obou 

zmíněných ustanoveních. Je stěží myslitelné dovozovat správný postup ze soudního rozhodnutí, 

které jde bez jakéhokoli přesvědčivého vysvětlení mimo znění právního předpisu. 

Domnívám se nicméně, že přes výše uvedené výhrady je na místě závěr, že citované 

rozhodnutí NS ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015 má racionální jádro. Je samozřejmé, 

že podklady pro výpověď ze zdravotních důvodů mohou obsahovat chyby (byť je vydali 

odborníci), a soud chce straně, které jsou k neprospěchu, poskytnout možnost nápravy. Ta je 

evidentně možná jen tím, že bude za trvání soudního sporu umožněno tvrdit a dokazovat 

(nejspíše především znaleckými posudky) jiný stav věci, než vyplývá z lékařského posudku, 

který byl podkladem výpovědi (nebo z rozhodnutí, které jej přezkoumává). A bude-li za účelem 

zjištění skutečného stavu dovoleno přijmout odlišný závěr, než jaký obsahovaly původní 

podklady výpovědi, proč by na existenci těchto podkladů mělo být trváno a proč by měly tvořit 

formální předpoklad platnosti výpovědi? 

Při zvážení výše uvedeného se jeví jako rozumná alternativa celkové opuštění konceptu 

nutnosti existence lékařského posudku jako nutného podkladu již k okamžiku výpovědi ze 

zdravotních důvodů. Návrh odpovídající úpravy zákonného ustanovení je obsažen v závěrečné 

kapitole této části 4 (spolu s úpravou vyplývající z dále uvedeného bodu 2). 

 
se vydává rozhodnutí, přičemž se použije správní řád, pokud zákon o specifických zdravotních službách nestanoví 

jinak.“ 
59 TOMŠEJ, J. Pracovnělékařské služby po novelách zákona o specifických zdravotních službách, Acta Universitatis 

Brunensis, Iuridica, sv. 645, Brno, Masarykova univerzita, s. 57 
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2) Rozdělení výpovědního důvodu vyplývajícího ze zdravotní nezpůsobilosti 

Judikatura již dlouhodobě setrvává na požadavku, aby zaměstnavatel při výpovědi 

opírající se o zdravotní stav zaměstnance konkrétní důvod skutkově vymezil tak, aby bylo jasné, 

zda se jedná o výpověď podle § 52 písm. d) nebo písm. e); nestane-li se tak, bude výpověď 

v případě podání žaloby prohlášena soudem za neplatnou (k tomu viz např. rozsudek Nejvyššího 

soudu ze dne 29. 2. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4468/2010 nebo již výše citovaný rozsudek ze dne 29. 

1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015). 

Tento stav věci není nijak překvapivý, neboť koncepce příslušných ustanovení zákoníku 

práce, dělící výpověď ze zdravotních důvodů na dva druhy podle související (ne)existence 

nároku na odstupné dle ust. § 67, v zásadě nedává soudům jinou možnost než na skutkovém 

rozlišování těchto dvou důvodů trvat. Pochyby o tom, nakolik je tato koncepce praktická, 

demonstruji na následujícím reálném případu z vlastní praxe: 

- zaměstnankyně při manuální práci (zvedání břemene) ucítila bolest v krajině podbřišku, 

přičemž následné vyšetření ukázalo, že došlo k „utržení“ jednoho z vnitřních orgánů; 

- lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, vydaný zaměstnavatelovým 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb, uvedl jako důvod pracovní úraz (a z pohledu 

zaměstnavatele tak jednoznačně vymezil důvod dle § 52 písm. d) zákoníku práce); 

- pojišťovna, jíž byla věc (na základě existence zákonného pojištění zaměstnavatele) 

nahlášena jako škodní událost, však předala posudek ke kontrole svému reviznímu lékaři, 

podle něhož nebylo možné dávat předmětný úraz do jednorázové přímé příčinné 

souvislosti se zvednutím břemene o udané (poměrně nízké) váze a nejednalo se o 

„utržení“ orgánu, ale jeho pokles a částečný výhřez nedostatečně pevným pánevním 

dnem; závěr pojišťovny tedy zněl, že bolestné nelze hodnotit, neboť není dána nutná 

jednorázová přímá příčinná souvislost s popsaným (domnělým) úrazovým mechanismem; 

- zaměstnavatel tedy podal žádost o přezkoumání lékařského posudku, ve kterém uvedl i 

skutečnost, že úraz nebyl revizním lékařem pojišťovny uznán a doložil ji vyjádřením 

pojišťovny; 

- výsledek nicméně zůstal tentýž: nový lékařský posudek konstatoval opět to, že se jedná o 

pracovní úraz. 

Je zjevné, že se zaměstnavatel ocitl v komplikované situaci. Sám nemá žádnou možnost 

relevantního zhodnocení problematiky, je závislý na posudcích lékařů – odborníků a ve chvíli, 

kdy ti utvoří dva navzájem si oponující názorové tábory, není schopen bez dalšího posoudit, kdo 
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má pravdu. Zákon po něm přitom požaduje, aby výpověď jednoznačně vymezil (v tomto 

konkrétním případě to tedy znamená, že si má vybrat, zda o pracovní úraz šlo či ne, a to přesto, 

že v tom nejsou schopni nalézt shodu ani lékaři) a pak nesl veškeré následky své možná nikoli 

správné volby, včetně event. prohlášení výpovědi za neplatnou. Z uvedeného je zřejmé, jak 

špatně jsou právním předpisem připraveny možnosti řešení složitějších (z lékařského hlediska 

nikoli jednoznačných) případů zaměstnancovy zdravotní nezpůsobilosti. 

Zaměstnavatelovy možnosti jsou v popsaném případě omezeny na následující: 

- Ještě jednou podat návrh na přezkum lékařského posudku a čekat na výsledek. 

Nevýhodou tohoto postupu je, že výsledek opět nemusí vést k jednoznačnému závěru. 

Navíc bude třeba se vypořádat s problémem neméně zapeklitým, a to s otázkou, zda se 

v tomto případě bude jednat o překážku v práci na straně zaměstnance, nebo o překážku 

v práci na straně zaměstnavatele (tj. řešit otázku, zda zaměstnanci bude či nebude náležet 

náhrada mzdy)60, event. zda by zaměstnanec neměl být převeden na jinou práci. 

- Ještě jednou podat návrh na přezkum lékařského posudku a rozvázat zaměstnancův 

pracovní poměr výpovědí podle § 52 písm. e). Rizikem je, že zaměstnankyně podá žalobu 

na neplatnost výpovědi a bude tvrdit, že správným výpovědním důvodem mělo být písm. 

d), přičemž pozice zaměstnavatele je o to horší, že (i) ve věci existuje posudek s výrokem 

„úraz“ a (ii) zaměstnavatel by podal výpověď v době, kdy tento lékařský posudek dosud 

není pravomocný. 

- Rozvázat zaměstnancův pracovní poměr výpovědí pro dlouhodobé pozbytí zdravotní 

způsobilosti tak, aby v ní nebylo specifikováno, zda jde o § 52 písm. d) či písm. e), a to 

s cílem udržet platnost výpovědi a soudit se event. pouze o odstupné. Jak již však bylo 

uvedeno výše, tento postup judikatura Nejvyššího soudu nepřipouští, neboť pro platnost 

výpovědi požaduje, aby z ní bylo nepochybné, zda jejím důvodem je písm. d) nebo písm. 

e). 

Přitom právě výše uvedená třetí možnost představuje nejrozumnější řešení vzniklé 

komplikované situace. Kdyby od sebe zákonodárce oddělil rozvázání pracovního poměru pro 

zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a řešení zaměstnancova event. nároku na odstupné, tj. 

navázal možnost výpovědi pro zaměstnancovu zdravotní nezpůsobilost právě a jen na tuto 

nezpůsobilost a nikoli rovnou i na konstatování její skutečné a nepochybné příčiny, bylo by 

 
60 Tato otázka je již léta řešena s pomocí notoricky známého judikátu jistého odvolacího soudu a spekulacemi 

odborné literatury; její řešení přesahuje vymezení obsahového rámce této práce, je nicméně třeba zdůraznit, že 

ani nutnost vypořádat se s ní nepředstavuje pro zaměstnavatele ulehčení situace. 
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zaměstnavateli umožněno rozvázání pracovního poměru výpovědí i v těch případech, kdy 

lékařská věda potřebuje absolvovat detailnější zkoumání pro zjištění konkrétní příčiny 

nezpůsobilosti a zaměstnavatel by nebyl nucen řešit otázky, které není (a nemůže být) schopen 

samostatně vyřešit. 

Výše popsaný případ z praxe není k datu dokončení této práce dosud vyřešen. Může 

nicméně sloužit jako příklad poukazující na nedostatky aktuální právní úpravy, odůvodňující 

požadavek změny spočívající ve sjednocení důvodů výpovědi pro zdravotní nezpůsobilost a 

oproštění tohoto jediného důvodu od vazby na event. nárok na odstupné. Volání po této změně 

není zcela ojedinělé. 61 

Návrh možné konkrétní formulace zákonného ustanovení následuje v závěrečné kapitole 

této části 4. 

4.5. Zaměstnancova nezpůsobilost k plnění pracovních úkolů 

Pod ustanovení § 52 písm. f) zákonodárce včlenil dvě skutkové podstaty, které spojuje 

společný znak nezpůsobilosti zaměstnance k výkonu sjednané práce. Jedná se o nesplňování 

předpokladů a nesplňování požadavků, přičemž předpoklady vyplývají ze znění právního 

předpisu, zatímco požadavky stanoví zaměstnavatel (ať už vnitřním předpisem, přímo pracovní 

smlouvou nebo prostřednictvím vedoucího zaměstnance). 

Prvně jmenovaná skupina tak typicky zahrnuje stupně dosaženého vzdělání a výsledky 

profesních zkoušek, spadat sem však dále může např. i absence trestu zákazu výkonu určité 

činnosti. Druhou skupinu pak tvoří škála nejrůznějších požadavků na zaměstnancovy dovednosti, 

jeho vystupování a vzhled, ale de facto i nejrůznější povahové rysy, jako je např. komunikační 

nadání či organizační schopnosti. 

Pro specifický případ nesplňování požadavků, spočívající v neuspokojivých pracovních 

výsledcích zaměstnance, pak zákon stanoví zvláštní postup – výpověď povoluje jen tehdy, pokud 

jí v posledních dvanácti měsících předcházela marná písemná výzva k nápravě. 

Odlišit od sebe navzájem předpoklady a požadavky není složité. V praxi však poměrně 

často činí problém rozlišení mezi nesplňováním požadavků a porušováním povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (tedy 

 
61 Viz např. TOMŠEJ, J. Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance: dva výpovědní důvody, mnoho problémů? Právní 

rozhledy. 2020, č. 1, s. 19-23: „Nebude-li nárok na odstupné navázán na výpověď či dohodu na 

základě § 52 písm. d) ZPr, odpadá tím podle mého názoru i důvod pro to, aby případy 

ztráty zdravotní způsobilosti upravovaly dva samostatné výpovědní důvody, a bylo by možno vrátit se zpátky do 

stavu, kdy existoval jen důvod jediný.“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrvgi
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výpovědním důvodem zařazeným pod písm. g). Důvodem je nedostatečné pochopení základního 

rozlišovacího znaku, bez kterého mohou oba zmíněné důvody snadno splývat – tímto znakem je 

zavinění. Zatímco výpovědní důvod podle písm. g) zaměstnancovo zavinění zahrnuje vždy (tj. 

k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci dojde vždy buď úmyslně, nebo z nedbalosti), neplnění požadavků pro řádný 

výkon práce je na zavinění zaměstnance naprosto nezávislé. Praktické vysvětlení lze nalézt 

v rozsudku NS ze dne 16.11.2006, sp. zn. 21 Cdo 758/200662: „Oproti tomu uplatnění 

výpovědního důvodu podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) věty za středníkem zák. práce 

spočívajícího v neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance především vůbec nevyžaduje 

porušení pracovních povinností (i když není vyloučeno, že neuspokojivých pracovních výsledků 

může zaměstnanec dosahovat také proto, že některé své povinnosti porušuje). Ustanovení § 46 

odst. 1 písm. e) věty za středníkem zák. práce vychází totiž z objektivního zjištění, že zaměstnanec 

neuspokojivé pracovní výsledky dosahuje, a to bez ohledu na to, zda tomu tak je v důsledku 

zaviněného jednání zaměstnance (alespoň ve formě nedbalosti). Je zcela nepodstatné, zda 

neuspokojivé pracovní výsledky jsou důsledkem zaměstnancovy neschopnosti, nezpůsobilosti, 

neodpovědného přístupu k plnění pracovních povinností apod. Podstatné je, že zde objektivně 

neuspokojivé pracovní výsledky existují. Přitom, oproti výpovědnímu důvodu podle ustanovení § 

46 odst. 1 písm. f) zák. práce (jak již výše uvedeno), je zcela nepodstatné, zda zaměstnanec 

všechny své povinnosti plní a pracovní kázeň dodržuje (chodí do práce, dodržuje pracovní dobu, 

respektuje pokyny nadřízených atd.) Rozhodující pro posouzení, zda vytýkané jednání 

představuje neuspokojivé pracovní výsledky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) věty za 

středníkem zák. práce nebo zda jde o porušení pracovní kázně ve smyslu ustanovení § 46 odst. 

1 písm. f) zák. práce, tedy je, zda vytýkané a prokázané jednání zaměstnance vykazuje znaky 

porušení pracovních povinností, které ale musí být zaviněno alespoň z nedbalosti. Není-li zde 

byť jen nedbalostního porušení pracovních povinností, nemůže se jednat o výpovědní důvod 

podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zák. práce, ale případně, při splnění dalších zákonných 

požadavků, pouze o výpovědní důvod podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) věty za středníkem 

zák. práce.“ 

Reálným problematickým důsledkem nerozlišení mezi důvodem spočívajícím v neplnění 

požadavků (konkrétně v neuspokojivých pracovních výsledcích) a důvodem spočívajícím 

v neplnění povinností přitom může být i neplatnost výpovědi. Důvodem je hmotněprávní 

 
62 Ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) starého zákoníku práce bylo zakotvením výpovědního důvodu založeného na 

neuspokojivých pracovních výsledcích, zatímco ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) stanovilo výpovědní důvod při 

porušení zaměstnancových povinností. 
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předpoklad platnosti výše uvedených výpovědí, tvořený lhůtou předepsanou zákonem jak 

v písm. f), tak v písm. g), resp. jejich rozdílná délka. Pro platnost výpovědi podle písm. f) totiž 

zákon požaduje marnou písemnou výzvu k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků 

v době posledních 12 měsíců, zatímco pro soustavné méně závažné porušování povinností je 

možné pracovní poměr vypovědět, jen jestliže byl zaměstnanec upozorněn na možnost výpovědi 

v době posledních 6 měsíců. Dojde-li tak zaměstnavatel k závěru, že zaměstnanec dosahuje 

neuspokojivých pracovních výsledků, může doručit příslušnou výzvu a při veškeré péči o 

dvanáctiměsíční lhůtu být zklamán – soud bude sice vázán skutkovým vymezením výpovědi, ale 

pokud dojde k závěru, že šlo o výpověď podle písm. g), bude předpokladem její platnosti 

upozornění v průběhu posledních 6 měsíců; bude-li upozornění dáno dříve (byť v posledních 12 

měsících), bude výpověď neplatná. 

Domnívám se, že by bylo vhodné tuto zákonodárcem vytvořenou past napravit, a to 

nejlépe sladěním lhůt podle písm. f) a písm. g). V úvahu pak přichází spíše zkrácení lhůty podle 

písm. f) na 6 měsíců, neboť (byť mohou být stinné stránky nalezeny na odpovídajících úpravách 

obou lhůt) se jeví méně problematické tlačit na dřívější nápravu neuspokojivých pracovních 

výsledků, spíše než rozvolnit upozornění na možnost výpovědi tak, že může být dáno 

s předstihem jednoho roku, a tak neúnosně prodlužovat dobu, po kterou jsou obě strany 

v nejistotě ohledně dalšího vývoje situace v pracovním poměru. 

Návrh odpovídající úpravy následuje v závěrečné kapitole této části 4. 

4.6. Zaměstnancovo závadné chování 

Jak už bylo shrnuto výše v části 1, zákoník práce se důsledky porušení zaměstnancových 

povinností zabývá v ustanoveních upravujících výpověď (§ 52 písm. f) a písm. h) a 

v ustanoveních upravujících okamžité zrušení (§ 55 odst. 2; viz dále v kapitole 5). S výjimkou 

specifického případu písm. h)63 se může jednat o porušení široké škály povinností stanovených 

nejen právními předpisy (např. ustanoveními § 301 a § 302 - 304 ZP), ale i pracovní smlouvou či 

vnitřními předpisy zaměstnavatele nebo vyplývajících z pokynů zaměstnavatele (nadřízeného 

zaměstnance); v konkrétních případech může jít o nesplnění úkolu, zpronevěru či jiný útok na 

majetek zaměstnavatele, pozdní příchody či neomluvné absence zaměstnance, činnost 

konkurenční vůči činnosti zaměstnavatele atd. Vždy však takové porušení musí být zaviněné (tj. 

 
63 Tj. porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance zdržovat se v místě pobytu a dodržovat rozsah vycházek; 

toto porušení bylo do zákona zařazeno relativně nedávno a lze říci, že se v praxi dosud usazuje, proto se jím 

podrobněji nezabývám; je však možné alespoň stručně konstatovat, že je problematické z hlediska dokazování, že 

k němu došlo, a že se jeví praktičtější žádat o kontrolu Správu sociálního zabezpečení. 
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musí být úmyslné nebo alespoň nedbalostní) a vždy musí být dána souvislost s pracovním 

poměrem, byť k porušení relevantní povinnosti může dojít dle okolností i mimo pracovní dobu. 

Vyčerpávající třídění a zkoumání jednotlivých druhů, způsobů a příkladů porušení 

povinností zaměstnance by samo o sobě mohlo být předmětem samostatné práce a přesahuje 

možnosti práce této; částečně se mu však přece jen věnuji, a to tam, kde se jedná o 

nejintenzivnější způsob porušení povinnosti – v souvislosti s porušením zvlášť hrubým dále 

v části o okamžitém zrušení pracovního poměru. 

Zákoník práce zná tři stupně porušení povinnosti: méně závažné, závažné a zvlášť hrubé. 

V případě porušení méně závažného je vyžadována soustavnost, tj. nejméně tři porušení a 

přiměřená časová souvislost, spolu s písemným upozorněním na možnost výpovědi; v případě 

obou intenzivnějších forem porušení pak již není předpokladem rozvázání pracovního poměru 

ani opakování, ani předchozí výzva, a jako zákonem aprobovaná reakce zaměstnavatele přichází 

v úvahu buď výpověď (jak v případě závažného, tak v případě zvlášť hrubého porušení) nebo 

okamžité zrušení (v případě porušení zvlášť hrubého, podrobněji viz dále v části 5). Zákon 

ovšem uvedené stupně porušení povinnosti nijak nedefinuje, resp. nijak konkrétněji nestanoví 

jejich hranice; jde tedy o normu s relativně abstraktní hypotézou a dotvoření pravidla pro 

konkrétní případ v praxi je ponecháno na úvaze soudu, který jediný je oprávněn stanovit, zda a 

v jaké intenzitě byla povinnost porušena. Soud přitom závažnost porušení povinnosti hodnotí ve 

vztahu ke všem relevantním souvislostem, takže předmět jeho pozornosti a zkoumání tvoří mj. 

např. zaměstnancův postoj k porušení povinnosti, forma zavinění, okolnosti a důsledky tohoto 

porušení, dosavadní výkon práce zaměstnance a jeho event. minulé pracovní prohřešky atd. 

Zaměstnavatel tak rovněž musí věnovat pozornost všem relevantním souvislostem, aby 

situaci řádně zhodnotil a jeho event. rozvazovací právní jednání bylo opodstatněno jako zákonem 

dovolené. Jak bylo rozebráno výše v kapitole 4.1, chyba v právní kvalifikaci výpovědního 

důvodu by však sama o sobě neměla k neplatnosti výpovědi vést; z uvedeného se zdá být 

racionální dovodit, že nepovede-li k neplatnosti výpovědi omyl zaměstnavatele v právní 

kvalifikaci výpovědi, tím méně by k ní měl vést zaměstnavatelův omyl ohledně posouzení 

intenzity porušení zaměstnancovy povinnosti tam, kde bude porušení zaměstnavatelem 

hodnoceno jako porušení vykazující intenzitu menší, než jakou mu lze objektivně přiznat. 

Bohužel však tento závěr není judikaturou jednoznačně podporován. Ve věci posuzované 

rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 26.11.2015, sp. zn. 21 Cdo 4596/2014 soud prvního stupně 

žalobě na neplatnost výpovědi vyhověl, neboť podle něj scházelo splnění znaku soustavnosti 

(dvě ze tří udělených výtek hodnotil jen jako jedno upozornění na neplnění úkolů, „jelikož v 
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jednom z dopisů žalovaná sice upozornila žalobce na možnost výpovědi, (…) „avšak v tomto 

případě bylo upozornění na možnost výpovědi nepřiléhavé“, neboť sama žalovaná vytýkané 

jednání považovala za „závažné“ porušení povinností, nikoli za „soustavné méně závažné“ 

porušení povinností“; na možnost výpovědi tak byl podle soudu zaměstnanec upozorněn až při 

následném porušení pracovních povinností a zaměstnavatel proto měl vyčkat na další porušení a 

teprve pak přistoupit k ukončení pracovního poměru výpovědí). Odvolací soud však jedno 

z vytýkaných porušení zaměstnancových povinností vyhodnotil jako porušení závažné. Jednalo 

se o neprovedení záznamu o opuštění pracoviště během směny do příslušné evidence, přičemž 

zaměstnanec se tohoto porušení dopustil ve dvou po sobě následujících dnech. Odvolací soud se 

po výše uvedeném závěru dalšími skutky popsanými ve výpovědi již nezabýval a žalobu zamítl; 

přezkoumal tedy skutkové vymezení výpovědních důvodů a posoudil je sice jinak než 

zaměstnavatel, jeho hodnocení nicméně plně postačovalo k tomu, aby výpověď nemusela být 

prohlášena za neplatnou, neboť vytýkané porušení dosáhlo intenzity ospravedlňující rozvázání 

pracovního poměru. Nejvyšší soud k tomu však následně uvedl toto: „I když – jak výše uvedeno 

– výpovědní důvod je charakterizován toliko skutkovým vymezením a soud tak není vázán ani 

tím, o jaký výpovědní důvod ve výpovědi z pracovního poměru jde, ani tím, jak zaměstnavatel ve 

výpovědi z pracovního poměru sám kvalifikoval jednotlivé skutky, jež považoval za porušení 

povinnosti, není volnost soudu při posuzování výpovědi z pracovního poměru zcela bezbřehá. 

(…) Promítnutí této zásady (tj. zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, pozn. 

autora) do právní úpravy rozvázání pracovního poměru pro porušení pracovní povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci vede k závěru, 

že, rozhodne-li se zaměstnavatel pro rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem pro jeho 

porušení pracovní povinnosti z jím označeného zákonného důvodu, nemůže soud posoudit 

totéž porušení povinnosti z důvodu přísnějšího. Mimo výše uvedeného je tomu tak též proto, že 

soud nemůže zaměstnavateli „vnucovat“, zda vůbec a proč chce se zaměstnancem pracovní 

poměr rozvázat (srov. slova: „Zaměstnavatel může . . . “ v návětí ustanovení § 52 a 55 odst. 1 

zák. práce). Je totiž zcela na vůli zaměstnavatele, zda i při splnění všech předpokladů pro 

rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem zaměstnavatele k takovému kroku 

přistoupí či nikoli. 

V projednávané věci projevila žalovaná (zaměstnavatel) vůli rozvázat pracovní poměr s 

žalobcem (zaměstnancem) „pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“ a rozvedla, v čem vidí naplnění tohoto 

výpovědního důvodu. Rozhodla se tedy využít svého práva rozvázat pracovní poměr se 
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žalobcem určitým konkrétním způsobem. Jakkoli soud není vázán tím, jak žalovaná sama 

kvalifikovala stupeň intenzity porušení povinnosti žalobce, jež ve výpovědi z pracovního 

poměru označila, nemůže soud učinit závěr (a nahradit tím rozhodnutí zaměstnavatele), že 

touto konkrétní výpovědí z pracovního poměru (dopisem ze dne 20. 11. 2012) chtěla žalovaná 

dát žalobci výpověď pro závažné porušení povinnosti (tedy z důvodu „přísnějšího“) a 

přezkoumávat tuto (imaginární) výpověď z pracovního poměru, namísto přezkoumávání 

výpovědi učiněné dopisem ze dne 20. 11. 2012 (tedy splnění podmínek pro výpověď z 

pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci).“ 

NS v citovaném rozhodnutí zcela přehlédl, že zaměstnavateli „nevnucuje, zda vůbec a 

proč“ má být pracovní poměr rozvázán; zaměstnavatel důvod skutkově jednoznačně vymezil a o 

jeho úmyslu rozvázat pracovní poměr rovněž nemůže být pochyb. Argumentace je zde lichá a 

vede k absurdnímu závěru: Přestože omyl v právní kvalifikaci výpovědního důvodu sám o sobě 

k neplatnosti výpovědi vést nemá, může k ní vést omyl v hodnocení intenzity porušení 

povinnosti, a to i v případě, kdy zaměstnavatel objektivně závažné porušení označí za méně 

závažné. Již z pouhé logiky věci se zdá vyplývat, že v takovémto případě by mělo být 

postupováno tak, jak učinil odvolací soud, tj. posoudit situaci na základě skutkového vymezení 

uvedeného zaměstnavatelem a dále postupovat podle vlastního autoritativního závěru – ukáže-li 

se, že porušení povinnosti bylo objektivně postačující pro rozvázání pracovního poměru, pak 

rozvazovacímu jednání platnost přiznat, tedy rozhodnout tak, že vzhledem k existenci závažného 

porušení nebyla zaměstnavatelova výtka vůbec třeba a její udělení je nadbytečnost, která 

neškodí, protože představuje jen opatrnější a dokonce šetrnější přístup (a ne sankcionovat 

zaměstnavatele za omyl v právním posouzení neplatností výpovědi). V tomto případě nezbývá 

než doufat, že citované rozhodnutí NS zůstane ojedinělým excesem. 

Obrana proti riziku výše popsaného přístupu soudů je praxi známa – tkví jednak 

v záměrné rezignaci na pokus o uvedení intenzity porušení zaměstnancovy povinnosti (aby se 

zaměstnavatel sám nechytil do pasti nastražené citovaným rozhodnutím NS), jednak v opakování 

rozvazovacího jednání v případě pochyb, jinými slovy v předávání okamžitého zrušení vždy 

zároveň s výpovědí (aby alespoň jedno rozvazovací jednání před soudem obstálo; tento postup je 

judikaturou aprobován). 

Otázkou zůstává, zda skutečně potřebujeme rozdělení intenzity porušení 

zaměstnancových povinností do tří pásem (méně závažné, závažné a zvlášť hrubé) a zda by toto 

rozdělení nemělo být v rámci zjednodušení raději redukováno na pásma dvě, jak tomu je např. ve 
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slovenské právní úpravě. Ta pracuje jen se dvěma pásmy, závažným a méně závažným 

porušením64, což se zdá být plně dostačující. Osobně se domnívám, že by stávající česká úprava 

mohla být zachována, ovšem za předpokladu, že nebude docházet k dalším judikaturním 

excesům podobným výše uvedenému; měly-li by se takové případy množit, představovala by 

zmíněná redukce na dvě pásma intenzity porušení povinnosti řešení, které by praxi alespoň 

trochu pomohlo. 

4.7. Krátce k zákazu výpovědi 

Jak je zřejmé z obsahu části 2 této práce, více či méně složité konstrukce zákazu 

výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nepředstavují – přinejmenším v rámci 

středoevropských právních řádů – žádnou výjimku. Právě naopak (ačkoli to může být zjištění 

poněkud překvapivé), ustanovení § 53 a 54 ZP nejsou v rámci realizovaných snah zákonodárců 

v našem regionu tím nejsložitějším a nejvíce nepřehledným modelem, se kterým se lze setkat; 

koneckonců je z legislativně technického hlediska možná i varianta přijetí zvláštního právního 

předpisu. Stížnosti na srozumitelnost výše uvedených ustanovení by tedy neměly být příliš 

hlasité. 

Přesto se nelze ubránit dojmu, že způsob zakotvení zákazu výpovědi v aktuálně účinné 

právní úpravě je poněkud zbytečně kostrbatý a nepředstavuje tu nejpřirozenější cestu, jak daného 

účelu dosáhnout. Jakkoli nepovažuji občasná volání po jednoduchých právních předpisech (která 

bývají slyšet i z prostředí Poslanecké sněmovny PČR) za hodná vyslyšení (právní předpisy jsou 

ve své podstatě vesměs závislé na realitě – je-li složitá, dost dobře nemohou být zcela 

jednoduché), konstrukci norem přesto považuji za téma, kterému by měla být věnována větší 

pozornost, aby nedocházelo k tvorbě obtížně srozumitelných ustanovení tam, kde obsah právního 

předpisu může být vyjádřen přehlednějším způsobem. U právního předpisu natolik široce 

využívaného, jako je zákoník práce, by to mělo platit dvojnásob. 

Vždycky se mi zdálo, že konstrukce „výjimky z výjimky“ je nevhodná, protože je 

nepřehledná. A díky tomu obtížně srozumitelná. Může snad svědčit o myšlenkových pochodech 

zákonodárce, možná také o průběhu zákonodárného procesu (postupném přijímání 

 
64 Podle ust. § 63 odst. 1 písm. e) slovenského zákoníku práce může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, pokud 

„sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre 

menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať 

zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny 

písomne upozornený na možnosť výpovede“; podle ust. § 68 odst. 1 písm. b) téhož zákona může zaměstnavatel 

okamžitě skončit pracovní poměr výjimečně, a to (mj.) tehdy, pokud zaměstnanec „porušil závažne pracovnú 

disciplínu“. 
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pozměňovacích návrhů), ale není už důkazem snahy o systematické a adresátům norem vstřícné 

zpracování obsahu. 

Předmětná ustanovení přitom představují právě výjimku z výjimky, navíc rozprostřenou 

přes tři poměrně obsáhlé paragrafy: Nejprve ust. § 52 shrne možnosti výpovědi ze strany 

zaměstnavatele, aby následující ust. § 53 zakotvilo výjimky z možnosti podat výpověď a ust. § 

54 vzápětí adresátům normy sdělilo, ve kterých případech nastane výjimka, a tudíž se neuplatní 

výjimka z možnosti podat výpověď. Domnívám se, že pouze dvakrát čtou text těchto ustanovení 

jen nadprůměrně nadaní či mimořádně zocelení jedinci. 

Při zamyšlení nad možnostmi přehlednějšího vyjádření zákazu výpovědi si nelze 

nevšimnout toho, že výjimky dle ust. § 54 se vztahují jen na důvody dle ust. § 52 písm. a) 

(zrušení zaměstnavatele nebo jeho části), písm. b) (přemístění zaměstnavatele nebo jeho části), 

písm. g) (důvody pro okamžité zrušení a porušení zaměstnancových povinností) a písm. h) 

(porušení povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a). Ve zbývajících případech dle § 52 se 

výjimka dle § 53 (zákaz v ochranné době) uplatní vždy. Nabízí se tedy provedení úpravy 

zákonných ustanovení tak, aby byla tato „výjimka z výjimky“ (tj. obsah ustanovení § 54), 

vtělena přímo do odpovídajících pasáží ustanovení § 52. Domnívám se, že je smysluplnější 

dozvědět se přímo a hned tam, kde předpis sděluje, že „zaměstnavatel může dát zaměstnanci 

výpověď jen z těchto důvodů“, ve kterém konkrétním případě se zákaz výpovědi podle 

následujícího § 53 neuplatní. Předpis by se tak zbavil jednoho ustanovení a např. zaměstnavateli 

rušícímu část provozu by zákonodárce ušetřil čtení dalších dvou paragrafů a z nich vyplývající 

dedukce. 

Výše popsaná změna by byla rovněž vítanou příležitostí k odstranění nesmyslné pasáže § 

54 písm. a) části věty za středníkem65 (která je zcela zbytná, neboť v popsané situaci by 

zaměstnancova výpověď byla neplatná i bez zákazu výpovědi). Návrh možné konkrétní 

formulace zákonného ustanovení opět následuje v závěrečné kapitole této části 4. 

4.8. Výpověď a související ustanovení z hlediska de lege ferenda 

Závěrem této části 4 ještě v návaznosti na výše uvedené body podávám konkrétní návrh 

možné úpravy ustanovení § 52 ZP. Vedle níže uvedeného by tyto úpravy vyžadovaly zrušení § 

54 a úpravu ustanovení § 67 odst. 2, které zakotvuje nárok na odstupné náležející zaměstnanci 

v případě výpovědi ze zdravotních důvodů a jeho výši (toto ustanovení odkazuje na § 52 písm. d) 

 
65 Tj. „to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje 

v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána“. 
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a bylo by tak nutné přímo do něho promítnout ty podmínky, za nichž nárok vznikne). 

Samozřejmě by bylo třeba provést rovněž související změny názvosloví ve zbytku předpisu, 

včetně odpovídajícího zohlednění v přechodných ustanoveních, tím se však již v detailu 

nezabývám. 

§ 52 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů: 

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část; na výpověď danou zaměstnanci z tohoto důvodu 

se nevztahuje zákaz výpovědi podle § 53, 

b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část; na výpověď danou zaměstnanci z tohoto 

důvodu se zákaz výpovědi podle § 53 vztahuje pouze v případě těhotné zaměstnankyně, 

zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá 

rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou, 

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, 

d) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní 

způsobilost, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu 

ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, 

e) (zrušen) 

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané 

práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této 

práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, 

je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem 

v době posledních 6 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je 

v přiměřené době neodstranil, 

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě 

zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné 

porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 

je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti 

s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané 



 

78 

 

 

práci písemně upozorněn na možnost výpovědi; na výpověď danou zaměstnanci pode 

tohoto písm. g) se zákaz výpovědi podle § 53 vztahuje pouze 

1. z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, jde-li 

o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání 

rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu 

výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by 

výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), 

skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou), 

2. pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající 

mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají 

rodičovskou dovolenou. 

h) poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou 

v § 301a; na výpověď danou zaměstnanci z tohoto důvodu se zákaz výpovědi podle § 53 

vztahuje pouze v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající mateřskou 

dovolenou, nebo zaměstnance anebo zaměstnankyně, kteří čerpají rodičovskou 

dovolenou. 

5. Okamžité zrušení pracovního poměru 

5.1. Pojem a povaha 

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je upraveno v ust. § 55 

zákoníku práce, další podrobnosti jeho aplikace pak obsahují i společná ustanovení o rozvázání 

pracovního poměru (§§ 57 – 61). Jedná se o nejrazantnější způsob rozvazovacího právního 

jednání, známý současnému českému pracovnímu právu; bez jakýchkoli dob a lhůt („okamžitě“) 

se jím končí („ruší“) pracovní poměr, a to v reakci na právní moc některých odsuzujících 

rozsudků vynesených v trestním řízení nebo na zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (tyto dvě skupiny důvodů 

jsou podrobněji pojednány dále). 

Jde o způsob výjimečný, jak výslovně stanoví už zákon a jak doplňuje judikatura; ta 

připomíná, že samotný výskyt zvlášť hrubého porušení povinností zaměstnance není jedinou 

okolností, která hraje roli při volbě zaměstnavatelovy reakce (neboť zaměstnavatel může 

v takovém případě postupovat také podle ust. § 52 písm. g): „Okamžité zrušení pracovního 

poměru (…) je ve srovnání s rozvázáním pracovního poměru výpovědí podle ust. § 52 odst. 1 
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písm. g) části věty před středníkem zákoníku práce výjimečným opatřením. K okamžitému zrušení 

pracovního poměru podle tohoto ustanovení proto může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, 

jestliže okolnosti případu odůvodňují závěr, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, 

aby zaměstnance zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby." 66 

Kdy nastane taková situace, v níž již není možné po zaměstnavateli spravedlivě 

požadovat, aby u sebe zaměstnance nechal pracovat ještě po celou výpovědní dobu, definováno 

není a ani dost dobře definováno být nemůže; bude to vždy záviset na konkrétních okolnostech 

individuálního případu.67 Velmi zajímavé je však v této souvislosti rozhodnutí Nejvyššího soudu 

z roku 201668, které alespoň jasně říká, kdy okamžité zrušení pracovního poměru v úvahu 

přicházet nebude – a sice tehdy, jestliže se bude jednat o „opakované a déletrvající porušování 

pracovních povinností stejného charakteru“, kdy právě z delší doby trvání porušování 

povinností a stejnorodosti tohoto porušování soud dovodil, že není na místě závěr, že takovou 

situaci nelze řešit postupem podle ustanovení § 52 písm. g) část věty před středníkem (neboť o 

takovém jednání by u zaměstnavatele existovalo povědomí již delší dobu). 

U okamžitého zrušení obecně jde rovněž o způsob mimořádný momentem, kdy nastupují 

jeho účinky: „Účinky zrušovacího projevu učiněného v souladu s § 55 zákoníku práce (§ 60 

aktuálně účinného znění zákoníku práce) nastávají ze zákona tím dnem, kdy písemný projev o 

okamžitém zrušení pracovního poměru byl druhému účastníku doručen. Jakýkoli jiný časový 

údaj uvedený ve zrušovacím projevu nemůže proto měnit tyto zákonné účinky.“ 69 

A konečně jde o způsob striktně nevratný, jak vyplývá z teorie i judikatury: „Okamžité 

zrušení pracovního poměru, které bylo doručeno druhému účastníku, nemůže být tím, kdo je 

učinil, dodatečně odvoláno (zrušeno). Své účinky spočívající ve skončení pracovního poměru 

pozbývá jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno, že okamžité 

zrušení pracovního poměru je neplatné, nebo na základě dohody o sporných nárocích 70 

uzavřené v průběhu řízení u soudu (jehož předmětem bylo určení neplatnosti okamžitého zrušení 

 
66 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2542/2007 
67 V obecnější rovině (tj. nikoli úzce ve vztahu k otázce zaměstnávání zaměstnance až do uplynutí výpovědní doby, 

ale ve vztahu k otázce dalšího zaměstnávání zaměstnance vůbec) lze zobecňující judikaturní závěry nalézt 

v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 10. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3561/2010; v něm se však jedná o otázky 

spjaté s ust. § 61 odst. 4 zákoníku práce, tj. s platností či neplatností výpovědi či okamžitého zrušení pracovního 

poměru člena orgánu odborové organizace v případech, kdy odborová organizace odmítla udělit s takovým 

rozvázáním pracovního poměru svůj souhlas (a soud hodnotí, zda lze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, 

aby zaměstnance dále zaměstnával). 
68 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5727/2015 
69 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČSR 3 Cz 4/71 (Rc 14/1972) 
70 Rozhodnutí zde odkazuje na dohodu o sporných nárocích dle ust. § 259 zák. č. 65/1965 Sb., starého zákoníku 

práce účinného do 31. 12. 2006. Dnešním ekvivalentem je narovnání dle ust. §§ 1903 až 1907 občanského 

zákoníku. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrvgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrwga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrwga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojxgfptgx3dpjpti
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojxgjpxexzrgrpwg2lw
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pracovního poměru), v níž se účastníci dohodli, že jejich pracovní poměr po doručení 

okamžitého zrušení pracovního poměru trval a že bude trvat i nadále.“ 71 

Teoretickým východiskem tohoto dnes nerozporovaného přístupu je fakt, že zatímco 

možnost odvolání výpovědi z pracovního poměru (písemně a s písemným souhlasem druhé 

smluvní strany) je v zákoně výslovně zakotvena72, možnost odvolání či zpětvzetí okamžitého 

zrušení nikde upravena není a uvažovat tak lze jedině o možnosti odvolat je předtím, než bylo 

zaměstnanci doručeno, resp. došlo-li by odvolání zaměstnanci nejpozději současně s okamžitým 

zrušením (jak plyne z ustanovení občanského zákoníku o právním jednání a jak rovněž 

naznačuje výše citované rozhodnutí Nejvyššího soudu, viz „které bylo doručeno druhému 

účastníku“). 

Je však bohužel pravdou, že tento významný rys okamžitého zrušení v praxi přináší 

komplikace. Není nijak zvlášť výjimečnou taková situace (ve své dosavadní praxi jsem se s ní 

setkal již dvakrát), kdy po doručení či předání okamžitého zrušení zaměstnavatel změní názor na 

zvolené rozvazovací jednání, ať už k tomu dojde po zvážení vyhlídek na úspěch v eventuálním 

sporu nebo poté, co si se zaměstnancem vysvětlí podrobnosti a dosáhnou dohody na pokračování 

pracovního poměru. Najdou-li strany společnou řeč a shodnou se na tom, že na okamžitém 

zrušení trvat nechtějí, zdá se být poněkud zbytečné podávat žalobu a zahajovat tak řízení, v jehož 

průběhu bude následně možné uzavřít dohodu o narovnání. Z pohledu zaměstnance je nicméně 

poměrně obtížné dosáhnout právní jistoty ohledně trvání pracovního poměru jiným způsobem; 

experimentování se zde nevyplácí, protože soudy se výše popsaného přístupu k odvolání 

(zpětvzetí) okamžitého zrušení drží dosti striktně. 

Z nedávné doby stojí v této souvislosti za zmínku rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

6. 9. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1619/2017, který se od ustálené rozhodovací praxe neodchýlil ani za 

poměrně výjimečných skutkových okolností: V posuzovaném případě byla zaměstnankyni 

předána jak výpověď z pracovního poměru, tak okamžité zrušení a zaměstnankyně se podáním 

žaloby začala domáhat určení neplatnosti obou rozvazovacích jednání. Zaměstnavatel reagoval 

ve vyjádření k žalobě jednak sdělením, že „okamžité zrušení pracovního poměru považuje za 

neplatné a neúčinné“ a jednak oznámením, že zaměstnankyni uhradil mzdu za dobu, kdy 

zaměstnankyně po obdržení okamžitého zrušení pracovního poměru již do zaměstnání 

 
71 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.10.1996, sp. zn. 2 Cdon 1155/96. Toto rozhodnutí, vydané ještě za 

účinnosti starého zákoníku práce a ve své době přelomové, se stalo základem nového přístupu a je použitelné i za 

účinnosti současného zákoníku práce, viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 1. 2010 sp. zn. 21 Cdo 

5314/2008 nebo rozsudek téhož soudu ze dne 11. 3. 2016 sp. zn. 21 Cdo 4818/2014. 
72 Viz ust. § 50 odst. 5 zákoníku práce. 
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nedocházela, až do doby, kdy jí na základě výpovědi uplynula výpovědní doba. Zaměstnankyně 

(vzhledem k uvedenému chování zaměstnavatele) vzala svou žalobu zpět v části vztahující se 

k neplatnosti okamžitého zrušení. Když však soud rozhodl o tom, že výpověď je neplatná, 

shledala zaměstnankyně, že zaměstnavatel s poukazem na ustálenou judikaturu nadále považuje 

okamžité zrušení jejího pracovního poměru za platné a jí tak nezbývá než podat žalobu o určení, 

že její pracovní poměr trvá. Neuspěla. Spor ukončil Nejvyšší soud výše označeným rozsudkem 

s tím, že „V soudní praxi nejsou pochybnosti o tom, že okamžité zrušení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele, které bylo doručeno zaměstnanci, nemůže být zaměstnavatelem dodatečně 

odvoláno (zrušeno, vzato zpět). Své účinky spočívající ve skončení pracovního poměru pozbývá 

jen na základě pravomocného rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno, že okamžité zrušení 

pracovního poměru je neplatné, nebo na základě dohody o sporných nárocích (dohody o 

narovnání) uzavřené v průběhu řízení u soudu (jehož předmětem bylo určení neplatnosti 

okamžitého zrušení pracovního poměru), v níž se účastníci dohodli, že jejich pracovní poměr po 

doručení okamžitého zrušení pracovního poměru trval a že bude trvat i nadále. Nenastane-li v 

konkrétním případě některá z předvídaných situací, nemůže okamžité zrušení pracovního 

poměru přesto ztratit své účinky s poukazem na jiné, specifické okolnosti případu. Na těchto 

zákonných důsledcích nemůže nic změnit ani odvolání (zrušení či „uznání“ neplatnosti) 

okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v průběhu řízení.“ 

Soud své rozhodnutí uzavřel tím, že se vypořádal rovněž s otázkou, zda postavení 

zaměstnankyně není třeba posoudit pro ni výhodnějším způsobem v důsledku aplikace zvláštní 

zákonné ochrany postavení zaměstnance v souladu s ust. § 1a odst. 1 písm. a) ZP (přičemž 

závěry vyslovené soudem v tomto ohledu mají rovněž zobecňující přesah a zaslouží si 

pozornost73). 

Odůvodnění předmětného rozhodnutí působí přesvědčivě a opodstatněnými neshledávám 

ani výtky přehnaného formalismu. Je však na místě se ptát jednak na to, co tedy mají 

zaměstnavatel a zaměstnanec činit, octnou-li se v podobné situaci, a jednak na to, zda takováto 

 
73 „Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, jako jedna ze základních zásad pracovního práva [srov. § 1a 

písm. a) zák. práce], je sice vyjádřením ochranné funkce pracovního práva, nelze ji však chápat odtrženě od 

jiných základních právních principů a ani ji absolutizovat. Vyjadřuje vyváženou úpravu pracovněprávního 

vztahu, která má za cíl nejen ochranu zaměstnance, ale respektuje též oprávněné zájmy zaměstnavatele. Žádná ze 

zásad, které se uplatňují v pracovněprávních vztazích, neospravedlňuje, aby smlouvy (dohody) a jiné právní 

úkony (právní jednání) byly posuzovány a vykládány příznivěji pro zaměstnance než pro zaměstnavatele jen 

proto, že zaměstnanec – byť zastoupen advokátem – se nedostatečně orientuje v dané právní úpravě a z ní 

vycházející ustálené soudní praxe. Nelze tedy považovat za odporující zásadě zvláštní zákonné ochrany 

postavení zaměstnance a za „přepjatý formalismus“ požadavek, aby určitý dvoustranný právní úkon (právní 

jednání), který je třeba učinit písemnou formou, obsahoval v písemném textu na příslušné listině všechny 

podstatné obsahové náležitosti, kterými je tento právní úkon (právní jednání) definován.“ 
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právní úprava je opravdu tím nejlepším, co může zákonodárce účastníkům právních vztahů dle 

zákoníku práce nabídnout. 

Odpovědi na druhou otázku se věnuji v závěru této části 5 v rámci souvisejících úvah de 

lege ferenda, o odpověď na otázku první se pokusím rovnou (a alespoň v části ji lze zodpovědět 

vcelku jednoduše). 

Byla-li žaloba již podána, je třeba trvat buď na vyslovení neplatnosti okamžitého zrušení 

soudem, nebo na uzavření odpovídající dohody. Procesním prostředkem je zde soudem 

schválený smír dle ust. § 99 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Znění takového 

smíru musí k vyřešení zkoumané situace obsahovat jasné vyjádření dohody zaměstnavatele a 

zaměstnance o tom, že (i) okamžité zrušení je neplatné a že (ii) pracovní poměr nadále trvá. 

K tomu je nicméně třeba pro úplnost dodat, že dle ust. § 99 odst. 3 občanského soudního řádu 

může soud usnesení o schválení smíru zrušit, je-li smír podle hmotného práva neplatný. 

Prostředkem k dosažení takového výsledku je žaloba o zrušení usnesení o schválení smíru, 

kterou lze podat do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru74. 

Pokud by ovšem zaměstnavatel a zaměstnanec dospěli ke shodě na tom, že si přejí 

okamžité zrušení nereflektovat a pokračovat v pracovním poměru, ještě před tím, než 

zaměstnanec žalobu o určení neplatnosti okamžitého zrušení vůbec stihne podat, a chtějí-li se 

zahájení soudního řízení (jako zbytečně nákladné a zdlouhavé formalitě) vyhnout, je třeba hledět 

na okamžité zrušení jako na rozvazovací jednání, které pracovní poměr platně ukončilo a 

zachovat se podle toho, tj. nově mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem založit pracovní poměr. 

Poněkud složitější situace ovšem nastane ve chvíli, kdy pracovní poměr okamžitě zruší 

zaměstnanec za okolností, které z pohledu zaměstnavatele platné okamžité zrušení neumožňují75. 

 
74 Postup, kterým je možné minimálně částečně takové hrozbě předejít, může spočívat v akcentování skutečnosti, že 

hmotněprávním podkladem byla mezi stranami dohoda o narovnání (a nikoli jiná hmotněprávní dohoda, např. 

kumulativní novace), a volbou odpovídající formulace, neboť „(…) je-li hmotněprávní dohodou, která byla 

schválena usnesením jako soudní smír, dohoda o narovnání, mohou být v rámci řízení o zrušení soudního smíru 

přezkoumávány pouze obecné předpoklady pro existenci/platnost právního jednání, tedy srozumitelnost, určitost a 

vážnost tohoto právního jednání, případný rozpor s dobrými mravy apod., a dále splnění podstatných náležitostí 

dohody o narovnání. V řízení o zrušení soudního smíru však již nemůže být přezkoumávána oprávněnost původně 

uplatněného nároku, tedy původního sporu, který byl dohodou (resp. smírem) narovnán, a to ani tehdy, vzešla-li 

by tato pochybnost z následně zjištěné skutečnosti (…)“ Viz KOLÍNEK, J. Meze přezkumu v řízení o zrušení 

soudního smíru, internetové stránky epravo.cz, 24.11.2017, https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-prezkumu-v-

rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-106658.html Jak autor v uvedeném článku dovozuje, u novace kumulativní by 

výše uvedené neplatilo a soudní přezkum by byl možný i ohledně původního nároku, protože ten nebyl dohodou 

nahrazen. Ve smírech řešících zkoumanou situaci pracovněprávního vztahu může být praktické pamatovat na 

výše uvedené zejména pokud smír zachycuje rovněž vyplacení konkrétní částky zaměstnavatelem zaměstnanci za 

účelem kompenzace období, kdy zaměstnanci nebyla ani přidělována práce, ani vyplácena náhrada mzdy. 
75 Jsem si vědom toho, že zmíněná modelová situace je vykročením za hranice předmětu zkoumání této práce, 

nicméně si přesto dovoluji ji zařadit, protože je podle mého názoru dobrým příkladem odůvodňujícím úvahy de 

lege ferenda na téma zavedení možnosti odvolání (zpětvzetí) okamžitého zrušení (byť se v tomto případě jedná o 

https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-prezkumu-v-rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-106658.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/meze-prezkumu-v-rizeni-o-zruseni-soudniho-smiru-106658.html


 

83 

 

 

Ve své dosavadní praxi jsem se již jednou setkal s případem, kdy zaměstnanec okamžitě zrušil 

pracovní poměr podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce76, ve skutečnosti však 

domnělý lékařský posudek jednak naprosto nesplňoval formální náležitosti, které podle právních 

předpisů v popisované situace mít musí, a jednak byl předložen zaměstnavateli až současně 

s okamžitým zrušením (tj. zaměstnanec reálně nedal zaměstnavateli možnost převést jej 

v zákonné patnáctidenní lhůtě na jinou práci). Interní závěr tedy zněl, že se jedná o neplatné 

okamžité zrušení; méně jasné už bylo, co a jak si v nastalé situaci počít. Ustanovení § 56 odst. 2 

ZP přiznává zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, zaměstnavatelem vyplácenou 

náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní 

doby. Výše nastíněná možnost řešení situace bez nutnosti zahájit soudní řízení zde tedy nebude 

přicházet v úvahu – i kdyby se zaměstnavatel se zaměstnancem dokázali dohodnout na tom, že 

pracovní poměr bude dále trvat, a shodně se chtěli vyhnout podání žaloby na neplatnost 

rozvázání pracovního poměru (tj. hodlali mezi sebou nově založit pracovní poměr u vědomí 

toho, že jednou okamžitě zrušený pracovní poměr zůstane bez soudní ingerence zkrátka 

zrušený), nevyřeší tím zaměstnancův nárok na náhradu podle ustanovení § 56 odst. 2 ZP; podle 

ustanovení § 346c ZP zaměstnanec nemůže zaměstnavatele ani zprostit povinnosti poskytnout 

zaměstnanci mzdu, plat či jejich náhrady. Jedinou formálně správnou cestou k řešení tak pro 

zaměstnavatele v popsaném případě zůstává podání žaloby na neplatnost okamžitého zrušení 

zaměstnancova pracovního poměru, což se nutně jeví jako zbytečná a nákladná formalita. (Smířit 

se s nutností vyplatit zaměstnanci – z praktického pohledu zbytečně – výše zmíněnou 

dvouměsíční náhradu ovšem bude pro statutární orgán zaměstnavatele stěží připadat v úvahu, 

protože by si takový postup s přihlédnutím k povinnosti péče řádného hospodáře pravděpodobně 

jen těžko obhájil.) Výsledkem tedy bude další soudní řízení, k jehož zahájení právní úprava 

účastníky pracovněprávního vztahu tlačí. Domnívám se, že bychom de lege ferenda dokázali 

najít lepší cestu; více viz závěr této části 5. 

Obecný výklad k pojmu a povaze okamžitého zrušení bych rád uzavřel uvedením 

jednoho příspěvku rozhodovací praxe k věčnému problému, a sice otázce přesného vymezení 

důvodu rozvázání pracovního poměru (v tomto případě okamžitého zrušení) tak, aby nemohlo 

být označeno za neurčité (a díky tomu za neplatné). Je poměrně častým problémem praxe, že se 

porušování povinností zaměstnance – byť se jedná o porušování povinností zvlášť hrubým 

 
okamžité zrušení ze strany zaměstnance a nikoli ze strany zaměstnavatele; je zjevné, že možnosti zaměstnavatele 

a zaměstnance v tomto směru musejí být zákonem založeny shodně). 
76 Tedy s odkazem na to, že podle lékařského posudku 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 zaměstnance 

vhodné práce. 
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způsobem – odehrává po delší dobu, přičemž zaměstnavatel se o něm dozví s větším či menším 

zpožděním, a s ohledem na okolnosti nemusí být vždy schopen přesně určit čas či datum 

(popřípadě obojí) jednotlivých skutků, v nichž porušení zaměstnancových povinností spočívalo. 

Vzhledem k povinnosti skutkově vymezit důvod okamžitého zrušení pracovního poměru tak, aby 

nebylo možné jej zaměnit s jiným, může výše uvedené představovat komplikaci.77 

Nejinak tomu bylo v případě řešeném Nejvyšším soudem78, v němž šlo o zaměstnance 

(řidiče autobusu na zahraničních linkách), který vystavoval cestujícím namísto skutečné jízdenky 

pouze tzv. palubenku, tj. nečíslované potvrzení, sloužící jako nutná evidence cestujících pro 

účely kontrol na hranicích; utržené peníze si pak zaměstnanec již ponechával pro svou osobní 

potřebu. Zaměstnavatelovo okamžité zrušení označil odvolací soud za neplatné právě proto, že 

skutkové vymezení nepovažoval za dostatečné; uvedené období říjen 2008 až březen 2009 podle 

něj představovalo delší časový úsek bez bližšího určení, v jakém konkrétním termínu se měl 

zaměstnanec vytýkaného jednání dopustit, a na které konkrétní zahraniční lince. Nejvyšší soud 

se však postavil za zaměstnavatele: „Z hlediska zákonných požadavků na obsah okamžitého 

zrušení pracovního poměru nebylo nezbytné, aby žalovaná v okamžitém zrušení uvedla i 

konkrétní termín a na které konkrétní zahraniční lince se měl žalobce vytýkaného jednání 

dopustit, neboť i bez těchto dalších údajů nemohly vzniknout pochybnosti o tom, ze kterého 

důvodu se pracovní poměr okamžitě zrušuje a které povinnosti měl žalobce porušit. Uvedené 

vyznačení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru je tedy dostatečně konkrétní a určité. I 

žalobci tak již v okamžiku předání dopisu ze dne 16. 4. 2009 (z jeho obsahu) muselo být zřejmé, 

jakého konkrétního porušení povinností se měl dopustit, a takto vymezený důvod ani nebylo 

možné (ani k tomu nedošlo) nějakým způsobem dodatečně měnit.“ Toto rozhodnutí je pro praxi 

důležité, protože náležitým způsobem koriguje posun k formálně vyžadovaným detailům, 

schvalovaný i Velkým Beckovým komentářem, viz citace výše („…konkrétní údaje o tom, kdy, 

kde…“). Zákonné ustanovení nepožaduje uvedení přesného data či času; požaduje takové 

vymezení důvodu okamžitého zrušení, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Dokáže-li 

zaměstnavatel takové vymezení formulovat, je jen spravedlivé, aby z hlediska přesnosti 

vymezení jeho rozvazovací jednání před soudem obstálo jako platné. 

 
77 Rovněž Velký Beckův komentář k tomu ve výkladu k ust. § 60 uvádí následující: „Nebude proto zpravidla stačit 

jen povšechný poukaz na „zvlášť hrubé porušení povinností“, ale bude třeba uvést konkrétní údaje o tom, kdy, 

kde, jakým jednáním a která konkrétní povinnost měla být porušena.“ 
78 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3572/2013 
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5.2. Pravomocné odsouzení zaměstnance 

Prvním zákonem vymezeným důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele je skutečnost, že zaměstnanec byl rozsudkem v trestním řízení 

pravomocně odsouzen: 

1) za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden 

rok, nebo 

2) za úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců. 

Splnění předpokladů pro okamžité zrušení pracovního poměru z uvedeného důvodu 

nebude v praxi činit problémy, protože odsuzující rozsudek je zde sám o sobě dostatečným 

podkladem, ze kterého lze jednoznačně určit, zda zákoníkem práce vymezené okolnosti nastaly 

či nikoli (výrok rozsudku odkazuje na skutkovou podstatu spáchaného trestného činu, vyžadující 

pro naplnění buď nedbalost, nebo úmysl). 

Za zmínku a alespoň krátkou úvahu zde však stojí skutečnost, že dojde-li později (tj. po 

nabytí jeho právní moci) ke zrušení trestního rozsudku, kterým byl zaměstnanec odsouzen 

způsobem relevantním pro použití ustanovení § 55 odst. 1 písm. a), nebude mít takový procesní 

milník na platnost okamžitého zrušení pracovního poměru žádný vliv a rozvázání zůstane 

nedotčeno. Takový postoj alespoň zaujala judikatura79, cit. „Důsledek zásady, že zrušovací 

projev je třeba posuzovat podle stavu v době, kdy byl vůči adresátovi učiněn (kdy došlo ke 

zrušovacímu projevu), se projevuje v případě okamžitého zrušení pracovního poměru podle § 53 

odst. l písm. a) ZPr (1965) (§ 55 odst. 1 písm. a) dnes účinného zákoníku práce, pozn. autora) 

v tom, že dodatečné zrušení pravomocného rozsudku vydaného v trestním řízení rozhodnutím 

Nejvyššího soudu o stížnosti pro porušení zákona a následné zproštění zaměstnance nemá vliv 

na platnost okamžitého zrušení pracovního poměru, k němuž došlo v době pravomoci 

původního rozsudku ve lhůtě podle § 53 odst. 2 ZPr (1965) (§ 59 dnes účinného zákoníku práce, 

pozn. autora). Analogická situace je i v případě, že bylo vyhověno návrhu na obnovu řízení.“ 

Je pochopitelné, že zaměstnavatel nemůže být nucen akceptovat změny, které by mohly 

nastat s velkým časovým odstupem po okamžitém zrušením pracovního poměru v důsledku 

prodlení s nalezením spravedlnosti v trestním řízení, a je tak jen racionální přistoupit na to, že 

rozhodným pro platnost okamžitého zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 55 odst. 1 

 
79 POKORNÝ, M. 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, S III, s. 42 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrvgu
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga3f6mrwgixhazrvgm
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písm. a) bude stav v době, kdy bylo okamžité zrušení doručeno adresátovi. Pro normální 

fungování zaměstnavatele je to jistě jediný možný přístup, neboť jinak by bylo možné dočkat se 

tlaku na návrat zaměstnance do pracovního poměru ve chvíli, kdy by jeho původní pracovní 

místo bylo již dávno obsazeno nově přijatým zaměstnancem (a zaměstnavatel by tak byl nucen 

pykat za chybu státu). Představíme-li si však na druhou stranu situaci zaměstnance, který se po 

letech (nepochybně náročného) trestního řízení, v jehož průběhu ke všemu přišel o práci, 

konečně domůže satisfakce v podobě zrušení odsuzujícího trestního rozsudku a je tak před 

společností očištěn, nelze nevidět určitý nedostatek v nemožnosti dosáhnout přezkumu a 

revokace okamžitého zrušení pracovního poměru, které bylo důsledkem nesprávného původního 

rozsudku. Jaké řešení zde tedy bude přicházet v úvahu? 

Zaměstnanci se v současné době zřejmě nabízí jediná cesta, a to uplatnění nároku na 

náhradu škody vůči státu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České 

národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Podle ustanovení § 8 

zmíněného zákona lze nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím uplatnit, 

pokud bylo pravomocné rozhodnutí pro nezákonnost zrušeno nebo změněno příslušným 

orgánem (přičemž rozhodnutím takového orgánu je soud rozhodující o náhradě škody vázán); 

právě taková situace nastane v případech obdobných tomu, jenž byl řešen soudním rozhodnutím 

uvedeným výše. Zaměstnanec se takto nedomůže obnovení svého pracovního poměru 

rozvázaného okamžitým zrušením, může však dosáhnout alespoň náhrady škody v penězích; a 

neměl by rovněž opomenout možnost žádat zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu. 

Podle ustanovení § 31a zmíněného zákona se totiž poskytuje též přiměřené zadostiučinění za 

vzniklou nemajetkovou újmu (a to bez ohledu na to, zda byla nezákonným rozhodnutím škoda 

způsobena). Podle mého názoru bude v řešeném případě žádost o takové zadostiučinění také na 

místě. 

5.3. Porušení zaměstnancových povinností zvlášť hrubým způsobem 

Druhým zákonem vymezeným důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele je porušení zaměstnancovy povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci, a to porušení zvlášť hrubým způsobem. 

Z pochopitelných důvodů pracuje zákon i zde (tj. v ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) 

s relativně abstraktní hypotézou; i zde je tedy s aplikací normy spojeno uvážení, které se 

předpokládá jak ze strany soudu aplikujícího normu během řízení, tak ze strany zaměstnavatele, 

a to již předtím, než (eventuálně) k okamžitému zrušení pracovního poměru přistoupí (přičemž 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzvha
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6mzvha
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autoritativní posouzení, tj. nalezení práva, náleží samozřejmě pouze soudu). Z uvedeného 

předpokladu plynou proto zaměstnavateli zvýšené nároky; pro laiky (a někdy ani pro 

profesionály) nebývá jednoduché zorientovat se ve všech okolnostech situace tak, aby 

rozhodnutí ohledně okamžitého zrušení v soudním řízení zahájeném žalobou na jeho neplatnost 

následně obstálo. Rovněž v souvislosti s okamžitým zrušením pracovního poměru se tak u 

zaměstnavatelů ve zvýšené míře vyskytují chyby. Problematické je však spíše posouzení 

intenzity porušení povinnosti, tj. kvalifikace způsobu porušení jako porušení zvlášť hrubého, 

zatímco určení samotné „povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci“ zpravidla větší obtíže činit nebude. 

Předmětnými povinnostmi zaměstnance mohou být především povinnosti stanovené 

zákonem. Takové mohou plynout přímo ze ZP80; další zákonné povinnosti uložené zaměstnanci 

však mohou vyplývat rovněž z celé řady dalších zákonů, které jsou relevantní pro konkrétní 

zaměstnancem vykonávanou práci (např. právní předpisy o drahách pro zaměstnance v drážní 

dopravě). Povinnosti však zaměstnanci vyplývají také z pracovní smlouvy nebo (a to je při 

zkoumání okamžitého zrušení pracovního poměru množina obzvlášť důležitá) z pokynů 

zaměstnancova nadřízeného. 

Co se týče intenzity porušení pracovních povinností, jak již bylo rozebráno, rozlišuje 

současný ZP následující stupně relevantní pro eventuální rozvázání pracovního poměru: (i) 

soustavné méně závažné porušení, (ii) závažné porušení a (iii) zvlášť hrubé porušení. Relativně 

abstraktní hypotéza normy nenabízí přesné vodítko pro konkrétní posouzení případů z praxe, 

čímž zvyšuje význam soudních rozhodnutí. Má smysl věnovat jim bližší pozornost, neboť praxi 

pomáhají utřídit materii a jejich znalost může posouzení aplikovatelnosti okamžitého zrušení 

značně ulehčit. 

Pracovně lze nejfrekventovanější případy rozdělit do následujících skupin: 

1) nedovolené nakládání s majetkem zaměstnavatele; 

2) neomluvené zameškání práce; 

3) nekonání práce podle pokynů zaměstnavatele. 

S tím, že výše uvedené pracovní rozdělení si samozřejmě neklade za cíl dosáhnout kompletní 

klasifikace všech v úvahu přicházejících případů okamžitého zrušení; realita je natolik 

 
80 Za zmínku v této souvislosti rovněž stojí, že tzv. jiné povinnosti zaměstnanců dle ustanovení § 301a zákoníku 

práce se podle Velkého Beckova komentáře z roku 2015 nevztahují k zaměstnancem vykonávané práci, a jejich 

porušení proto nepovede k platnému okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnance; následkem jejich 

porušení tak může být pouze výpověď podle speciálního ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce. 
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mnohotvárná, že by takový pokus nutně musel ztroskotat. Smyslem rozdělení do výše 

zmíněných skupin je pojmenování alespoň těch nejčastějších situací, aby bylo možné alespoň 

krátce rozebrat jejich podstatné rysy. 

Ad 1) Nedovolené nakládání s majetkem zaměstnavatele 

Nedovolené nakládání s majetkem zaměstnavatele bylo již před lety Nejvyšším soudem 

označeno za „útok na majetek zaměstnavatele“ a z této poněkud militantní metafory se časem 

stal vžitý a rozšířeně používaný termín. V rozsudku ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 

2596/2011 Nejvyšší soud konstatoval následující: „Výsledné posouzení intenzity porušení 

pracovní kázně není jen aritmetickým průměrem všech v konkrétním případě zvažovaných 

hledisek. K některým hlediskům je třeba přistupovat se zvýšenou pozorností tak, aby byla 

vystižena typová i specielní charakteristika porušení právních povinností v konkrétní věci. Ve 

vztazích zaměstnavatele a zaměstnance je zároveň nezbytný vztah důvěry, spolehlivost 

zaměstnance a jeho poctivost vyplývající z ustanovení § 301 písm. d) zák. práce, jež zároveň – 

jak výše rozvedeno – ukládá zaměstnanci, aby celým svým chováním v souvislosti s pracovním 

vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou nebo morální. Nejvyšší soud ČR 

proto dospěl k závěru, že útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, 

poškozováním, zneužitím apod.) nebo nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku 

zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění - jako v projednávané věci), představuje z 

hlediska vymezení relativně neurčité hypotézy § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce tak významnou 

okolnost, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 

způsobem.“ 

Nejvyšší soud tak sám didakticky vyložil svůj pohled na nedovolené nakládání 

s majetkem zaměstnavatele a roztřídil je na „útok přímý“ a „útok nepřímý“. V posuzovaném 

případě zaměstnanec ráno na pracovišti vyznačil svůj příchod, následně se však vzdálil, aniž by o 

tom provedl odpovídající záznam, a po celý den se věnoval svým soukromým aktivitám, aby 

teprve před koncem pracovní doby (při své opětné návštěvě pracoviště) vyznačil svůj odchod. 

Podle NS tedy předstíral výkon práce, pokusil se získat na úkor zaměstnavatele mzdu za práci 

kterou nevykonal, a tak usiloval o nezákonné snížení majetku zaměstnavatele. Nešlo tedy o 

pouhou neomluvenou absenci, ale o úmyslné jednání cílící na zkrácení zaměstnavatele na 

majetku. 

Vhodným a známým příkladem druhé varianty (útoku přímého) je v judikatuře NS 

rozsudek ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1496/2013. V něm byl řešen případ kuchařky, která 
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si ze svého pracoviště hodlala odnést potraviny a při tomto svém pokusu byla přistižena 

zaměstnavatelem v rámci kontroly zavazadel. Na rozdíl od soudu odvolacího se Nejvyšší soud 

přidržel striktního náhledu na útok na majetek zaměstnavatele a věc uzavřel takto: „S odvolacím 

soudem lze souhlasit v tom, že při posuzování intenzity porušení pracovní povinnosti 

zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci je třeba 

přihlížet též k dosavadnímu postoji zaměstnance k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v 

níž došlo k porušení pracovní povinnosti, jakož i k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec 

způsobil zaměstnavateli škodu. Vzhledem k okolnostem, za nichž k porušení pracovních 

povinností žalobkyní došlo, měl však odvolací soud přihlížet zejména k tomu, že žalobkyně se 

svým jednáním, které spočívalo v pokusu odcizit věci (potraviny) náležející žalovanému, 

dopustila přímého útoku na majetek svého zaměstnavatele, a to v postavení zaměstnankyně, 

která měla tyto věci používat k plnění svých pracovních úkolů a která možnosti s nimi nakládat 

zneužila k pokusu o jejich odcizení. Na této povaze jednání žalobkyně nemůže nic změnit ani 

okolnost, že potraviny, které se pokusila odcizit, žalobkyni „zbyly“ po vydání objednaných obědů 

a že by jinak byly „zlikvidovány“, nehledě k tomu, že lze pochybovat o nezbytnosti „likvidace“ 

originálně balených sušenek, které se mezi uvedenými potravinami rovněž nacházely.“ 

V roce 2018 pak byl Nejvyšším soudem vynesen významný rozsudek ze dne 14. 8. 2018, 

sp. zn. 21 Cdo 1267/2018, který si zaslouží zmínku proto, že v něm byl jako důvod platného 

okamžitého zrušení pracovního poměru konstatován ne zaměstnancův útok samotný, ale již 

pouhá hrozba takovým útokem. Zaměstnavateli (obecně prospěšné společnosti závislé ve svém 

provozu na darech a dotacích) bylo zaměstnancem, jenž obdržel výpověď pro nadbytečnost, 

vyhrožováno znemožněním další ministerské dotace, nebude-li mu zajištěno jiné (samotným 

zaměstnancem vybrané) pracovní místo. Soud k tomu uvedl: „Okolnost, že žalobce použil pro 

pokus o získání neoprávněné výhody hrozbu směřující ve svých důsledcích proti majetku svého 

zaměstnavatele (majetku, jenž měl žalovaný na svou činnost získat dotací od Ministerstva vnitra, 

kterou žalobce hodlal znemožnit), že chtěl ve svůj prospěch využít existenční závislosti 

žalovaného na dotacích a že byl srozuměn s tím, že bez poskytnutí dotace nebude žalovaný 

moci pokračovat ve své činnosti a „zkrachuje“, zvyšuje intenzitu porušení uvedené základní 

povinnosti žalobce natolik, že je namístě závěr o porušení povinnosti žalobce vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem ve smyslu 

ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce.“ 

Dále pak bylo v rozhodnutí konstatováno, že při posouzení intenzity porušení povinnosti 

nehraje roli, zda byla výhrůžka způsobilá vzbudit u zaměstnavatele důvodnou obavu, načež soud 
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připojil následující: „Podstatná je totiž na jednání žalobce jeho naprostá neloajalita vůči 

žalovanému jako svému zaměstnavateli, která musela mít za následek úplnou ztrátu vzájemné 

důvěry, jež je nezbytná v pracovněprávním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem; 

právě tyto okolnosti opodstatňují závěr, že po žalovaném nelze spravedlivě požadovat, aby 

žalobce nadále zaměstnával, a to ani do konce výpovědní doby (…).“ 

Pro praxi si lze z výše uvedených judikátů odnést akcent na nezbytnost vztahu důvěry 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem i na poctivost a spolehlivost zaměstnance coby 

požadavky vyplývající přímo ze zákonných ustanovení (viz § 301 písm. d) ZP), stejně jako 

závěr, že útokem na majetek zaměstnavatele (event. dokonce již hrozbou takového útoku) bude 

toto vše smeteno. 

Co si naopak odnést nelze je konstatování fixní hranice škody na majetku zaměstnavatele, 

při jejímž překročení lze považovat okamžité zrušení pro útok na majetek za ospravedlnitelné. 

Jakkoli se může zdát, že zmíněná rozhodnutí naznačují lhostejnost ohledně výše škody 

způsobené zaměstnancovým útokem (útok je útok bez ohledu na to, o jak velké snížení majetku 

zaměstnavatele šlo), domnívám se, že takto jednoduše věci nestojí. Vždy je třeba přihlížet 

k veškerým okolnostem posuzovaného porušení povinností a v rámci těchto okolností může hrát 

svou roli i eventuální naprosto zanedbatelná výše způsobené škody. Ani výše uvedený případ 

kuchařky nelze paušalizovat – byť jde o spekulaci, dopadlo by podle mého názoru posouzení 

případu Nejvyšším soudem jinak, kdyby nešlo o celých osm až deset porcí a originálně balené 

sušenky, ale např. o nedojedené zbytky dvou porcí hotových jídel (byť formálně vzato mezi 

oběma příklady není rozdíl, neboť tu vždy půjde o majetek zaměstnavatele). 

Jakkoli je tedy útok na majetek zaměstnavatele velice razantním porušením 

zaměstnancových povinností, ani při jeho výskytu nelze v rámci úvah o aplikaci okamžitého 

zrušení pracovního poměru rezignovat na požadavek objektivního posouzení všech okolností 

situace, a to včetně výše škody způsobené útokem. 

Ad 2) Neomluvené zameškání práce 

Neomluvené absence zaměstnanců v praxi často vyvolávají otázku, po kolika dnech 

takového zameškání práce již může zaměstnavatel přistoupit k okamžitému zrušení pracovního 

poměru, aniž by musel mít obavy z neplatnosti takového kroku. Ve snaze nalézt jednoduché, 

v praxi využitelné a neproblematické vodítko bývá jako univerzální pravidlo často poněkud 

nekriticky přijímána dále pojednaná hranice pěti dnů, formulovaná judikaturou NS. Ve 

skutečnosti však nelze dát jasnou a jednoznačnou odpověď, vymezující jednou a provždy 
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rozhodnou délku absence pro všechny budoucí případy. Opět platí, že roli bude hrát celý okruh 

veškerých relevantních okolností případu, jak je dobře vidět na následujících rozhodnutích. 

Již v roce 2008 (navíc s odkazem na již dřívější soudní praxi) judikoval Nejvyšší soud81, 

že „… neomluvené zameškání práce v trvání pěti dnů zpravidla představuje – obecně vzato – 

samo o sobě porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje rozvázání 

pracovního poměru okamžitým zrušením. Jednání zaměstnance znamenající porušení pracovní 

kázně však nelze posuzovat bez přihlédnutí k dalším okolnostem, které mohou mít vliv na celkové 

zhodnocení případu, jak výše uvedeno; z okolností, které vyšly v posuzované věci za řízení 

najevo, vyplývá, že při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně žalobcem a důvodů, pro které 

lze výjimečně rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením, mělo být kromě délky nepřítomnosti 

žalobce v práci také přihlédnuto zejména k důsledkům nepřítomnosti žalobce v práci pro 

žalovaného, k dosavadnímu postoji žalobce k plnění pracovních úkolů, k míře jeho zavinění a ke 

způsobu a intenzitě porušení jeho konkrétních pracovních povinností.“ 

Jasně vyslovený závěr o pětidenním trvání neomluvené absence je tedy z pochopitelných 

důvodů zároveň relativizován a soud upozorňuje na to, že bez přihlédnutí k dalším okolnostem 

nebude aplikovatelný.82 

Zajímavý je v této souvislosti dále rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2009, sp. 

zn. 21 Cdo 4781/2008, ve kterém je odmítnut závěr odvolacího soudu, že třídenní neomluvená 

absence v posuzovaném případě dosáhla intenzity požadované pro platné okamžité zrušení83 – ne 

však proto, že by šlo o méně než pět dnů zmiňovaných starší judikaturou, ale proto, že nebyly 

vzaty v potaz další skutečnosti: „Z hlediska vymezení hypotézy právní normy, jak v posuzované 

věci vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce, nelze uvedenou úvahu odvolacího 

soudu považovat za správnou. Odvolací soud měl vzhledem k okolnostem projednávané věci 

přihlížet nejen k samotné skutečnosti, že se žalobce po tři dny nedostavil do práce, ale i k 

situaci, v níž k porušení pracovní kázně došlo, a dalším okolnostem případu. (…) Uvedeným 

 
81 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2542/2007  
82 Stejně vyznívá již rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 2530/1999, cit.: „… 

neomluvené zmeškání práce v trvání pěti dnů zpravidla představuje - obecně vzato - samo o sobě porušení 

pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením. 

Jednání zaměstnance znamenající porušení pracovní kázně však - jak bylo výše uvedeno - nelze posuzovat bez 

přihlédnutí k dalším okolnostem, které mohou mít vliv na celkové zhodnocení porušení pracovní kázně.“ 
83 Cit.: „V posuzovaném případě odvolací soud dovodil, že jednání žalobce dosáhlo intenzity porušení pracovní 

kázně zvlášť hrubým způsobem a že žalovanou uplatněný důvod okamžitého zrušení pracovního poměru u žalobce 

byl naplněn, když přihlédl – jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku – k tomu, že „se jedná o déletrvající 

neomluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci, kdy se jedná o 3 po sobě jdoucí dny s tím, že dosavadní soudní 

praxe považuje takovéto jednání, tedy déletrvající neomluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci, za porušení 

pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.“ 
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způsobem však odvolací soud nepostupoval, když závěr o intenzitě porušení pracovní kázně 

učinil jen na základě posouzení jednání, kterým žalobce pracovní kázeň porušil v tom směru, že 

neomluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci v rozsahu tří dnů „dosavadní soudní praxe“ 

považuje za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, zatímco k jiným hlediskům 

nepřihlédl (…).“ 

I když nám tedy posledně citované rozhodnutí nedává přímou zpětnou vazbu ohledně 

závěru odvolacího soudu k dostatečnosti neomluvené absence v délce tří dnů za existence 

judikované pětidenní hranice, lze je přesto považovat za přínosné díky důraznému upozornění na 

to, že izolovat jednotlivé jevy a nevnímat jejich vztahy k dalším souvisejícím skutečnostem je při 

posuzování platnosti okamžitého zrušení (a vlastně jakéhokoli rozvázání pracovního poměru) 

nesprávný přístup. 

Na tomto místě je konečně vhodné pro úplnost zmínit také nález Ústavního soudu ze dne 

16. 6. 2019, sp. zn. III. ÚS 3794/18-1, poměrně hojně diskutovaný v létě roku 2019. Po skutkové 

stránce šlo o zameškání práce divadelního režiséra, jehož hostování v dalším divadle vzali 

původní nadřízení na vědomí, nové vedení divadla je však nehodlalo akceptovat. Podstatné je, že 

režisérovy absence dosáhly počtu osmi – na což zaměstnavatel reagoval doručením okamžitého 

zrušení. Soudy v prvním i druhém stupni (byť v podrobnostech z odlišných důvodů) vyhověly 

žalobě na neplatnost, dovolání k Nejvyššímu soudu bylo odmítnuto a věc nakonec na základě 

ústavní stížnosti zaměstnavatele posuzoval Ústavní soud. Zaměstnavatel samozřejmě 

argumentoval pětidenní hranicí vyslovenou Nejvyšším soudem; mj. tvrdil, že nebyly 

respektovány právní závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 

2530/199984 a že došlo rovněž k porušení zásady předvídatelnosti soudního rozhodování. ÚS se 

však postavil za rozhodnutí soudů v první i druhé instanci: „Při hodnocení intenzity 

protiprávního jednání vedlejšího účastníka85 ve smyslu uvedeného ustanovení má soud vždy 

určitou míru uvážení, plynoucí z obecnosti vymezení důvodů okamžitého zrušení pracovního 

poměru. Pokud přitom obecné soudy řádně odůvodnily závěr, že v případě jednání vedlejšího 

účastníka o zvlášť hrubé porušení povinností nešlo, aniž by se dopustily některého z výše 

uvedených "kvalifikovaných" excesů ze zásad spravedlivého procesu, pak tomuto jejich závěru 

nelze v řízení o ústavních stížnostech nic vytknout.“ V nálezu pak soud dále uvedl i následující 

pasáž, kterou potvrzuje výše uvedený postoj NS: „Přisvědčit nelze ani tvrzení, že krajský soud 

nerespektoval právní závěry rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2530/99. Z tohoto 

 
84 Viz výše. 
85 Tj. divadelního režiséra, jehož pracovní poměr byl okamžitě zrušen. 
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rozsudku nevyplývá, že neomluvené zmeškání práce v trvání pěti dnů nezbytně představuje 

porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem. Je tomu tak pouze "zpravidla", přičemž 

vždy je třeba přihlédnout i k dalším okolnostem, které mohou mít vliv na celkové zhodnocení 

porušení pracovní kázně. V posuzované věci tyto okolnosti byly zohledněny.“ 

Jakkoli je tedy hranice pěti dnů trvání neomluveného zameškání práce, jak bylo 

konstatována Nejvyšším soudem, praxí obecně vnímána jako jakési měřítko závažnosti porušení 

zaměstnancovy povinnosti, je třeba ji vnímat jako pouze orientační vodítko, které naznačuje, že 

kalendářní týden (pět pracovních dnů) je možné z pohledu zaměstnavatele oprávněně vnímat 

jako již neúnosné zatížení pracovněprávního vztahu – a to tehdy, pokud okolnosti věci nehovoří 

pro vychýlení jedním či druhým směrem, tedy ve prospěch tolerance delší absence nebo naopak 

ve prospěch možnosti netolerovat ani absenci kratší. Nutnost zabývat se všemi relevantními 

skutečnostmi posuzovaných případů každopádně neodpadá. Ve světle výše uvedeného se tak 

vlastně nabízí otázka, do jaké míry je pokus o definování takovéto hranice (byť orientační) vůbec 

přínosný – zvláště laická praxe s tendencí ke zjednodušení materie na ni může snadno doplatit. 

Ad 3) Nekonání práce podle pokynů zaměstnavatele 

Třetí skupinu výše uvedeného pracovního rozdělení tvoří případy nekonání práce podle 

pokynů zaměstnavatele. Protože je zaměstnanec dle ZP povinen vykonávat svou práci podle 

zaměstnavatelových pokynů86, může být jejich úmyslné nesplnění (pochopitelně s ohledem na 

ostatní relevantní okolnosti) klasifikováno jako porušení zaměstnancových povinností zvlášť 

hrubým způsobem. 

Samozřejmě i zde formuluje rozhodovací praxe důležitá vodítka. V rozsudku ze dne 18. 

3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1271/2013 Nejvyšší soud posuzoval případ italského kuchaře, který v 

restauraci svého zaměstnavatele odmítl vařit jídla podle jídelního lístku změněného (upraveného) 

zaměstnavatelem, a to proto, že ze svého odborného pohledu nepovažoval nově navržené 

pokrmy za odpovídající charakteru restaurace a podle jeho názoru nešlo o původní italské 

pokrmy. Soud k tomu uvedl následující: „ (…) žalobce svým jednáním spočívajícím v odmítnutí 

pokynu nadřízeného (jednatele žalovaného J. M.), který se týkal výkonu práce žalobce podle 

pracovní smlouvy a který byl vydán v souladu s právními předpisy, úmyslně porušil povinnost 

zaměstnance konat práci podle pracovní smlouvy podle pokynů zaměstnavatele, která pro něj 

vyplývá z pracovního poměru a která patří mezi základní atributy závislé práce vykonávané v 

pracovněprávním vztahu. Na této povaze jednání žalobce nemůže nic změnit okolnost, že 

změny v jídelním lístku restaurace, se kterými žalobce nesouhlasil, s ním nebyly jako s 

 
86 Viz ust. § 301 písm. a) zákoníku práce 
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odborníkem na italskou kuchyni předem projednány, neboť zaměstnanec je povinen plnit 

pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy bez ohledu na to, jaké odborné 

stanovisko k nim zaujímá. (...) Důsledkem odmítnutí uvedeného pokynu žalobcem bylo, že 

žalovaný byl nucen pro zabezpečení chodu restaurace zajistit přítomnost jiného kuchaře; 

okolnost, že se mu to podařilo, nemění nic na tom, že svým jednáním žalobce ohrozil provoz 

restaurace. Za okolnost snižující intenzitu porušení pracovní povinnosti žalobce nelze pokládat 

ani tolerantní postoj žalovaného k dřívějším porušením jeho pracovních povinností, a to již 

proto, že tato porušení pracovních povinností byla jiného druhu.“ 87 

Na citovaném rozhodnutí stojí za povšimnutí zejména jednoznačný závěr ohledně 

relevance odborných výhrad zaměstnance vůči pokynům jeho zaměstnavatele. Podle Nejvyššího 

soudu takové výhrady nejsou podstatné; dokud jsou pokyny v souladu s právními předpisy, je 

zaměstnanec povinen je splnit, ať už si o nich myslí cokoliv. Tento důležitý princip vyplývá ze 

samotné podstaty závislé práce. 

V jiném rozhodnutí88 Nejvyšší soud hodnotil rozvázání pracovního poměru řidiče 

autobusu zájezdní dopravy, který po jízdě opakovaně parkoval jemu svěřený autobus v silně 

znečištěném stavu a zakouřený, přičemž následné zaměstnavatelovy výzvy k nápravě ignoroval. 

Tak tomu bylo po řadu měsíců, až se zaměstnavatel rozhodl pracovní poměr okamžitě zrušit. 

Odvolací soud nepovažoval okamžité zrušení za odpovídající intenzitě porušení 

zaměstnancových povinností – zdůraznil, že jednání zaměstnance popsané v okamžitém zrušení 

se nijak nevymykalo tomu jednání, kterého se zaměstnanec dopouštěl po řadu měsíců předtím, a 

na které zaměstnavatel reagoval ústními a písemnými výtkami, přičemž zaměstnance dále 

zaměstnával.89 Nejvyšší soud byl však jiného názoru: „Přisvědčit však nelze názoru, že za 

situace, nebylo-li toto „nepřípustné a neomluvitelné“ jednání ojedinělé a trvalo-li naopak „po 

řadu měsíců předtím“, bylo možno dovodit, že by další zaměstnávání žalobce „ještě alespoň po 

dobu výpovědní doby mohlo být pro žalovaného oproti předchozímu období nějak zvlášť 

problematické“. Z uvedeného totiž vyplývá implicitně (nesprávný) závěr, že, dopouští-li se 

 
87 Poslední věta citace stojí za povšimnutí z hlediska možnosti aplikace okamžitého zrušení namísto výpovědi pro 

závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 

práci, viz výše kapitola 5.1. Dle závěru soudu se zde sice vyskytují opakovaná (a možná i déletrvající) porušení 

povinností zaměstnance; v případě dřívějších porušení povinností a porušení povinností vytýkaných předmětným 

okamžitým zrušením však nejde o porušení svým charakterem shodná; ve výsledku tak aplikace okamžitého 

zrušení podle soudu v úvahu přichází. 
88 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1822/2013 
89 Odvolací soud proto uzavřel, že „Z hlediska intenzity se (…) jedná o opakované méně závažné porušování 

povinností v případě neudržování autobusu v náležité čistotě a o závažné porušení povinnosti v případě 

ignorování konkrétních pokynů zaměstnavatele, což by bývalo bylo důvodem pro skončení pracovního poměru 

výpovědí podle § 52 písm. g) zák. práce, nikoli však důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru.“ 
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zaměstnanec porušování svých povinností vztahujících se k jím vykonávané práci v míře 

označené odvolacím soudem, je intenzita tohoto jednání zmirňována, dopouští-li se ho přes 

ústní a písemné výtky opakovaně a dlouhodobě. Vzhledem k okolnostem, za nichž k porušení 

povinností žalobcem došlo, měl však odvolací soud přihlížet zejména k tomu, že žalobce svým 

jednáním spočívajícím v opakovaném nerespektování pokynu zaměstnavatele, který se týkal 

výkonu práce žalobce podle pracovní smlouvy a který byl vydán v souladu s právními předpisy, 

úmyslně porušoval povinnost zaměstnance konat práci podle pracovní smlouvy podle pokynů 

zaměstnavatele, která pro něj vyplývá z pracovního poměru a která patří mezi základní atributy 

závislé práce vykonávané v pracovněprávním vztahu. Za okolnost snižující intenzitu porušení 

pracovní povinnosti žalobce nelze pokládat (a vykládat v neprospěch zaměstnavatele) ani 

odvolacím soudem akcentovanou skutečnost, že se žalovaný snažil opakovaně působit na 

žalobce, aby svůj přístup k plnění pracovních povinností změnil.“ 

Vyznění a dopad tohoto rozhodnutí je však třeba korigovat s ohledem na pozdější 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, a sice rozsudek ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5727/2015, 

který byl zmíněn již v kapitole 5.1. Ve zmíněném pozdějším rozsudku totiž Nejvyšší soud 

prakticky přijal za vlastní výše uvedenou argumentaci odvolacího soudu a pro příští případy 

tohoto druhu tak lze očekávat přístup spíše umírněný, tj. tendenci nepřipustit okamžité zrušení 

pracovního poměru při opakovaném a v zásadě (byť s výhradami a výtkami) tolerovaném 

dlouhodobějším porušování pracovních zaměstnance (a prosazovat výpověď, ať už pro závažné 

nebo soustavné méně závažné porušování povinností). 

Pro praxi vyplývá z výše uvedených rozhodnutí a nastíněného názorového vývoje 

Nejvyššího soudu sice poněkud fádní, ale snad o to praktičtější doporučení: V případě, kdy 

zaměstnanec nekoná práci podle pokynů zaměstnavatele, by zaměstnavatel neměl ztrácet čas a 

měl by reagovat bezprostředně v závislosti na tom, jak porušení povinností vyhodnotí. Půjde-li 

cestou opakovaných písemných výtek, nemůže očekávat, že jeho eventuální pozdější okamžité 

zrušení zaměstnancova pracovního poměru bude soudem prohlášeno za platné. 

5.4. Okamžité zrušení pracovního poměru z hlediska de lege ferenda 

Jak už bylo výše zmíněno, nedomnívám, že je de lege ferenda možné uvažovat o změně 

konceptu zákonného vymezení relevantních skutkových podstat s pomocí relativně abstraktní 

hypotézy, protože k ní podle mého názoru neexistuje reálná alternativa. U okamžitého zrušení 

však považuji za vhodné revidovat koncept jeho striktní nevratnosti, který je v současné době 

bez výhrad akceptován teorií i judikatorní praxí. Jak jsem už uvedl v kapitole 5.1., tento rys 

komplikuje účastníkům pracovněprávních vztahů život způsobem, který je jen obtížně řešitelný. 
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A vzhledem k tomu, že teoretickým základem argumentace na jeho obhajobu je skutečnost, že 

zákon u okamžitého zrušení (na rozdíl od výpovědi, viz ustanovení § 50 odst. 5 ZP) zpětvzetí 

neumožňuje, zdá se být nejpraktičtějším řešením právě zákonné zakotvení takové možnosti. 

Domnívám se, že neexistuje důvod, pro který by mělo být stranám pracovněprávního 

vztahu zakazováno dohodnout se na tom, že právní jednání, které se jich týká, budou považovat 

za anulované. Dopady do veřejnoprávní roviny (evidence) lze korigovat a jinak už proti 

nastíněné změně právní úpravy hovoří pouze (byť logická) konstrukce jakési nezvratnosti už 

dovršeného rozvázání pracovního poměru. V této souvislosti však stojí za to připomenout 

elementární soukromoprávní zásadu autonomie vůle a skutečnost, že zde účastníci 

pracovněprávního vztahu nejsou v jiné situaci než např. strany smlouvy o dílo, kterým soukromé 

právo umožňuje dohodou o narovnání sjednat dle jejich vlastního uvážení klidně i to, že závazek 

ze smlouvy o dílo splněn nebyl, přestože objektivně k jeho splnění v minulosti došlo. 

Důvod pro odmítnutí nastíněné změny nespatřuji ani v akcentu ochranné funkce. Ta zde 

nebude hrát roli již jen proto, že zachování pracovního poměru (jako důsledek anulování 

okamžitého zrušení) je možné v konečném důsledku vnímat jako efekt ku prospěchu 

zaměstnance. Jen stěží může být zachování pracovního poměru zaměstnanci na újmu za 

účinnosti právní úpravy, která dovoluje rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany 

zaměstnance z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu; tím, kdo by se teoreticky mohl 

ocitnout v nevýhodném postavení, tak tedy může být jen zaměstnavatel, neboť rozvázání 

pracovního poměru z jeho strany je striktně omezováno a anulováním již uskutečněného 

okamžitého zrušení se zaměstnavatel může připravit o jedinou reálnou šanci rozvázání 

pracovního poměru, která se mu v dohledné době naskytne. 

Konečně je rovněž zjevné, že ujednáním o anulování okamžitého zrušení nepochybně 

nedojde ani k uzavření ujednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající 

se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti (viz zakázaná ujednání v ust. § 1 odst. 2 

občanského zákoníku). 

Tuto část proto uzavírám tím, že obohacení úpravy okamžitého zrušení o ustanovení 

představující obdobu § 50 odst. 5 ZP považuji za praktické, a doplňuji návrh znění celého 

ustanovení, tj. nového druhého odstavce § 60 ZP, s tím, že stávající znění tohoto paragrafu by 

nově tvořilo první odstavec (pro zvýšení právní jistoty by úprava měla být doprovázena 

odpovídajícím zohledněním v přechodných ustanoveních): 
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§ 60 

(…) 

(2) Okamžité zrušení může být odvoláno pouze se souhlasem druhé smluvní strany; odvolání 

okamžitého zrušení i souhlas s jeho odvoláním musejí být písemné. 

6. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

6.1. Pojem a povaha 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je upraveno v ust. § 66 ZP, další důležité 

podrobnosti související s jeho aplikací (ustanovení regulující zkušební dobu a její sjednávání) 

jsou obsaženy v § 35. Ze všech způsobů rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, 

které aktuálně účinná právní úprava zná, je zrušení ve zkušební době nejméně náročnou a 

nejméně formalizovanou možností. Stojí totiž na premise, že se až po začátku pracovního 

poměru, ve fázi, kdy je práce zaměstnavatelem již skutečně přidělována a zaměstnancem již 

skutečně vykonávána, mohou navenek projevit okolnosti, které dosud nebyly stranám známy a 

které mohou vést k tomu, že na dalším trvání pracovního poměru nebude panovat shodný zájem. 

Krátce řečeno, že až praxe může ukázat, zda se strany pracovněprávního vztahu ve skutečnosti 

ve svých očekáváních zásadně nezmýlily. 

Podstatu zkušební doby vystihuje Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 21 

Cdo 2195/2008: „… sjednání zkušební doby poskytuje účastníkům pracovního poměru 

možnost, aby si až do jejího uplynutí prakticky ověřili („vyzkoušeli“), zda jejich 

pracovněprávní vztah odpovídá tomu, s čím do něho vstupovali, zejména zda zaměstnanci 

vyhovují druh práce, místo (místa) výkonu práce a mzdové (platové) nebo jiné pracovní 

podmínky a zda zaměstnanec splňuje zaměstnavatelovo očekávání v přístupu k plnění pracovních 

povinností. Proto ustanovení § 58 odst. 1 zák. práce stanoví, že pracovní poměr lze ve zkušební 

době zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Tím je oběma účastníkům 

pracovního poměru umožněno, aby bez zbytečných jednání a podmínek mohli „operativně“ 

pracovní poměr „na zkoušku“ ukončit. Nedojde-li k takovému kroku do skončení zkušební doby, 

znamená to, že pracovní poměr „na zkoušku“ se vlastně mění v pracovní poměr 

„plnohodnotný“. Oba účastníci berou na vědomí, že to, co sjednali, je již pevným vztahem, z nějž 

nelze jednoduše „odejít“ (zrušit jej bez výpovědních a jiných lhůt a bez uvádění důvodů).“ 

Osobně však podstatu zkoumaného druhu rozvázání pracovního poměru vnímám 

poněkud odlišně – myslím, že jde (svým způsobem) vlastně o jakousi rozvazovací podmínku 

výskytu nezanedbatelných vad ve fungování pracovněprávního vztahu oproti očekáváním při 
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podpisu pracovní smlouvy. Namísto úpravy pracovního poměru „na zkoušku“ pracuje české 

pracovní právo se založením pracovního poměru, které je definitivní, může však být velmi 

snadno anulováno nekomplikovaným zrušením, dojde-li k takovému zrušení v předepsané době. 

Nenáročnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době spočívá v tom, že obě strany 

mohou toto jednostranné jednání provést z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Na 

rozdíl od právní úpravy účinné do 31. 12. 2011 již dnes ZP nepřipouští ústní zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době a v ustanovení § 66 odst. 2 pro ně vyžaduje písemnou formu (s 

dovětkem, že jinak se k němu nepřihlíží, tj. že jinak půjde o právní jednání zdánlivé90). Aplikuje 

se však jen jediné další zákonné omezení – zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit 

pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti 

(karantény) zaměstnance91; neuplatní se ani ochranná doba, tj. ani nástup okolností uvedených 

v ustanovení § 53 ZP není zrušení pracovního poměru ve zkušební době na překážku, a není 

vyžadován ani předchozí souhlas odborového orgánu. Nejsložitější otázky, které zkoumaný 

způsob rozvázání pracovního poměru předkládá praxi k vyřešení, jsou tak ty, které souvisejí se 

samotnou zkušební dobou. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době je samozřejmě možné pouze 

tehdy, pokud (i) byla zkušební doba platně sjednána a (ii) ke zrušení došlo v době, kdy zkušební 

doba ještě trvala. Rovněž plynutí času a počítání dob je podstatné; zákonné zakotvení zkušební 

doby totiž obsahuje rys, který může zrušení pracovního poměru ve zkušební době poněkud 

komplikovat. Úpravě zkušební doby je proto třeba věnovat pozornost. 

6.2. Zkušební doba 

Zkušební doba je v současném znění zákoníku práce upravena v šesti odstavcích § 35 a 

jejich shrnutí vypadá následovně: 

1) zkušební dobu je možné sjednat také v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní 

místo; 

2) lze ji sjednat nejpozději v den nástupu do práce nebo v den jmenování na pracovní místo 

vedoucího zaměstnance; 

3) zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního 

poměru; 

4) zkušební doba musí být sjednána písemně; 

 
90 Před 1. 1. 2014, tj. přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., by bylo nikoli písemně 

provedené zrušení pracovního poměru ve zkušební době právním úkonem neplatným; podrobněji k neplatnosti a 

zdánlivosti viz část 7 této práce. 
91 Účel tohoto omezení je zjevný – zaměstnavateli nelze umožnit vyhnout se tímto způsobem plnění povinnosti 

poskytovat práce neschopnému zaměstnanci v uvedeném období náhradu mzdy. 
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5) zkušební dobu nelze dodatečně prodlužovat; zkušební doba se však prodlužuje o dobu 

celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební 

doby, a o dobu celodenní dovolené; 

6) sjednaná zkušební doba nesmí být delší než tři měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku 

pracovního poměru; u vedoucích zaměstnanců nesmí být sjednaná zkušební doba delší 

než šest měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru. 

Zatímco absence písemnosti ujednání o zkušební době bude v praxi zpravidla zjevná, 

problémy mohou nastat tam, kde sice nebude pochyb o tom, že zaměstnanec a zaměstnavatel 

zkušební dobu sjednali, ale konkrétní určení délky jejího trvání bude buď zcela scházet, nebo 

bude uvedeno chybně. 

Nejvyšší soud řešil v roce 2001 případ uzavření pracovní smlouvy na formuláři, kde byl 

ohledně zkušební doby uveden text „ - se zkušební dobou ………“, přičemž podle pokynů 

k vyplnění formuláře měl být nehodící se text škrtnut (tj. při nesjednání zkušební doby měla být 

výše uvedená pasáž vyškrtnuta). K pokynu ohledně vyškrtnutí byla připojena rovněž následující 

poznámka: „V pracovní smlouvě může být sjednána zkušební doba, která činí, pokud nebyla 

dohodnuta zkušební doba kratší, tři měsíce“. Strany však jednak text o zkušební době 

nevyškrtly, jednak nedoplnily údaj o její délce do vytečkované části. Soud ve svém rozhodnutí92 

konstatoval následující: „I když nebyl předtištěný text formuláře pracovní smlouvy v bodě 3 

doplněn, jak předpokládá jeho vytečkovaná část (o sjednanou délku trvání zkušební doby), je pro 

posouzení obsahu pracovní smlouvy ze dne 1.4.1996 především významné nikoliv to, že bod 3 

zůstal nevyplněný (jak se domnívá dovolatel), ale to, že nebyl při uzavření smlouvy škrtnut (jak 

účastníky smlouvy naváděla poznámka formuláře č. 3), kdyby tento bod nechtěli učinit 

součástí smlouvy), a co poznámka č. 3) uváděla o délce zkušební doby. Za této situace závěr 

odvolacího soudu o tom, že v pracovní smlouvě ze dne 1.4.1996 účastníci písemně sjednali 

zkušební dobu bez uvedení \"časového údaje\", má oporu ve znění pracovní smlouvy ze dne 

1.4.1996.“ 

Ve zmíněném rozhodnutí pak Nejvyšší soud vyjádřil zcela jasně rovněž následující závěr: 

„Shodnou-li se zaměstnanec a zaměstnavatel v pracovní smlouvě na sjednání zkušební doby a 

projeví-li tuto svou vůli v písemné formě, není předpokladem platnosti jejího sjednání také 

určení doby, po kterou bude trvat. Z ustanovení § 31 odst.1 zák. práce vyplývá, že zkušební doba 

nesmí být sjednána na dobu delší než tři měsíce. Kdyby účastníci sjednali zkušební dobu delší 

než tři měsíce (a jejich ujednání by bylo v tomto směru pro rozpor se zákonem neplatné), jakož i 

 
92 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2001, sp. zn. 21 Cdo 127/2001 
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v případě, že účastníci při sjednání zkušební doby vůbec neurčili, jak dlouho má trvat, je třeba z 

ustanovení § 31 odst. 1 zák. práce dovodit, že zkušební doba činí tři měsíce ode dne vzniku 

pracovního poměru.“ 

Citované rozhodnutí je v plném rozsahu použitelné i za účinnosti nynější právní úpravy a 

výše uvedené problémové okruhy vypořádává beze zbytku. 

V minulosti bývala poněkud komplikovanější oblastí úprava prodloužení trvání zkušební 

doby, např. podle zákona č. 65/1965 Sb. se doba překážek v práci započítávala do zkušební doby 

v rozsahu nejvýše deseti pracovních dnů, tj. zkušební doba se prodlužovala až o dny, které 

následovaly po překročení počtu deseti, což v praxi vedlo k problémům v počítání prodloužení a 

soudním sporům. Dnešní úprava prodloužení trvání zkušební doby (obsažená v ust. § 35 odst. 4, 

podle kterého sjednaná zkušební doba sice nesmí být dodatečně prodlužována, prodlužuje se 

však o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu 

zkušební doby, /tj. dle ustanovení §§ 191–209 ZP/, a o dobu celodenní dovolené) je výrazně 

jasnější a přehlednější než úpravy minulé a praxi větší problémy přinášet nebude. 

Možné úskalí však skrývá samotný fakt, že se v případě zkušební doby jedná o dobu (tj. 

nikoli o lhůtu) a je tedy nutno její běh počítat jako běh doby, chceme-li zjistit, odkdy dokdy trvá. 

Příslušné pravidlo je obsaženo v ust. § 333 ZP a doba podle něj počíná prvním dnem a končí 

uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby. 

Demonstrováno na praktické ukázce: Vznikne-li pracovní poměr 10. srpna a zkušební 

doba bude sjednána tříměsíční, jejím poslední dnem bude 9. listopad. Naproti tomu, kdyby šlo o 

lhůtu, jejím poslední dnem by byl 10. listopad. Na tento drobný, ale podstatný rozdíl je třeba 

v praxi pamatovat; nezřídka zaměstnavatelé činí rozvazovací jednání na poslední chvíli a omyl 

ohledně data posledního dne trvání zkušební doby může zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době definitivně zmařit – zrušení musí být zaměstnanci doručeno nejpozději v poslední den 

zkušební doby a pokud se to nepodaří, bude zrušení neplatné. 

K uvedenému existuje soudní rozhodnutí93, které pravidla skončení pracovního poměru 

zrušením ve zkušební době shrnuje velmi přehledně: „I. Právní úkon směřující ke zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době učiněný po uplynutí sjednané zkušební doby je neplatný. 

II. Během zkušební doby nelze učinit zrušovací projev s tím, že jako den skončení pracovního 

poměru bude označen den následující po uplynutí zkušební doby, ani ke zrušení nemůže dojít 

zpětně. Určení dne následujícího po uplynutí zkušební doby anebo zpětné zrušení pracovního 

 
93 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 1995, sp. zn. 6 Cdo 11/94 
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poměru ve zkušební době je pro rozpor s obsahem a účelem zákona neplatné. III. Obsahuje-li 

zrušovací projev zpětné zrušení pracovního poměru, jakož i v případě, že ve zrušovacím projevu 

vůbec nebyl označen den skončení pracovního poměru, pracovní poměr skončí dnem doručení 

(oznámení) zrušení pracovního poměru druhému účastníku. Jestliže byl jako den zrušení 

pracovního poměru označen den následující po uplynutí zkušební doby, pak pracovní poměr 

končí posledním dnem zkušební doby.“ 

Konečně je třeba alespoň krátce zmínit rovněž možnost zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době během trvání překážek v práci. Potvrzení závěru, že i v takové chvíli pracovní 

poměr platně zrušit lze, vyplývá přinejmenším z judikatury, viz rozsudek Nejvyššího soudu ze 

dne 29. 1. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1807/2003: „Za této situace může být pracovní poměr platně 

zrušen podle ustanovení § 58 odst. 1 zák. práce i v době po uplynutí /"původní"/ zkušební 

doby, kdy trvá překážka v práci na straně zaměstnance, jestliže o ni došlo k prodloužení 

zkušební doby podle ustanovení § 31 odst. 2 zák. práce.“ 

V literatuře94 je možné nalézt i další zdůvodnění, např. implicitní dovození této možnosti 

ze zákazu zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) zaměstnance (se závěrem, že od patnáctého dne trvání pracovní 

neschopnosti dále již takové zrušení zakázáno není), nebo argument, že by se jednalo o rozpor 

s hlavním účelem zkušební doby, kdyby zrušení pracovního poměru v době překážek v práci na 

straně zaměstnance ve zkušební době nebylo možné. 

6.3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době z hlediska de lege ferenda 

Domnívám se, že současná úprava zrušení pracovního poměru ve zkušební době je 

v zásadě vyhovující a možnost větších zásahů s cílem jejího smysluplného vylepšení nevidím. 

S jedinou výjimkou – souhlasím s autorem výše (v kapitole 6.2) odkazované odborné statě v 

tom, že by bylo vhodné do zákona doplnit výslovné potvrzení možnosti zrušit ve zkušební době 

pracovní poměr i za trvání překážek v práci na straně zaměstnance. 

Příslušné ustanovení by pak mohlo být do zákona včleněno např. jako nový poslední 

odstavec § 66 a znít takto: 

§ 66 

(…) 

 
94 ZRUTSKÝ, J. Zkušební doba, Právní rádce č. 8/2007, str. 34 
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(3) S výjimkou uvedenou výše v odst. 1 smí zaměstnavatel ve zkušební době zrušit pracovní 

poměr i v době překážek v práci na straně zaměstnance. 

7. Neplatnost rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem 

7.1. Zdánlivost, neúčinnost a neplatnost 

Podle ust. § 4 ZP platí, že se pracovněprávní vztahy řídí zmíněným zákoníkem, a nelze-li 

jej použít, řídí se zákoníkem občanským. A přestože ZP obsahuje speciální pravidla vztahující se 

k vadám právního jednání rozvazujícího pracovní poměr, prostor pro podpůrné uplatnění 

občanského zákoníku existuje i zde (byť ne vždy ku prospěchu praxi, jak je rozvedeno dále). 

Rozvazovací pracovněprávní jednání, které nesplňuje požadavky kladené na ně právními 

předpisy (nebo některé z nich), je vadné, přičemž důsledkem této vadnosti může podle současné 

právní úpravy být jeho 

1) zdánlivost, 

2) neúčinnost nebo  

3) neplatnost. 

Koncept zdánlivosti právního jednání je v české právní úpravě novinkou zavedenou 

občanským zákoníkem účinným od 1. 1. 2014. Vzhledem k výše zmíněnému podpůrnému 

uplatnění občanského zákoníku se použije i v pracovněprávních vztazích. Úprava zdánlivého 

právního jednání je obsažena v §§ 551 až 554 občanského zákoníku. Podle nich jde o zdánlivé 

právní jednání tam, kde 

- chybí vůle jednající osoby, 

- jde o zjevný nedostatek vážné vůle, 

- nelze ani výkladem zjistit obsah právního jednání pro jeho nesrozumitelnost nebo 

neurčitost a 

- se k jednání podle zákona nepřihlíží.95 

Právě poslední kategorie je pro rozvazovací pracovněprávní jednání zvláště významná. 

Zákoník práce totiž ukládá nepřihlížet (mj.96) k jednostrannému právnímu jednání, kterým se 

rozvazuje pracovní poměr. Jde o § 50 odst. 1 (který stanoví, že výpověď z pracovního poměru 

musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží) a § 66 odst. 2 (který stanoví, že pro zrušení 

 
95 Viz též konsolidovaná verze důvodové zprávy k občanskému zákoníku: „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.“ 
96 Zákoník práce rovněž ukládá při nedostatku písemné formy nepřihlížet k odstoupení od pracovní smlouvy (§ 34 

odst. 4) a k výpovědi (stejně jako k okamžitému zrušení) dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti 

(§ 77 odst. 4), to však není předmětem této práce. 
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pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží). 

Vedle výše uvedeného je písemná forma výslovně vyžadována i v § 60 (který stanoví, že 

okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží)97. 

Důsledek tohoto stavu je poměrně závažný – výše uvedená právní jednání nebudou při 

nedostatku písemné formy stižena neplatností, ale bude se jednat o právní jednání zdánlivá; 

stejná situace nastane samozřejmě i v ostatních případech uvedených v ust. §§ 551 až 554 

občanského zákoníku (lze však předpokládat, že jejich výskyt bude řádově méně častý). To 

především znamená, že specifická úprava relativní neplatnosti jednání směřujících k rozvázání 

pracovního poměru, obsažená v ust. §§ 69 – 72 ZP (podrobněji k ní viz níže), zde nedojde 

uplatnění. Následky takového stavu věci budou trojího druhu: 

1) Především nebude možné úspěšně podat žalobu na určení neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru podle § 72 ZP, neboť vyjde-li za řízení najevo, že se jedná o zdánlivé 

právní jednání, soud žalobu na určení neplatnosti bez dalšího zamítne (a to s tím 

odůvodněním, že neexistující jednání nemůže být ani neplatné98). Vhodným procesním 

postupem zaměstnance by tedy mohla být žaloba na určení, zda tu právní vztah je či není 

(podle § 80 občanského soudního řádu). Vzhledem k tomu, že s podáním této žaloby je 

spojena nutnost prokázat existenci naléhavého právního zájmu na takovém určení, lze v 

literatuře99 nalézt doporučení zvolit namísto určovací žaloby žalobu na plnění a žádat, 

aby soud uložil zaměstnavateli povinnost nadále přidělovat zaměstnanci práci a zaplatit 

zaměstnanci náhradu mzdy za dobu překážky v práci na straně zaměstnavatele (tj. za 

dobu, kdy zaměstnavatel zaměstnanci práci nepřiděloval). 

2) Prekluzivní lhůta k podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

podle § 72 ZP se neuplatní. Zúčastněné strany proto nebudou moci mít po uplynutí dvou 

měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, žádnou právní jistotu ohledně trvání či 

netrvání pracovního poměru ani v případě, kdy žaloba v uvedené lhůtě podána nebude, 

protože výše v bodu 1) popsané možnosti procesní obrany mohou být realizovány i 

později. Pro pracovněprávní vztahy je tento důsledek nepříjemný zejména s ohledem na 

možnost zaměstnance domáhat se náhrady mzdy – coby majetkové se toto právo 

 
97 Velký Beckův komentář k zákoníku práce k tomu na str. 395 uvádí: „Nedodržení písemné formy způsobuje 

neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, aniž by bylo možné tuto vadu dodatečně odstranit nebo zhojit, 

neboť se jedná o jednostranné, nikoli dvoustranné právní jednání (…).“ Na druhou stranu se ovšem lze v témže 

komentáři (viz str. 112) dočíst, že okamžité zrušení pracovního poměru je pro nedostatek písemné formy 

zdánlivé; mám za to, že se v prvním uvedeném případě jedná o chybu (konstatování není ani nijak zdůvodněno).  
98 Velký Beckův komentář k zákoníku práce ve vydání z roku 2015, str. 471. 
99 STRÁNSKÝ, J. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru, Bulletin advokacie 5/2016, str. 22  
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promlčuje ve tříleté promlčecí lhůtě. (Případ zaměstnavatele, který svým – ve skutečnosti 

zdánlivým – jednáním domněle rozvázal pracovní poměr svého zaměstnance, tak může 

být skutečně politováníhodný. Pokud by takovému zaměstnavateli zůstaly určité 

pochybnosti o správnosti zvoleného postupu, mohlo by se vzhledem k poměrně 

rozšířenému povědomí o dvouměsíční prekluzivní lhůtě podle § 72 ZP snadno stát, že by 

je po uplynutí zmíněné doby považoval za definitivně rozptýlené. Jak velká chyba se 

stala by pak mohl zjistit až se značným časovým odstupem, při podání zaměstnancovy 

žaloby na náhradu mzdy, kdy by jeho možnosti úplné nápravy situace byly již vyloučeny 

a možnosti obrany v soudním řízení omezeny100. Vedle finančního závazku v případě 

pravomocné prohry ve sporu by se pak musel takový zaměstnavatel vypořádat 

samozřejmě rovněž se skutečností, že zaměstnancův pracovní poměr nikdy neskončil a 

nadále trvá, což by mu situaci jistě neulehčilo. 

3) Se skutečností stále trvajícího pracovního poměru jsou pak spojeny rovněž konsekvence 

v rovině veřejnoprávní, v tomto případě především odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění. 

Domnívám se, že z výše uvedeného je zřejmé, že způsob včlenění koncepce zdánlivého 

právního jednání do pracovního práva (resp. zavedení variability v postupu nutném pro 

odstranění následků vadného právního jednání v pracovním právu) je vzhledem k jeho 

důsledkům možné označit minimálně za nepraktický. Nejen že evidentně klade vyšší nároky na 

účastníky právních vztahů dle ZP, neboť je nutí k relativně sofistikovaným úvahám o různých 

druzích vad právních jednání (které jsou nepochybně mimo možnosti průměrného právního laika 

a budou tak znamenat profesionální právní pomoc, tedy další výdaje pro účastníky právních 

vztahů), ale jak je výše naznačeno, za dostatečně nepříznivé konstelace se může stát vysloveně 

pastí101. Je otázka, zda je toto vše nutné a zda by nebylo vhodnějším zákonodárcovým postupem 

 
100 Jak uvádí J. Morávek v Právních rozhledech č. 9/2014, lze si představit možnost obrany poukazem na nepoctivé 

jednání, které nemůže požívat právní ochrany, pokud by ze strany zaměstnance šlo o dlouhodobě tajený stav 

motivovaný záměrem získání náhrady mzdy; záleželo by však samozřejmě na konkrétních detailech věci, mj. 

nepochybně na způsobu reakce zaměstnance na zaměstnavatelovo původní jednání. (Viz. J. Morávek: Několik 

poznámek nejen k formě právních jednání v pracovněprávních vztazích po rekodifikaci, Právní rozhledy č. 

9/2014, str. 308) 
101 Lze nalézt úvahy o tom, zda by v případě zdánlivého rozvazovacího úkonu nebylo možné považovat „po určité 

době“ pracovní poměr za skončený v důsledku konkludentní dohody o jeho rozvázání (viz rovněž STRÁNSKÝ, 

J. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru, Bulletin advokacie 5/2016, str. 22). JUDr. 

Stránský v rozhodnutí soudu o výše uvedeném spatřuje možné východisko ze situace, kdy po domnělém 

rozvázání pracovního poměru zdánlivým jednáním „zaměstnanec určitou dobu nedával nijak najevo, že by 

považoval pracovní poměr za trvající, ale následně podal návrh na určení, že pracovní poměr trvá, příp. na 

zaplacení náhrady mzdy z titulu překážky v práci na straně zaměstnavatele“. Tuto úvahu považuji za nepříliš 

přesvědčivou právě s ohledem na neurčitost délky doby, po kterou zaměstnanec nedával nijak najevo vůli 

domáhat se trvání pracovního poměru, a kterou by soud nutně musel brát v potaz. Není zjevné, po kolika týdnech 
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spíše zjednodušení materie, event. alespoň sjednocení způsobu, jakým je třeba se s výskytem vad 

právního jednání vypořádat; k tomu se ještě krátce vrátím v závěru této části 7. 

Koncept neúčinnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem vychází z toho, že 

pro vyvolání účinků právního jednání je třeba, aby byl projev vůle určenému adresátovi také 

doručen. Bez toho by nebyla dána možnost seznámení se s jeho obsahem, přičemž podstatnou je 

právě tato možnost, nikoli již skutečné adresátovo seznámení se s tímto obsahem (které by 

samozřejmě bylo jen obtížně kontrolovatelné a prokazatelné). Zákoník práce stanoví (mj.) právě 

pro písemnosti týkající se skončení pracovního poměru zvláštní způsob doručení v ust. § 334 

odst. 1 - pro tam uvedené případy je stanoveno to specifikum, že musejí být doručeny adresátovi 

do vlastních rukou. V následujících ustanoveních je pak předepsána posloupnost způsobů 

doručení zaměstnavatelem, dle níž je poněkud překvapivě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb (tj. dosti rozšířený a poměrně často i jediný prakticky možný 

postup) zařazeno až na poslední místo pro případ, kdy veškeré předchozí možnosti selžou, a jsou 

zde rovněž zakotveny jak požadavky na způsob doručení písemnosti prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb a sítě nebo služby elektronických komunikací, tak fikce 

doručení pro situace, kdy zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne (přičemž pro doručování 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí kvalifikovaný způsob, zahrnující jinak 

nevyžadované poučení o následcích odmítnutí převzetí písemnosti). Nedodržení předepsaného 

způsobu doručení je díky uvedeným pravidlům postaveno naroveň situaci, kdy písemnost vůbec 

nebyla doručena: V obou případech k vyvolání požadovaných právních účinků nedojde, tj. není-

li rozvazovací projev vůle vůbec doručen do dispoziční sféry zaměstnance, nebo není-li při 

doručení dodržen předepsaný postup (ačkoliv se adresát, např. následně, s obsahem projevu vůle 

fakticky seznámil), je výsledek stejný – rozvázání pracovního poměru účinnosti nenabude. Bude 

se jednat o rozvázání právně neúčinné (Velký Beckův komentář používá též označení bezúčinné) 

a co je pro praxi podstatné, důsledky budou obdobné důsledkům situace, kdy dojde ke 

zdánlivému rozvázání pracovního poměru, jak je popsáno výše102. I zde bude třeba postupovat 

procesněprávně jinak než v případech neplatného rozvázání pracovního poměru a ust. § 69 až 72 

ZP aplikovat nepůjdou – nebude se totiž jednat o neplatnost rozvázání pracovního poměru. 

Literatura103 i pro tento případ dovozuje nutnost podání žaloby podle ust. § 80 občanského 

 
či měsících už by soud musel učinit závěr, že uplynulá doba je natolik dlouhá, že svědčí o konkludentním 

uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru. Při absenci jakékoli určité lhůty v tomto smyslu je nutné učinit 

závěr, že tato teoretická možnost nenabízí účastníkům pro naznačenou situaci dostatečně spolehlivé řešení. 
102 Uvedené platí od 1.1.2012, tj. od účinnosti novelizace provedené zák. č. 365/2011 Sb. Do té doby vedlo nikoli 

řádné doručení k neplatnosti rozvázání pracovního poměru. 
103 Velký Beckův komentář k zákoníku práce, str. 437. 
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soudního řádu, se kterou je spojena nutnost prokázání existence naléhavého právního zájmu. I 

zde proto platí výhrady k postupu zákonodárce naznačené výše v části pojednávající o zdánlivém 

právním jednání a rovněž tohoto problému se budou týkat úvahy de lege ferenda v závěru této 

části 7. 

Co se týče neplatnosti, rovněž u rozvazovacích pracovněprávních úkonů je třeba ji 

rozlišit na absolutní a relativní. Rozdíl mezi oběma druhy spočívá v míře pozornosti, která jim je 

v úředním řízení věnována: Zatímco neplatnost absolutní, nastávající za splnění předpokladů dle 

ust. § 588 občanského zákoníku, bude zohledněna ex officio, k relativní neplatnosti, tj. 

k případům ostatním, z úřední povinnosti přihlédnout nelze a přes evidentní výskyt vady bude jí 

postižené jednání bráno jako platné, pokud oprávněná osoba takovou vadu sama neuplatní. Dle 

teorie vychází zákonodárce při rozdělení neplatnosti na absolutní a relativní z toho, že určitý 

druh či určitá míra neplatnosti si automatické úřední přihlédnutí a zásah zaslouží, zatímco v 

ostatních případech má být ponecháno na rozhodnutí dotčené strany, zda je pro ni lepším 

řešením neplatnost uplatnit nebo se jí nedovolat (přičemž v takovém případě zůstane právní 

jednání, byť třeba zcela zjevně vadné, pro dotčené strany a vztahy definitivně určující)104. Došlo-

li však k uplatnění relativní neplatnosti, budou její následky shodné s následky neplatnosti 

absolutní – předmětné právní jednání bude neplatné ex tunc. 

Pro rozvazovací pracovněprávní jednání ovšem dále platí ještě následující podstatný 

princip (bez kterého by se praxe neobešla): Výpověď, okamžité zrušení i zrušení ve zkušební 

době budou neplatné pouze za předpokladu, že tuto jejich neplatnost pravomocně určí svým 

rozhodnutím soud; kdyby k tomu nedošlo, jsou rozvazovací pracovněprávní jednání platná a na 

jejich základě pracovní poměr platně skončil. 

Praktický postup v případech neplatnosti (na rozdíl od případů zdánlivosti a neúčinnosti 

právního jednání zmíněných výše) je v zákoníku práce jednoznačně určen v ust. § 69 – 72. Tato 

ustanovení (jejichž povaha je kogentní, tj. vylučuje odlišnou úpravu smluvních stran) regulují 

postup a práva stran v období mezi skončením pracovního poměru a rozhodnutím soudu 

v případě, že má některá ze stran za to, že uskutečněné rozvázání pracovního poměru je neplatné, 

pracovní poměr na jeho základě tak neskončil a mezi stranami v tomto ohledu vznikl spor. Jedná 

se o zvláštní úpravu (lex specialis), zamezující použití jiných ustanovení ZP (např. ustanovení o 

 
104 Je ovšem samozřejmé, že v praxi se žádný soud sám od sebe (tj. bez prvotního impulzu postižené strany) nezačne 

zabývat ani absolutní neplatností rozvazovacího pracovněprávního jednání; nejprve je třeba, aby došlo k doručení 

podání, kterým se neplatnost uplatňuje. Výše uvedené automatické přihlédnutí k absolutní neplatnosti je tak spíše 

jakýmsi bonusem či výhodou strany žalující, spočívající v tom, že specifický druh vady bude zohledněn, i kdyby 

nebyl v podání výslovně označen. 
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překážkách v práci) pro úpravu vztahů zaměstnance a zaměstnavatele v období, kdy mezi nimi 

panuje nejistota ohledně trvání pracovního poměru v důsledku rozdílných názorů na platnost 

rozvazovacího právního jednání. V řečeném období tak mají obě strany základního 

pracovněprávního vztahu práva a povinnosti pouze podle ust. § 69 – 72. 

Spornost ohledně rozvázání pracovního poměru řešená oficiální cestou před soudem 

může mít pochopitelně dvojí řešení: Buď bude pravomocně určena neplatnost rozvazovacího 

právního jednání (pak platí, trvá-li pracovní poměr i nadále, že obě jeho strany jsou nadále 

vázány veškerými svými povinnostmi a nadány veškerými svými právy, jež jim vyplývají 

z pracovní smlouvy, zákoníku práce a dalších předpisů), nebo bude pravomocně potvrzena 

platnost rozvazovacího právního jednání (pak platí, že pracovní poměr skončil dnem, kterým měl 

podle žalobou napadeného právního jednání skončit, a samotná spornost nadále nehraje roli 

žádnou). 

7.2. Postup zaměstnance v případě neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

Jak tedy vyplývá z výše uvedeného, je-li zaměstnanec konfrontován s rozvazovacím 

pracovněprávním jednáním, které je z jeho pohledu neplatné, je podstatné především to, zda 

vůbec stojí o oficiální řešení věci (a nerozhodne se raději založit pracovní poměr u jiného 

zaměstnavatele či být ekonomicky činný jinak)105. Záměrně neuvádím jako podstatné to, zda 

zaměstnanec opravdu stojí o další pokračování pracovního poměru, protože se domnívám, že 

takových případů bude v praxi minimum. Ve chvíli, kdy dojde k rozvázání pracovního poměru 

považovanému zaměstnancem za neplatné, a tak ke genezi sporu, jsou vztahy zúčastněných osob 

většinou již samotným tímto faktem narušeny natolik, že normální pokračování pracovního 

poměru reálně nepřichází v úvahu. Považuji tak za jakýsi anachronismus nebo možná spíše 

pomýlenost, že zákoník práce v této situaci nutí zaměstnance do oznámení o tom, že trvá na 

svém dalším zaměstnávání, chce-li dosáhnout pravomocného přiznání náhrady mzdy od 

zaměstnavatele (k tomu více v závěru této části 7 v rámci souvisejících úvah de lege ferenda). 

Pokud si zaměstnanec na výše uvedenou otázku odpoví kladně, musí dle současného 

znění ZP: 

1) oznámit zaměstnavateli, že trvá na svém dalším zaměstnávání (dle ust. § 69 odst. 1 ZP); 

2) podat žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru (dle ust. § 72 ZP); a 

3) v případě neplatnosti relativní se u zaměstnavatele této neplatnosti dovolat. 

 
105 Jinými slovy, zda mu otevřený spor tzv. „stojí za to“, neboť jeho aktivita je samozřejmě nutná i v případě, že by 

zaměstnavatelovo rozvazovací jednání bylo neplatné absolutně. 
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Přičemž u vícenásobného rozvázání pracovního poměru, tj. v případě skončení jednoho a téhož 

pracovního poměru více rozvazovacími jednáními platí, že chce-li se zaměstnanec dovolat určení 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru a domoci se jeho trvání, musí tak učinit ve vztahu ke 

všem řádně doručeným a nikoli jen zdánlivým rozvazovacím pracovněprávním jednáním 

zaměstnavatele, neboť pokud by tak u některého z nich neučinil, platilo by, že na jeho základě 

byl pracovní poměr rozvázán platně a jím skončil. 

Ad 1) Toto zaměstnancovo oznámení je klíčové pro vznik zaměstnavatelovy povinnosti 

poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu, která zaměstnanci přísluší ve výši průměrného výdělku 

právě ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, a to až do doby, kdy 

mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního 

poměru. 

Pro zaměstnancovo oznámení o tom, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván, je dle 

současného znění ZP předepsána písemná forma a lhůta „bez zbytečného odkladu“. Tato lhůta je 

dnes pojímána jako pořádková a běžně se vychází z toho, že je zaměstnanec oprávněn učinit 

předmětné oznámení kdykoli v době mezi doručením rozvazovacího právního jednání a 

(nejpozději) vydáním soudního rozhodnutí o žalobě na určení neplatnosti rozvázání jeho 

pracovního poměru, viz Velký Beckův komentář: „Jde ovšem pouze o pořádkovou lhůtu; z § 69 

odst. 1 věty druhé totiž vyplývá, že zaměstnanec může své oznámení učinit vždy, kdy má 

v právních vztazích zaměstnavatele a zaměstnance právní význam, tedy tehdy, je-li způsobilé 

založit právo na náhradu mzdy podle § 69 odst. 1 věty první.“106 Nezdá se však, že by z druhé 

věty ust. § 69 odst. 1 ZP něco takového vyplývalo, neboť zní: „Náhrada podle věty první přísluší 

zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším 

zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde 

k platnému skončení pracovního poměru.“ Tato věta tedy pouze vymezuje období, za které 

zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu, jeho počátek však nijak blíže neukotvuje ani 

neposouvá a pravidlo první věty (tj. oznámení bez zbytečného odkladu, vyvolávající popsané 

účinky) v ní není ani modifikováno, ani upřesněno.107 Po jejím přečtení nevidím důvod pro 

závěr, že by zaměstnanec neměl své oznámení učinit skutečně bez zbytečného odkladu. 

V této souvislosti bývá odkazováno rovněž na judikaturu, a to zejména na rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2905/2000, uveřejněný pod č. 77/2002 

 
106 Velký Beckův komentář k zákoníku práce, str. 439. 
107 Jinak řečeno, sděluje nám, odkdy dokdy přísluší náhrada, ale neříká, kdy je počátek tohoto období možno 

považovat za včasný a kdy již nikoli, ani tuto okolnost nijak blíže nespecifikuje. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbptemk7mnsg6xzsheydk
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Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jehož právní věta zní: „Zaměstnanec může oznámit 

zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával (§ 61 odst. 1 a 3 zák. práce), kdykoliv 

poté, co mu zaměstnavatel dal neplatnou výpověď nebo co s ním neplatně zrušil pracovní 

poměr okamžitě nebo ve zkušební době, nejpozději však do rozhodnutí soudu, jímž bylo řízení 

o žalobě zaměstnance o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru pravomocně 

skončeno a kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru.“ V tomto rozhodnutí 

kategorie A tedy dnes obecně akceptovaný výklad najdeme vyjádřený černý na bílém – situaci 

však komplikuje fakt, že se jedná o judikát vynesený v době účinnosti starého zákoníku práce, 

tedy zák. č. 65/1965 Sb. Soud se tehdy opíral o ust. § 61 odst. 1 v následujícím znění (účinném 

od 1. 6. 1994 do 31. 12. 2006): „Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo 

zrušil-li s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a oznámil-li 

zaměstnanec zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr 

trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy. Tato náhrada přísluší 

zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším 

zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k 

platnému skončení pracovního poměru.“ 

Ve znění citovaného zákonného ustanovení tedy nenalezneme ani náznak jakékoli lhůty, 

na rozdíl od jeho dnes účinné podoby108. Je tedy zjevné, jak jiná byla situace soudců NS, když 

stáli před problémem správné interpretace předpisem dovoleného načasování zaměstnancova 

oznámení. A je také zjevné, jak mohli dospět k citovanému závěru; není však zjevné, proč je 

uvedený judikát i dnes považován za relevantní a používán při výkladu časových mantinelů 

zaměstnancova oznámení o trvání na jeho dalším zaměstnávání, když zákonné ustanovení 

doznalo zásadní změny díky vložení časového určení. 

Časové určení „bez zbytečného odkladu“ není nikde v právních předpisech přesněji 

definováno. Nevím ani o tom, že by existovalo soudní rozhodnutí zabývající se otázkou 

včasnosti učinění předmětného oznámení zaměstnance za doby účinnosti právní úpravy v její 

dnešní podobě. Jistou stopu (obecného) výkladu této lhůty lze však nalézt v rozsudku Nejvyššího 

soudu ze dne 10.12.2013, sp. zn. 32 Cdo 2484/2012109, cit.: „Takto vymezená lhůta přímo 

neurčuje, v jakém konkrétním časovém okamžiku je třeba povinnost plnit či jinak konat. Jde tak o 

neurčitou lhůtu, jejíž podstatu vymezuje již její slovní vyjádření. Z časového určení „bez 

 
108 Pro úplnost dnešní podoba první věty ust. § 69 odst. 1 ZP: „Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď 

nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li 

zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho 

pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu.“ 
109 Byť se v tomto rozhodnutí kategorie B nejedná o řešení pracovněprávní materie. 
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zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je míněno bezodkladné, 

neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti či k učinění 

právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemž doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech 

konkrétního případu.“ Citované rozhodnutí odkazuje též na nález Ústavního soudu z 15. 8. 

2005, sp. zn. IV. ÚS 314/05, publikovaný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu č. 38, 

ročník 2005, pod číslem 159110 a na tři rozsudky Nejvyššího správního soudu111, přičemž pasáž 

ohledně lhůty bez zbytečného odkladu uzavírá takto: „Z uvedeného je třeba dovodit, že pokud 

osoba, jíž je taková lhůta určena, bez zbytečného odkladu nejedná, bude mít zbytečný odklad 

(nedůvodná nečinnost) při přípravě splnění povinnosti či učinění právního úkonu, které jsou 

na tuto lhůtu vázány, ten důsledek, že právní účinky spojené s dodržením lhůty nenastanou.“ 

Uvedená judikatura nám jasně naznačuje, jaká je povaha časového určení „bez 

zbytečného odkladu“. V jejím světle neshledávám převládající interpretaci ustanovení § 69 odst. 

1 ZP opodstatněnou a použití výše zmíněného rozsudku NS ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 

21 Cdo 2905/2000 nepovažuji za správné. Jak by také mohlo být správné aplikovat judikaturu 

k ustanovení neobsahujícímu časové určení, když předmětné ustanovení po novelizaci již časové 

určení obsahuje a zásadně se tak odlišuje od znění před novelou. 

Dlužno však dodat, že u odborné veřejnosti tento názor žádné širší podpory nepožívá. 

Z poslední doby jsem si vědom pouze jediné práce rozporující automatické převzetí zastaralého 

přednovelizačního výkladu, a to článku R. W. Fettera publikovaného na internetových stránkách 

Bulletinu advokacie112. Autor v něm formuluje svůj názor, že „nárok na náhradu mzdy vznikne 

zaměstnanci jen tehdy, pokud takové oznámení (tj. oznámení, že trvá na svém dalším 

zaměstnávání, pozn. autora) učiní nejpozději v dvouměsíční propadné lhůtě k podání žaloby na 

neplatnost rozvázání pracovního poměru ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit (na základě 

neplatného právního jednání zaměstnavatele), ať již bude zaměstnavateli doručeno nebo alespoň 

 
110 Cit.: „(…) pojem "bez zbytečného odkladu", (…) je pojmem vágním a je třeba jej vykládat vždy s ohledem na 

okolnosti konkrétního případu. V každém konkrétním případě je však vždy třeba zkoumat, zda dlužník 

bezodkladně využil všechny možnosti pro splnění této povinnosti, případně jaké skutečnosti mu v tom bránily.“ 
111 Rozsudky ze dne 20. listopadu 2008, sp. zn. 6 As 1/2008, ze dne 12. srpna 2010, sp. zn. 9 Afs 20/2010, a ze dne 

12. srpna 2010, sp. zn. 9 Afs 21/2010, dle kterých je lhůta bez zbytečného odkladu lhůtou několika dnů, 

maximálně týdnů, nikoli však měsíců; jde o co nejkratší časový úsek. 
112 FETTER, R.W. Neplatnost rozvázání pracovního poměru a nároky z toho vyplývající – jeden z nejčastějších 

pracovněprávních sporů, internetové stránky Bulletinu advokacie, 8. 3. 2018, viz http://www.bulletin-

advokacie.cz/neplatnost-rozvazani-pracovniho-pomeru-a-naroky-z-toho-vyplyvajici-jeden-z-nejcastejsich-

pracovne-pravnich-sporu 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqgbptemk7mnsg6xzsheydk
http://www.bulletin-advokacie.cz/neplatnost-rozvazani-pracovniho-pomeru-a-naroky-z-toho-vyplyvajici-jeden-z-nejcastejsich-pracovne-pravnich-sporu
http://www.bulletin-advokacie.cz/neplatnost-rozvazani-pracovniho-pomeru-a-naroky-z-toho-vyplyvajici-jeden-z-nejcastejsich-pracovne-pravnich-sporu
http://www.bulletin-advokacie.cz/neplatnost-rozvazani-pracovniho-pomeru-a-naroky-z-toho-vyplyvajici-jeden-z-nejcastejsich-pracovne-pravnich-sporu
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odesláno nebo explicitně či implicitně obsaženo v žalobě na neplatnost rozvázání pracovního 

poměru, kterou posléze soud postoupí zaměstnavateli.“ 113 

Stojí za zmínku, že existují i názory extrémnější – autor výše uvedeného článku zmiňuje 

článek P. Bukovjana114 a výklad, že „pokud dá např. zaměstnavatel zaměstnanci výpověď 

z pracovního poměru a zaměstnanec teprve během výpovědní doby (a nikoli co nejdříve, bez 

zbytečného odkladu) písemně oznámí zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, bude sice 

moci soud na základě jeho žaloby rozhodnout o tom, že výpověď je neplatná, ale pracovní poměr 

nebude dále trvat a zaměstnavatel nebude povinen k náhradě mzdy. V takovém případě se bude 

postupovat podle ust. § 69 odst. 3 zákoníku práce o skončení pracovního poměru zákonnou fikcí 

v podobě dohody.“ 

Domnívám se nicméně, že vzhledem k momentálně jasně převládající interpretaci 

předmětných ustanovení nelze reálně očekávat, že by dnes bylo možné před soudem prosadit 

výklad beroucí v potaz lhůtu pro oznámení zaměstnance tak, jak při racionálním výkladu 

z předpisu vyplývá. Základní komentářová literatura se vyslovuje jasně (byť není zjevné proč) a 

soudy by podle mého názoru nešly proti – s velkou mírou pravděpodobnosti by spíše chránily 

zaměstnance. Řešením této dílčí otázky proto podle mě není prosazování odlišného výkladu (ať 

už výkladu R.W.Fettera, P. Bukovjana či kohokoliv jiného), ale zásadnější změna přístupu – 

prostor pro lepší řešení zde existuje a pokusu o jeho nastínění je věnována příslušná část 

v závěru této části 7. 

Ad 2) Jak už bylo uvedeno výše, výpověď, okamžité zrušení i zrušení ve zkušební době 

budou neplatné pouze tehdy, pokud tuto neplatnost pravomocně vysloví soud. Má-li k tomu 

dojít, je tedy třeba podat žalobu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru podle § 72 

ZP115. Takováto žaloba především musí vymezit rozvazovací pracovněprávní jednání, zpravidla 

prostřednictvím označení strany zaměstnavatelské a strany zaměstnanecké, určení konkrétního 

 
113 V závěru citace autor naráží na judikatorně aprobovaný závěr, že oznámení zaměstnance o trvání na dalším 

zaměstnávání může být nahrazeno podáním žaloby o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru a o 

náhradu mzdy (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 2. 1977 sp. zn. 5 Cz 10/77, uveřejněný pod 

č. 36 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1979). 
114 BUKOVJAN, P., „Draze zaplacené“ rozvázání pracovního poměru, Poradce č. 1/2008, Poradce s.r.o. 
115 Přičemž platí, že zdánlivá či právně neúčinná rozvazovací jednání vyžadují jiný procesní postup, jak již bylo 

rovněž uvedeno výše. V případě vícenásobného rozvázání pracovního poměru pak může nastat situace, kdy 

časově nejstarší rozvazovací jednání už bude pravomocně prohlášeno za platné; v takovém případě platí, že 

pozdější rozvazovací jednání bylo učiněno za stavu, kdy žalovaný zaměstnavatel již nebyl zaměstnavatelem 

žalobce. I tehdy se zaměstnanec může domáhat určení, že rozvazovací jednání je neplatné, nemůže tak však již 

činit žalobou podle § 72 ZP. Podle judikatury je tak třeba činit prostřednictvím návrhu podaného podle § 80 

občanského soudního řádu, a je třeba naléhavého právního zájmu žalobkyně na takovém určení (viz rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1951/2009: “Rozvázal-li pracovní poměr se zaměstnancem 

někdo, kdo nebyl jeho zaměstnavatelem, může se zaměstnanec žalobou podle § 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby 

bylo určeno, že rozvázání pracovního poměru je neplatné, má-li na takovém určení naléhavý právní zájem.“). 
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pracovního poměru (většinou datem podpisu pracovní smlouvy), určení konkrétní rozvazovací 

písemnosti, data jejího doručení druhé straně a většinou rovněž data jejího vyhotovení. Ve 

zbytku se na obsah podání použijí příslušná ustanovení občanského soudního řádu. 

Soudem věcně příslušným k projednání takovéto žaloby je soud okresní (obvodní), místní 

příslušnost se u žalob podávaných zaměstnancem na zaměstnavatele určuje v souladu s ust. § 85 

odst. 1, 3 a 5 a § 87 písm. c) občanského soudního řádu následovně: 

- u zaměstnavatele – fyzické osoby je příslušným soud, v jehož obvodu má zaměstnavatel 

bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje; 

- u zaměstnavatele – právnické osoby je příslušným soud, v jehož obvodu má 

zaměstnavatel sídlo; 

- u zaměstnavatele – státu je příslušným soud, v jehož obvodu má sídlo organizační složka 

státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, a nelze-li takto místně příslušný soud 

určit, soud, v jehož obvodu nastala skutečnost, která zakládá uplatněné právo; 

- v rámci příslušnosti dané na výběr je vedle výše uvedených příslušným také soud, v jehož 

obvodu je umístěna organizační složka závodu žalované fyzické nebo právnické osoby, 

týká-li se spor této složky. 

Pro podání žaloby o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru je předepsána 

dvouměsíční lhůta, která začíná běžet dnem, kdy měl pracovní poměr napadeným rozvázáním 

skončit116. Tato lhůta je hmotněprávní a kromě toho prekluzivní, tj. právo na určení neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru zanikne, nebude-li v jejím průběhu vykonáno117, přičemž k této 

skutečnosti soud přihlédne ex officio a zmeškání této lhůty nelze prominout. V určitých 

případech je však možné předmětnou žalobu podat i později než posledním dnem prekluzivní 

dvouměsíční lhůty, neboť podle ust. § 654 odst. 2 občanského zákoníku se i na prekluzi použijí 

pravidla běhu promlčecí lhůty zakotvená v ust. § 645 až 652 občanského zákoníku. Z nich 

plynou následující zvláštní případy, ve kterých lhůty neběží nebo začnou běžet až později: 

- vyžaduje-li se, aby osoba měla zákonného zástupce nebo opatrovníka; 

- jde-li o práva mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, mezi zastoupeným 

a zákonným zástupcem, opatrovancem a opatrovníkem nebo mezi poručencem 

a poručníkem; 

 
116 Přitom podle Velkého Beckova komentáře platí, že chybné uvedení délky výpovědní doby ve výpovědi nemá 

vliv ani na běh výpovědní doby, ani na lhůtu k podání žaloby, viz str. 469. 
117 Viz ust. § 330 zákoníku práce. 
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- v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání o neplatnosti rozvazovacího 

pracovněprávního jednání; 

- odmítne-li výslovně jedna ze zúčastněných stran pokračovat v mimosoudním jednání 

zmíněném v předchozí odrážce; 

- je-li aktivně legitimované osobě v podání žaloby bráněno hrozbou nebo nebyla-li žaloba 

podána z důvodu lstivého uvedení aktivně legitimované osoby v omyl druhou stranou 

nebo osobou druhé straně blízkou; 

- pokud trvá vyšší moc, která aktivně legitimované osobě znemožnila podání žaloby u 

soudu. 

Pravidla určující stavení, resp. počátek běhu promlčecí lhůty ve výše uvedených 

případech jsou obsažena v ust. § 645 a § 652 občanského zákoníku. 

Zmíněné případy budou v praxi spíše výjimečné. Ve vztahu k běhu lhůt však 

v pracovněprávních sporech může být velmi podstatné jiné pravidlo, a to princip, dle kterého ve 

lhůtě postačí podat žalobu k věcně či místně nepříslušnému soudu118. Obecně se vychází z toho, 

že podání bude soudu věcně či místně příslušnému následně postoupeno; judikatorní opora 

tohoto přístupu původně pochází už z dob první republiky119, je však podpořena i novějšími 

rozhodnutími120 a pokud je mi známo, není zpochybňována. Tam, kde laický svět spoléhá na 

dvouměsíční prekluzivní lhůtu běžící ode dne, kdy měl pracovní poměr (event. napadaným) 

rozvazovacím právním jednáním skončit, může uvedené pravidlo vést k nepříjemným 

překvapením. Tím spíše, že obecně bývá zvykem po uplynutí příslušné lhůty lustrovat podání čí 

nepodání žaloby telefonátem na informační oddělení příslušného soudu a při negativním 

výsledku uzavřít věc s tím, že žaloba podána nebyla. Náhrada mzdy zaměstnanci přísluší dle 

pravidla obsaženého v poslední větě ust. § 69 odst. 1 ZP bez ohledu na to, zda byla žaloba 

podána u soudu příslušného či nepříslušného a bez ohledu na to, zda se zaměstnavatel o jejím 

 
118 „Procesní a hmotněprávní účinky zahájení řízení nastávají i tehdy, byl-li návrh podán nebo sepsán u věcně nebo 

místně nepříslušného soudu, vydal-li usnesení o zahájení řízení věcně nebo místně nepříslušný soud nebo byla-li 

věc postoupena jiným orgánem věcně nebo místně nepříslušnému soudu. Okolnost, zda, popřípadě kdy došlo 

k postoupení věci soudu věcně nebo místně příslušnému, není z tohoto hlediska významná.“ Viz DRÁPAL, L. a 

kol. Občanský soudní řád I, II. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 543 
119 „Při postoupení žaloby nepříslušným soudem na soud příslušný (§ 261 šestý odstavec c. ř. s.) jest co do 

zachování promlčecí lhůty hleděti k žalobě tak, jakoby byla bývala podána hned z původu u soudu příslušného.“ 
Rozsudek Nejvyššího soudu R I 109/29, Vážný č. 8769 (Viz Lavický, P.; Polišenská, P.: Judikatura k 

rekodifikaci. Promlčení a prekluze. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2013, s. 50.) 
120 „V ustanovení § 82 odst. 1 o. s. ř. není stanoveno, u kterého soudu má být žaloba podána. Proto k zahájení 

občanského soudního řízení (které má za následek i stavení běhu promlčecích lhůt) dochází dnem podání žaloby 

i u místně a věcně nepříslušného soudu, a to i když takový soud byl jen žalobcem požádán o „doručení žaloby“ 

místně nebo věcně příslušnému soudu.“ Vrchní soud v Praze v rozhodnutí pod sp. zn. 4 Cdo 42/94 (Sbírka 

soudních rozhodnutí a stanovisek, R 6/1997) 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyzv6ojz
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgrptix3dmrxv6nbs
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podání dozvěděl a mohl aktivně jednat včas či nikoliv. Následující stručné shrnutí podstatných 

procesních milníků jednoho skutečného případu z mé praxe je připojeno pro ilustraci možných 

negativních dopadů121: 

- 16. 12. 2015 zaměstnanec (s bydlištěm v obvodu Okresního soudu v Tachově) převzal 

výpověď zaměstnavatele (se sídlem v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5), na jejímž 

základě měl jeho pracovní poměr skončit uplynutím dvouměsíční výpovědní doby 

v souladu s ust. § 51 zákoníku práce; 

- 22. 2. 2016 se zaměstnanec dopisem zaměstnavateli dovolal neplatnosti uvedené 

výpovědi a oznámil, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván; 

- 27. 4. 2016 podal zaměstnanec k Okresnímu soudu v Tachově žalobu na neplatnost 

výpovědi z pracovního poměru; 

- 13. 5. 2016 obdržel zaměstnanec výzvu k zaplacení soudního poplatku; 

- 17. 5. 2016 zaměstnanec podal žádost o osvobození od soudního poplatku; 

- 21. 6. 2016 soud žádost o osvobození od soudního poplatku usnesením zamítl (usnesení 

bylo zaměstnanci doručeno dne 27. 6. 2016); 

- 12. 7. 2016 podal zaměstnanec ke Krajskému soudu v Plzni odvolání proti usnesení o 

zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků; 

-  25. 8. 2016 Krajský soud v Plzni usnesením potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o 

nepřiznání osvobození od soudního poplatku (zaměstnanci bylo rozhodnutí doručeno 19. 

9. 2016); 

- 8. 11. 2016 vyslovil Okresní soud v Tachově svou místní nepříslušnost a postoupil věc 

Obvodnímu soudu pro Prahu 5 jako soudu místně příslušnému (do vyřešení otázky 

hrazení soudního poplatku soud pochopitelně nijak nekonal); 

- 12. 12. 2016 zaslal Obvodní soud pro Prahu 5 zaměstnavateli zaměstnancovu žalobu a 

usnesením jej vyzval, aby se do třiceti dnů od doručení usnesení k připojené žalobě 

vyjádřil; 

- 21. 12. 2016 bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 doručeno zaměstnavateli. 

Ve výše popsaném případě se tedy zaměstnavatel o zaměstnancem podané žalobě 

dozvěděl bezmála osm měsíců po jejím podání (a bezmála deset měsíců poté, co měl pracovní 

poměr rozvazovacím jednáním zaměstnavatele skončit), přičemž telefonická lustrace na 

informačním oddělení Obvodního soudu pro Prahu 5 by samozřejmě nic nepřinesla. 

 
121 Data přesně odpovídají skutečnosti, identifikaci obou soudů prvního stupně jsem v rámci snahy o vyšší 

anonymizaci pozměnil. 
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Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že 

trvá na dalším zaměstnávání (tj. v popsaném případě od konce výpovědní doby, neboť 

zaměstnanec toto oznámení provedl dopisem ze dne 22. 2. 2016). Z výše uvedeného příkladu je 

tedy zjevné, že podání žaloby k nepříslušnému soudu může pozici zaměstnance značně vylepšit 

tím, že prodlouží období, za které bude zaměstnanci v případě úspěchu ve sporu náležet náhrada. 

V situaci, kdy jde právě o tlak hrozící značné částky, jejíž vyplacení zaměstnanci bude 

povinností zaměstnavatele v případě prohry ve sporu, je to výhoda nemalá. Jednání o smíru či 

narovnání ve formě zpětvzetí žaloby podané zaměstnancem výměnou za úhradu smluvené částky 

ze strany zaměstnavatele jsou v pracovněprávních sporech poměrně častým jevem a cokoliv, co 

může vyjednávací pozici jedné strany posílit, v nich samozřejmě hraje velkou roli. Podání žaloby 

k nepříslušnému soudu je tak podle mého názoru možnost silně znevýhodňující zaměstnavatele a 

její hrozící zneužití je evidentní122. Je však otázka, zda lze z hlediska de lege ferenda vůbec o 

korigování předmětného pravidla uvažovat – zaměstnanec je slabší strana sporu, zastoupení 

advokátem předepsáno není, a tak v tomto případě žalobci dost dobře nelze upřít právo zmýlit se 

při posouzení soudní příslušnosti. Zavedení speciálního pravidla pro případy pracovněprávních 

sporů by tedy bylo příliš tvrdým (a navíc značně nesystémovým) řešením problému. 

Osobně bych v případech jakýchkoli pochybností v praxi doporučil zaměstnavateli 

telefonickou lustraci na informačním oddělení nikoli pouze soudu příslušného podle sídla 

zaměstnavatele, ale i ostatních soudů, které by podle procesních pravidel o příslušnosti mohly 

přicházet v úvahu, aby bylo možné zjistit skutečný stav věci a reagovat na něj včas. Samozřejmě 

by bylo třeba zaměstnavatele současně upozornit na skutečnost, že podání žaloby k libovolně 

zvolenému soudu bude mít následky stejné, tj. že tedy výše uvedenou lustrací k jistotě dospět 

nelze. Na druhou stranu se domnívám, že zcela absurdní výběr (mimo jakýkoli přesvědčivý 

náznak souvislosti s některým z pravidel pro určení příslušnosti) by ve sporu otevřel možnost 

apelu na tento fakt a následného návrhu na snížení povinnosti k náhradě mzdy nebo platu podle 

ust. § 69 odst. 2 ZP, protože v tomto ustanovení je výčet skutečností, k nimž soud přihlédne, 

demonstrativní (viz „zejména“). Lepší řešení zde však bohužel za nynějšího stavu úpravy 

nevidím. 

K samotnému rozhodování soudu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru viz 

dále v kapitole 7.3. 

 
122 Zmýlí-li se zaměstnanec skutečně, jde o situaci omluvitelnou; jiná věc by byla, pokud by tak postupoval po 

poradě s advokátem (tj. po poradě s advokátem podal žalobu nezastoupen), což samozřejmě nelze vyloučit. Ze 

strany právního zástupce by mohlo jít i o porušení (min.) stavovských předpisů; vzhledem k tomu, že však 

v praxi dost dobře nebude možné výše naznačenou genezi zvoleného procesního postupu prokázat, nemá valný 

smysl tento aspekt dále zkoumat. 
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Ad 3) Z konstrukce neplatnosti právního jednání v českém právu (viz kapitola 7.1 výše) 

vyplývá, že v případě neplatnosti relativní se zaměstnanec musí u zaměstnavatele této neplatnosti 

dovolat. Takovéto dovolání se musí být jasné (musí být zjevné, že se uplatňuje neplatnost 

právního jednání) a je třeba konkrétně uvést rovněž vadu, v jejímž důsledku tvrzená relativní 

neplatnost nastala. Vzhledem k tomu, že toto dovolání se relativní neplatnosti rozvazovacího 

pracovněprávního jednání může být obsaženo v žalobě podané zaměstnancem, je takový postup 

v praxi obvyklý; jeho účinky pak nastávají až okamžikem, kdy se zaměstnavatel o tomto 

dovolání se relativní neplatnosti dozvěděl (tj. zpravidla doručením žaloby zaměstnavateli a nikoli 

již doručením žaloby soudu); u včasně podané žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru to však nemá negativní důsledky. 

7.3. Rozhodnutí soudu o žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

V řízení o žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru soud pro své 

rozhodnutí vychází z těch okolností, které byly aktuální v době podání výpovědi, okamžitého 

zrušení nebo zrušení ve zkušební době. Později nastalá změna těchto okolností tak nebude mít na 

rozhodnutí soudu žádný vliv. 

Podanou žalobu soud buď odmítne, nebo zamítne, nebo jí vyhoví; rovněž může dojít 

k zastavení řízení o žalobě, typicky např. v důsledku zpětvzetí žaloby zaměstnancem v případě, 

kdy spolu zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřou dohodu o narovnání. 

K odmítnutí dojde tehdy, pokud žaloba vykazuje formální nedostatky, které ani přes 

výzvu soudu nebyly odstraněny (opraveny nebo doplněny) a v jejichž důsledku nelze v řízení 

pokračovat123. V takové chvíli se soud žalobou a tvrzeními v ní obsaženými věcně vůbec 

nezabývá a nedochází ani ke vzniku překážky rei iudicatae (je tedy myslitelné uplatnit totožný 

nárok znovu; předpokladem úspěchu takto opětně uplatněného nároku samozřejmě bude 

dodržení lhůty k podání žaloby). 

Žaloba bude zamítnuta, dojde-li soud po jejím věcném přezkoumání k závěru, že 

uplatněnému nároku nemůže být vyhověno. Takový případ nastane též tehdy, bude-li žaloba 

podána po uplynutí dvouměsíční prekluzivní lhůty k jejímu podání.124 Žaloba bude zamítnuta 

rovněž tehdy, vyjde-li za řízení najevo, že napadené rozvazovací pracovněprávní jednání nebylo 

 
123 „K odmítnutí podání, kterým se zahajuje řízení, může soud přistoupit jen tehdy, jestliže byl účastník k odstranění 

vad podání řádně vyzván, jestliže vady podání nebyly přes výzvu odstraněny (buď proto, že účastník zůstal zcela 

nečinný, nebo sice na výzvu soudu reagoval, avšak vadnost podání neodstranil) a jestliže nelze pro tento 

nedostatek v řízení pokračovat; rozhodne o tom usnesením.“ (viz DRÁPAL, L. a kol. Občanský soudní řád I, II. 

1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, s. 278.) 
124 Přičemž k uplynutí uvedené lhůty soud přihlédne z úřední povinnosti, tj. i tehdy, pokud by zaměstnavatel pozdní 

podání žaloby nenamítl. 
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zaměstnanci řádně doručeno (a je tedy neúčinné) nebo je právním jednáním zdánlivým. 

V takových případech totiž napadené právní jednání neexistuje a nemůže tedy ani být neplatné 

(podrobněji viz výše) V případě zamítnutí žaloby již překážka rei iudicatae nastává a zabraňuje 

soudu v opětovném projednání žaloby, v níž by byl uplatňován totožný nárok. 

Konečně soud žalobě vyhoví a napadené právní jednání prohlásí za neplatné, vyjde-li za 

řízení najevo, že zaměstnavatelovo jednání skutečně vykazuje vadu, v jejímž důsledku je 

neplatné (a že jde o neplatnost absolutní, event. – jde-li o neplatnost relativní – že se 

zaměstnanec této neplatnosti dovolal). 

Dojde-li k odmítnutí žaloby, zamítnutí žaloby nebo zastavení řízení o ní, je výsledkem 

stav, za kterého je žalobou napadené rozvazovací právní jednání považováno za platné a 

předmětný pracovní poměr na jeho základě za řádně skončený (ovšem došlo-li k řádnému 

doručení rozvazovacího jednání zaměstnanci a nejedná-li se o právní jednání pouze zdánlivé). 

7.4. Náhrada mzdy nebo platu dle ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce 

Za předpokladu, že neplatnost zaměstnavatelova rozvazovacího pracovněprávního 

jednání byla určena pravomocným rozhodnutím soudu, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy 

či platu, a to ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, 

kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení 

pracovního poměru (event. do dne, kdy bude soudem pravomocně rozhodnuto o neplatnosti 

rozvazovacího právního jednání - po rozhodnutí o neplatnosti rozvazovacího jednání, kdy je pro 

vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem určující opět pracovní smlouva, má zaměstnanec 

v případě nepřidělování práce ze strany zaměstnavatele nárok na náhradu mzdy dle ust. § 208 ZP 

/tj. dle ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnavatele/, a nikoli již podle § 69 odst. 1). 

Stanovisko NS č. 85 ze dne 9. 6. 2004125, které výše uvedené pravidlo potvrzuje, 

výslovně zmiňuje pro tento případ též možnost vzniku zaměstnancova nároku na náhradu škody 

způsobené porušením zaměstnavatelovy povinnosti126. Teorie tento závěr přejala a obecně se 

 
125 Sp. zn. Cpjn 4/2004, R 85/2004 civ., k některým otázkám rozhodování soudů ve věcech nároků z neplatného 

rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 61 zákoníku práce (§ 69 dnes účinného zákoníku práce). 
126 „Jestliže zaměstnavatel neplatně rozvázal ze zaměstnancem pracovní poměr a pracovní poměr nadále trvá 

a jestliže zaměstnavatel po právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

nepřiděluje zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy podle 

ustanovení § 130 odst. 1 zák. práce (tj. § 208 dnes účinného zákoníku práce), popřípadě též nárok na náhradu 

škody podle ustanovení § 187 odst. 2, § 205a a § 205b zák. práce (tj. § 265 odst. 2, § 268 odst. 1, § 269 a § 270 

dnes účinného zákoníku práce).“ V této souvislosti se samozřejmě nabízí otázka, zda zaměstnanci svědčí nárok 

na náhradu škody rovněž v souvislosti s prvním (původním) porušením zaměstnavatelovy povinnosti přidělovat 

mu práci podle pracovní smlouvy, tj. v souvislosti s nepřidělováním práce a neposkytováním náhrady mzdy 

v období mezi rozvázáním pracovního poměru a právní mocí soudního rozhodnutí o neplatnosti takového 

rozvázání. Vzhledem k tomu, že předpoklady pro vznik odpovědnosti zaměstnavatele za škodu jsou v takovém 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2v6nrvfzygmmjtga
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2v6nrvfzygmmrqgvqq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2v6nrvfzygmmrqgvra
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vychází z toho, že nárok na náhradu mzdy či platu nemusí být v popsaném případě jediným 

zaměstnancovým nárokem; jaká další škoda by mohla zaměstnanci vzniknout se však již nikde 

neuvádí. Půjde zřejmě o škodu spočívající v následcích výpadku stálého příjmu zaměstnance, 

díky kterému zaměstnanec nedostojí např. některým svým pravidelným platebním povinnostem 

(mohlo by se tedy jednat např. o nesplnění úvěrových povinností či povinností z pojistných 

smluv). 

Náhrada mzdy či platu představuje reparaci přímé újmy utrpěné zaměstnancem 

v důsledku porušení zaměstnavatelovy povinnosti řádně přidělovat zaměstnanci práci po celou 

dobu trvání pracovního poměru. Z této konstrukce však rovněž vyplývá, že zaměstnanec na 

náhradu dle § 69 odst. 1 ZP nemá nárok, není-li sám schopen sjednanou práci vykonávat (např. 

v důsledku mateřské dovolené nebo pracovní neschopnosti). 

Náhrada se poskytuje ve výši průměrného hrubého výdělku, zjišťovaného jako průměrný 

hodinový výdělek dle ust. §§ 352 a 356 ZP. 

Nevyplácí-li zaměstnavatel náhradu, ačkoliv je k tomu povinen, je zaměstnanec 

samozřejmě oprávněn podat k soudu žalobu, kterou příslušný nárok uplatní. Tato žaloba může 

být podána bez ohledu na stav řízení o žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru, tj. i tehdy, kdy soud ještě o neplatnosti nerozhodl. Promlčecí lhůta nároku na náhradu 

mzdy či platu (dle ust. §§ 619 a 629 občanského zákoníku tříletá subjektivní a desetiletá 

objektivní lhůta) se počítá odděleně pro každou měsíční splátku náhrady zvlášť, a to rovněž bez 

ohledu na stav řízení o žalobě na neplatnost rozvazovacího jednání a event. rozhodnutí v něm. Je 

to pochopitelné – jde o dvě odlišná řízení o oddělených nárocích a každé má svůj osud, je však 

přece jen zjevné, že osud nároku na vyplacení náhrady je závislý na výsledku řízení o neplatnosti 

rozvazovacího jednání. Bez toho, aby bylo rozvázání prohlášeno za neplatné, soud ve druhém 

řízení nárok na vyplacení náhrady nepřizná. 

V praxi soudy řeší takovéto situace přerušením řízení o žalobě na vyplacení náhrady do 

doby rozhodnutí v řízení o žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru; ve chvíli, 

kdy právní moci nabyde rozhodnutí potvrzující platnost rozvazovacího jednání, pak bez dalšího 

komplikovaného projednávání žalobu na vyplacení náhrady zamítají. Zaměstnanec se může 

dostat do situace, kdy cítí nutnost napadnout pravomocné rozhodnutí o neplatnosti rozvázání 

 
případě splněny v zásadě shodně s komentovanou situací, nabízí se kladná odpověď; správně je však odpověď 

záporná, a to vzhledem k taxativní povaze výčtu práv a povinností stran v období mezi rozvázáním pracovního 

poměru a právní mocí event. soudního rozhodnutí o jeho neplatnosti. Kdyby tomu tak nebylo, hrozil by 

zaměstnavateli vznik odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při každém rozvázání pracovního poměru 

a zaměstnavatel by neměl jinou možnost jak se takové odpovědnosti vyhnout než nadále přidělovat zaměstnanci 

práci či mu poskytovat náhradu mzdy i přesto, že pracovní poměr rozvázal a rozvázání považuje za platné. 
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pracovního poměru dovoláním; v té chvíli má v rukou zamítavé rozhodnutí o své žalobě na 

vyplacení náhrady a dle mých praktických zkušeností nedosáhne na základě argumentace 

podaným dovoláním úspěchu ve své snaze o přerušení řízení do doby rozhodnutí Nejvyššího 

soudu o podaném dovolání. Při obvyklé délce doby trvání soudních řízení v České republice se 

zaměstnanci začnou v mezidobí (pokud ne již v průběhu řízení před soudy prvního a druhého 

stupně) velmi pravděpodobně promlčovat nároky na jednotlivé splátky náhrady mzdy či platu. 

Pokud tedy následně dosáhne úspěchu v dovolacím řízení, dostane se do absurdní situace, kdy 

mu sice NS dá za pravdu, ale praktická využitelnost takového výsledku bude jen omezená, neboť 

minimálně část jeho nároku bude promlčena a nápravu mu nepomohou zjednat ani mimořádné 

opravné prostředky dle občanského soudního řádu. 

Následující shrnutí případu z mé praxe ilustruje, jak se výše uvedené může odehrát a že 

nejde o plané teoretizování: 

- 30. 4. 2014 zaměstnanec převzal výpověď zaměstnavatele, na jejímž základě měl jeho 

pracovní poměr skončit uplynutím tříměsíční výpovědní doby dle ujednání v pracovní 

smlouvě; 

- 10. 6. 2014 oznámil zaměstnanec dopisem, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván; 

- 29. 8. 2014 podal zaměstnanec žalobu o určení neplatnosti výpovědi z pracovního 

poměru; 

- 12. 4. 2016 vynesl soud prvního stupně rozsudek, kterým žalobu zamítl; 

- 9. 5. 2016 podal zaměstnanec proti rozsudku odvolání; 

- 15. 11. 2016 odvolací soud rozsudek zrušil a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu 

řízení; 

- 16. 2. 2017 vynesl soud prvního stupně rozsudek, kterým žalobu opět zamítl; 

- 6. 3. 2017 podal zaměstnanec i proti tomuto rozsudku odvolání; 

- 6. 6. 2017 odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil; 

- 14. 9. 2017 podal zaměstnanec žalobu na náhradu mzdy (poslední mzda byla zaměstnanci 

vyplacena za měsíc červenec 2014) a rovnou požádal o přerušení řízení do doby, kdy 

bude rozhodnuto o dovolání, které hodlá podat ve věci neplatnosti výpovědi a které slíbil 

soudu doručit (dovolání k datu podání žaloby na náhradu mzdy dosud podáno nebylo); 

- 29. 9. 2017 podal žalobce dovolání proti rozsudku odvolacího soudu ve věci neplatnosti 

výpovědi; 
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- 2. 10. 2017 soud v řízení o žalobě na náhradu mzdy uložil zaměstnavateli, aby se ve lhůtě 

k podané žalobě vyjádřil (zaměstnavatel nesouhlasil s přerušením řízení, a to s odkazem 

na platnost výpovědi, potvrzenou již soudy v prvním i druhém stupni); 

- 25. 1. 2018 soud zamítl žalobu na náhradu mzdy, neboť se zaměstnanci nepodařilo 

prokázat oprávněnost nároku (tj. trvání pracovního poměru, od kterého se odvíjejí nároky 

mzdové); návrh na přerušení řízení soud zamítl, neboť je neshledal důvodným a přerušení 

„by jen oddalovalo rozhodnutí soudu ve věci samé“. 

Zdá se, že uspěje-li zaměstnanec v této dosud neukončené věci127, poskytne mu jedinou 

možnost obrany judikaturou dovozovaná a poněkud nejistá argumentace rozporem 

(zaměstnavatelem event. vznesené) námitky promlčení s dobrými mravy, který je ovšem brán 

jako prostředek zcela výjimečný; viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 22. 8. 2002, sp. zn. 25 

Cdo 1839/2000: „Dobrým mravům zásadně neodporuje, namítá-li někdo promlčení práva 

uplatňovaného vůči němu, neboť institut promlčení přispívající k jistotě v právních vztazích je 

institutem zákonným a tedy použitelným ve vztahu k jakémukoliv právu, které se podle zákona 

promlčuje. Uplatnění promlčecí námitky by se příčilo dobrým mravům jen v těch výjimečných 

případech, kdy by bylo výrazem zneužití tohoto práva na úkor účastníka, který marné uplynutí 

promlčecí doby nezavinil, a vůči němuž by za takové situace zánik nároku na plnění v 

důsledku uplynutí promlčecí doby byl nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a 

charakterem jím uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil. Tyto 

okolnosti by přitom musely být naplněny v natolik výjimečné intenzitě, aby byl odůvodněn tak 

významný zásah do principu právní jistoty, jakým je odepření práva uplatnit námitku 

promlčení.“ Dlužno dodat, že v citovaném rozhodnutí šlo o zajišťovací směnku a nikoli věc 

pracovněprávní, a že si nejsem z praxe vědom úspěšného použití uvedené argumentace v kauze 

promlčeného nároku na náhradu mzdy či platu, byť se její aplikace teoreticky zdá možná a 

přiléhavá. 

Nabízí se proto otázka, zda by nebylo vhodné v tomto směru postavení zaměstnance 

poněkud vylepšit a dát mu možnost úspěšně uplatnit příslušný nárok i později, neboť v těchto 

situacích to nebude zaměstnanec, kdo nemožnost objektivně včasného uplatnění práva způsobí. 

Zákonodárce jistě nezamýšlel vyvolání takového efektu a zaměstnanec by si v tomto ohledu větší 

jistotu zasloužil. V závěru této části se proto k tomuto tématu krátce vrátím v kapitole věnované 

úvahám de lege ferenda. 

 
127 K datu dokončení této práce se čeká na rozhodnutí Nejvyššího soudu o podaném dovolání. 
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Za krátkou zmínku stojí ještě vztah nároku na vyplacení náhrady mzdy či platu k ust. § 

154 odst. 2 občanského soudního řádu, které soudu umožňuje uložit povinnost k plnění i 

takových dávek, které se stanou splatnými teprve v budoucnu, jde-li o opětující se dávky. Těmi 

jsou např. úroky z prodlení, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při 

uznání invalidity nebo částečné invalidity) či náhrada za ztrátu na důchodu. Nárok na vyplacení 

náhrady mzdy či platu sem však dle Velkého Beckova komentáře k občanskému soudnímu řádu 

z roku 2009 nespadá128; soud tak povinnost k vyplacení této náhrady stanoví vždy pouze dle 

stavu splatnosti jednotlivých dávek ke dni vyhlášení rozsudku. 

7.5. Snížení náhrady mzdy či platu soudem 

S účinností k 1. 1. 2012 je zaměstnavateli opět umožněno navrhnout soudu přiměřené 

snížení jeho povinnosti k náhradě mzdy či platu129 (a to jak v prvostupňovém, tak v odvolacím 

řízení130). Zaměstnavatel může takový návrh podat, přesahuje-li celková doba, za kterou by měla 

zaměstnanci náhrada příslušet, 6 měsíců; soud potom (vyhoví-li návrhu) přiměřeně sníží náhradu 

právě za dobu, která 6 měsíců přesahuje. 

Podle ust. § 69 odst. 2 zákoníku práce „soud při svém rozhodování přihlédne zejména 

k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku 

dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil“. Hlavním kritériem, které soud bere v potaz, 

je tedy úroveň ekonomického zabezpečení zaměstnance, které nahradilo nebo mohlo nahradit 

zaměstnancův původní pracovní poměr (přičemž event. výkon podnikatelské činnosti namísto 

dalšího zaměstnání u jiného zaměstnavatele je pro účely tohoto posouzení rovněž brán v úvahu). 

Ohledně rozložení břemene tvrzení a břemene důkazního z judikatury131 plyne, že „(…) nejsou 

pochybnosti o tom, že ve sporu o náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru má 

procesní povinnost tvrdit a prokázat skutečnosti o tom, že jsou splněny předpoklady pro snížení 

nebo nepřiznání náhrady mzdy uvedené v ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce (ust. § 69 odst. 

2 nyní účinného zákoníku práce, pozn. autora), zaměstnavatel, který také nese za řízení procesní 

 
128 „Mezi tyto dávky nepatří (…) náhrada mzdy poskytovaná při neplatném rozvázání pracovního poměru a další 

obdobná plnění, která se sice rovněž pravidelně opakují, avšak u nichž se ke vzniku nároku na každou další 

dávku vyžaduje, aby přistoupily další právní skutečnosti (…) (při neplatném rozvázání pracovního poměru za 

příští měsíc další nepřidělování práce apod.).“ 
129 Odpovídající moderační právo soudu existovalo dle starého zákoníku práce (tj. dle zákona č. 65/1965 Sb.) do 

ukončení jeho účinnosti dne 31. 12. 2006, pak na čas zmizelo, neboť nový zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 je 

nepřejal. Na základě novely účinné od 1. 1. 2012 se pak v zákoníku práce objevilo znovu. 
130 Při uplatnění tohoto návrhu až v odvolacím řízení však soud při posuzování jeho důvodnosti nemůže přihlédnout 

k event. novým skutečnostem a novým důkazům, které by byly uplatněny v rozporu s ust. § 205a nebo § 211a 

občanského soudního řádu (viz Stanovisko Nejvyššího soudu č. 85 ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. Cpjn 4/2004, R 

85/2004 civ., k některým otázkám rozhodování soudů ve věcech nároků z neplatného rozvázání pracovního 

poměru podle ustanovení § 61 zákoníku práce (§ 69 dnes účinného zákoníku práce)). 
131 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3218/2010. 
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odpovědnost za to, že tyto povinnosti nesplní (...)“. Z pohledu teorie je toto rozložení jasně 

ospravedlnitelné a pochopitelné; komplikovanější už je jeho realizace v praxi, neboť 

zaměstnavatel zpravidla nebude mít bez dalšího přehled o tom, zda se zaměstnanec nechal 

zaměstnat jinde, a ještě méně bude mít přehled o tom, zda zaměstnanec takovou možnost měl, a 

přesto ji nevyužil. Zaměstnavateli tak nezbyde jiná možnost než improvizace; bude se muset 

pokusit získat maximum informací z veřejných či zaměstnavateli dostupných zdrojů, event. (jak 

doporučuje literatura132) se může obrátit s odpovídající žádostí na úřady. 

Uvozením slovem „zejména“ však příslušné zákonné ustanovení naznačuje, že úroveň 

ekonomického zabezpečení zaměstnance nemusí být kritériem jediným. Další okolnosti hodné 

zvláštního zřetele by si měly pozornost soudu získat stejnou měrou, byť by se nejednalo o 

faktory související s ekonomickým zázemím. Domnívám se, že např. podání zaměstnancovy 

žaloby k nepříslušnému soudu a následné neúměrné prodloužení doby, za kterou by zaměstnanci 

v případě úspěchu ve sporu příslušela náhrada mzdy či platu (podrobněji viz výše v kapitole 8.2) 

je jedním z případů, kdy by měl soud své moderační právo využít. 

Krátce je třeba rovněž zmínit úpravu délky doby, za kterou zaměstnanci může náhrada 

mzdy příslušet. Na rozdíl od právní úpravy slovenské (viz výše část 2 této práce) nestanoví ZP 

žádnou horní hranici. Vzhledem k tomu, že díky tomu může suma náhrady mzdy teoreticky růst 

do závratných výšin, je absence takové hranice velkou hrozbou zaměstnavatelům a zdrojem 

jejich nejistot; proto se podle mého názoru nabízí k širší diskusi inspirace slovenskou úpravou a 

zavedení horní hranice (připomínám, že na Slovensku platí strop představovaný dobou v délce 

36 měsíců). Odpovídající změnu zákonných ustanovení však mezi níže uvedené návrhy de lege 

ferenda nezahrnuji, a to především proto, že ji nevnímám jako opatření čistě právní (a 

nepochybuji o tom, že by byla nejprve předmětem politicky nabitých diskusí). 

7.6. Fikce dle ust. § 69 odst. 3 zákoníku práce 

Zákoník práce výslovně upravuje rovněž situaci, kdy zaměstnanec sice neplatnost 

rozvazovacího právního jednání zaměstnavatele žalobou u soudu úspěšně napadne, ale 

neoznámí, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván. V takové chvíli platí (nedohodnou-li se 

strany jinak), že pracovní poměr zaměstnance skončil dohodou ke dni uplynutí výpovědní doby 

(byla-li dána neplatná výpověď) nebo ke dni, kdy měl pracovní poměr skončit podle neplatného 

 
132 „To, že se zaměstnanec do jiné práce zapojil, by mělo být prokazatelné z informací získaných od příslušného 

úřadu práce, respektive správy sociálního zabezpečení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Nebudou-li tyto informace zaměstnavateli poskytnuty, může zaměstnavatel navrhnout, 

aby je obstaral soud.“ Viz HŮRKA, P., NOVÁK, O., VRAJÍK, M. Aktuální pracovněprávní judikatura 

s podrobným komentářem, 1.vydání, ANAG, 2012, str. 113 
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okamžitého zrušení nebo zrušení ve zkušební době (v tomto případě má zaměstnanec právo na 

náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby). Zaměstnancův 

pracovní poměr tedy netrvá, náhrada mzdy či platu podle ust. § 69 odst. 1 mu nepřísluší a 

v definovaných případech obdrží pouze limitovanou satisfakci. 

Účel tohoto ustanovení má zřejmě spočívat v řešení situace, kdy zaměstnanec a 

zaměstnavatel zůstanou nečinní co se týče řešení soudem vyslovené neplatnosti rozvazovacího 

jednání ohledně pracovního poměru, o jehož pokračování zaměstnanec nestojí; pro případ 

okamžitého zrušení a zrušení ve zkušební době má také zajistit alespoň nějakou satisfakci 

zaměstnanci, vůči kterému se zaměstnavatel dopustil bezpráví. Není přitom zcela jasné, proč je 

právě takto rozlišeno mezi okamžitým zrušením, resp. zrušením ve zkušební době, a výpovědí, 

při jejíž neplatnosti zaměstnanci nenáleží nic nad rámec toho, na co má nárok už podle jiných 

ustanovení ZP (za výpovědní dobu samozřejmě musí mzdu obdržet). Zřejmě zde jde o náhlost 

ukončení a snahu poskytnout zaměstnanci pro tyto případy alespoň nějaké symbolické 

zadostiučinění; racionality a důslednosti je ovšem v tomto přístupu pramálo, vždyť čím se liší 

jedno neplatné rozvazovací jednání od druhého? Ani jedno není podle práva a ani jedno by tedy 

nemělo obstát; má-li mít jedno následky v podobě zákonem přiznaného zadostiučinění, proč 

druhé nikoli? Výše satisfakce může být odstupňována, ale nezdá se spravedlivé, aby v jednom 

případě byla upřena zcela. Nehledě k tomu, že motivace zaměstnance domoci se neplatnosti 

výpovědi za stavu, kdy se rozhodne neoznámit trvání na svém dalším zaměstnávání, se ve světle 

takovéto úpravy zcela vytrácí. Má zaměstnanec podstoupit soudní řízení, se všemi souvisejícími 

stresy a náklady, aby se v případě úspěchu ve sporu dozvěděl, že jeho pracovní poměr sice byl 

rozvázán neplatně, ale beztak skončil dnem uplynutí výpovědní doby podle výpovědi, kterou 

soud právě prohlásil za neplatnou? Tolikrát skloňovaná ochranná funkce pracovního práva se 

v takovémto ustanovení hledá těžko133. 

Ložisko problematické koncepce je však jinde a dostávám se k němu takto vlastně 

oklikou. Zaměstnanec ve většině případů nebude stát o své další zaměstnávání u zaměstnavatele, 

který se vůči němu zachoval v nesouladu s právem; bez ohledu na to však především platí, že má 

být podle práva vyřešeno neplatné rozvazovací právní jednání a k tomu bychom neměli 

potřebovat znát názor zaměstnance na jeho profesní budoucnost, tím méně od tohoto názoru 

 
133 Resp. nastoluje otázku po skutečném smyslu a účelu ustanovení. Pokud by mělo odradit zaměstnance od 

nadbytečných sporů (vždyť přece neoznámil, že trvá na svém dalším zaměstnávání…), pak je formulováno 

správně. Domnívám se však, že zákon by se měl pro takovéto situace snažit, aby bylo učiněno zadost 

spravedlnosti, tedy umožnit potření nepráva bujícího na úkor práva, kdyby pro nic jiného, pak pro výchovný a 

preventivní účinek, který to bude mít na subjekty s tendencí nedodržovat pravidla hry. A v tomto směru, myslím, 

předmětné ustanovení selhává. 
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odvozovat závěry a následky zkoumaného právního jednání. Proč tedy zaměstnance nutit 

k tomu, aby nám sděloval svůj závěr ohledně svého dalšího zaměstnávání (a navíc aby předstíral 

něco, co ve skutečnosti nechce, má-li mu být podle zákona přiznána skutečná náhrada mzdy a 

nikoli symbolická satisfakce, případně vůbec nic)? Vnímám tento zákonný princip jako jistý 

anachronismus, jako relikt paternalistické koncepce komunistického předpisu134, který myslel za 

jedince dopředu, přesvědčen o tom, že lépe než člověk sám ví, co je pro člověka dobré (nebo by 

to vědět aspoň měl, protože strana to tak chce). Domnívám se, že takový přístup je překonaný a 

nežádoucí; navíc se nejeví jako souladný s koncepcí důrazu na autonomii vůle a individualistické 

pojetí, které jsou vlastní českému občanskému právu. 

Pode mého názoru má zákon umožnit cestu k objektivnímu a jednoznačnému určení, zda 

je rozvazovací jednání platné či neplatné, popřípadě jinak vadné, a další návaznosti (kroky 

zaměstnavatele a zaměstnance plynoucí z takového určení) ponechat na zúčastněných 

subjektech. K souvisejícím úvahám de lege ferenda se ještě vrátím v závěru této části 7. 

7.7. Úprava neplatnosti rozvázání pracovního poměru z hlediska de lege ferenda 

Závěrem kapitoly o neplatnosti rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

podávám shrnutí hlavních výše nastíněných více či méně problematických momentů, které by 

podle mého názoru mohly být de lege ferenda napraveny, spolu s úvahou o cestě k takové 

nápravě. V následujících bodech tak budou postupně pojednány: 

1) Zjednodušení procesního postupu zaměstnance v případě výskytu vady rozvazovacího 

právního jednání; 

2) Upřesnění lhůty pro oznámení zaměstnance o tom, že trvá na svém dalším zaměstnávání; 

3) Změna funkce (účelu) oznámení zaměstnance o tom, že trvá na svém dalším 

zaměstnávání; 

4) Úprava promlčení nároku zaměstnance na náhradu mzdy či platu v případě, kdy bude 

zahájen spor o platnost rozvazovacího právního jednání. 

 
134 Ust. § 69 odst. 3 bylo obsaženo již v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoníku práce (viz jeho ust. § 61 odst.3), a v 

takřka nezměněné podobě přejato do současného zákoníku práce. Důvodová zpráva k současnému zákoníku 

práce k tomu ve své zvláštní části říká k ust. § 69 až 72 pouze toto: „Úprava neplatného rozvázání pracovního 

poměru vychází z úpravy dosavadní, obsahuje však některá zpřesnění, a tím lépe odráží realitu praxe. Vychází se 

z předpokladu, že byl-li právním úkonem porušen zákon, což bylo potvrzeno v rozhodnutí soudu, není důvod 

k tomu, aby náhrada mzdy nebo platu, kterou má zaměstnavatel zaměstnanci zaplatit, byla ze zákona snižována. 

Obdobně se upravuje možnost zaměstnavatele požadovat na zaměstnanci náhradu škody, která mu vznikla tím, 

že zaměstnanec rozvázal neplatně pracovní poměr.“ 
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Ad 1) Procesní postup zaměstnance v případě výskytu vady rozvazovacího právního jednání 

Již výše v kapitole 7.1 bylo krátce popsáno, jak způsob včlenění koncepce zdánlivého 

právního jednání do pracovního práva nutně vede k variabilitě v postupu zaměstnance nutném 

pro odstranění následků vadného rozvazovacího právního jednání zaměstnavatele. Stejně se 

projevuje současná koncepce neúčinnosti rozvazovacího právního jednání (viz rovněž výše 

v kapitole 7.1). Jak v případě zdánlivého právního jednání vedoucího k (domnělému) rozvázání 

pracovního poměru, tak v případě právního jednání neúčinného nebude možné využít postupu 

podle ust. § 72 ZP, neboť se v těchto případech nebude jednat o právní jednání neplatné. Bude 

tak zřejmě nutné podat žalobu podle ust. § 80 občanského soudního řádu, se kterou je spojena 

nutnost prokázání existence naléhavého právního zájmu; odlišnost procesního postupu 

v závislosti na druhu vady rozvazovacího právního jednání zaměstnavatele považuji za koncepci 

nešťastnou. Jedná se o zbytečné zvyšování nároků na účastníky pracovněprávních vztahů (dle 

okolností na zaměstnance i zaměstnavatele, viz výše), tedy jev právě v oblasti pracovního práva 

nežádoucí. Zákonodárce by měl usilovat spíše o to, aby ve vztazích tak frekventovaných, jako 

jsou vztahy podle zákoníku práce, zúčastněným subjektům cestu usnadnil – to není volání po 

jednoduchých ustanoveních tam, kde to mnohotvárná realita neumožňuje, ale snaha vyvarovat se 

složitostí všude, kde jim lze v zájmu racionality v právu předejít. 

Domnívám se proto, že vhodnější je zde spíše zjednodušení postupu, jakým je třeba se 

s výskytem vad právního jednání vypořádat, a takové zjednodušení spatřuji ve sjednocení 

způsobu, kterým se zaměstnanec může domoci svých práv z neplatného rozvázání pracovního 

poměru. 

Společným jmenovatelem zdánlivosti, neúčinnosti a neplatnosti (relativní i absolutní) je 

to, že se jedná o vady právního jednání. Nabízí se proto nezužovat zaměstnanci cestu k nápravě 

neplatného rozvázání pracovního poměru tím, že mu zákoník práce nabídne jako zjevnou pouze 

cestu k nápravě neplatnosti, ale poskytnout mu možnost žádat žalobou určení vadnosti rozvázání 

pracovního poměru. Po odpovídající změně by tak ust. § 72 ZP mohlo znít např. takto: „Vady 

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 tímto rozvázáním.“ 

Za negativní důsledek této změny je možné považovat zavedení prekluzivní lhůty pro 

uplatnění vad spočívajících ve zdánlivosti a neúčinnosti rozvazovacího právního jednání (postup 

podle ust. § 80 občanského soudního řádu dnes takto tvrdě limitován není); na druhou stranu je 

tato (ani příliš krátká, ani příliš dlouhá) lhůta mezi zaměstnavateli a zaměstnanci již dosti zažitá a 
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nutnost existence přiměřené prekluzivní lhůty pro uplatnění neplatnosti rozvazovacího jednání 

teorií ani praxí nikdy zpochybňována nebyla (naopak lze říci, že taková lhůta je obecně 

považována za nutnost). Proč ji tedy nezavést i pro zdánlivost a neúčinnost; sjednocení koncepce 

by zmíněný negativní důsledek nové specifické prekluzivní lhůty podle mého názoru bohatě 

vyvážilo. 

V ostatním by se účastníci pracovněprávních vztahů neměli v důsledku výše uvedeného 

dočkat žádných změn. K vadám spočívajícím ve zdánlivosti, neúčinnosti a absolutní neplatnosti 

právního jednání jsou soudy povinny přihlédnout z úřední povinnosti již podle současné úpravy; 

neplatnost relativní naopak musí být již podle současné úpravy účastníkem tvrzena. Potud by 

tedy zůstalo vše při starém. 

Tato drobná koncepční úprava se mi z pohledu ustanovení pracovního práva upravujících 

důsledky vadného rozvazovacího jednání zdá být vhodnou tečkou za nabytím účinnosti nového 

občanského zákoníku. 

Ad 2) Lhůta pro oznámení zaměstnance o tom, že trvá na svém dalším zaměstnávání 

Jak je podrobněji rozvedeno v kapitole 7.2, lhůta pro oznámení zaměstnance o tom, že 

trvá na svém dalším zaměstnávání, je dnes teorií všeobecně považována za pořádkovou, a to 

navzdory aktuálně účinnému znění ZP a faktu, že judikatura sloužící jako opora tohoto přístupu 

vychází z odlišného znění příslušného ustanovení, které neobsahovalo určení žádné lhůty. 

Domnívám se, že není uspokojivý stav, kdy výklad a aplikace ustanovení právního 

předpisu stojí na neracionálním, resp. neodůvodnitelném základě135. Podle mého názoru by mělo 

být jasně stanoveno, dokdy je zaměstnanec oprávněn své oznámení učinit, a nejlepší cesta 

k tomu vede přes vložení pevné lhůty do právního předpisu. Při úvaze o tom, jak dlouhá by 

taková lhůta měla být, se jasně nabízí provázání na ust. § 72 ZP, tedy stanovení stejné lhůty, 

jakou je zaměstnanec povinen dodržet, chce-li se domáhat určení neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru. Upravená první věta ust. § 69 odst. 1 ZP by tak mohla znít např. takto: 

„Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel 

neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec 

zaměstnavateli nejpozději ve lhůtě podle § 72 písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, 

jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo 

platu.“ 

 
135 A to přesto, že si ze své praxe nejsem vědom reálného problému, který by tato nesrovnalost kdy vyvolala. 
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Dvouměsíční lhůta ode dne, kdy měl pracovní poměr rozvázáním skončit, se mi zdá být 

dostatečně dlouhá; je také praktické spojit lhůtu pro učinění oznámení se lhůtou pro podání 

žaloby, kterou zaměstnanec tak jako tak musí sledovat a dodržet, chce-li svou situaci aktivně 

řešit úřední cestou. Navrženou úpravu bych tak považoval ve vztahu k oznámení zaměstnance o 

jeho dalším zaměstnávání za minimální. Preferoval bych však úpravu širší, a to takovou, která 

toto oznámení modifikuje zásadněji; k tomu viz následující bod. 

Ad 3) Účel oznámení zaměstnance o tom, že trvá na svém dalším zaměstnávání 

Osobně považuji za jeden z nejspornějších bodů současné úpravy neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru právě ustanovení, podle něhož je zaměstnanec povinen oznámit 

zaměstnavateli, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván, má-li vůbec přicházet v úvahu nástup 

povinnosti zaměstnavatele k poskytnutí náhrady mzdy či platu. Jak již bylo podrobněji uvedeno 

výše, tento požadavek se nezdá být jakkoli smysluplně odůvodnitelný. 

Realitou je, že motivace zaměstnance k dovolání se neplatnosti zaměstnavatelova 

rozvazovacího jednání je povětšinou čistě ekonomické povahy, tj. jde o finanční náhradu, kterou 

může zaměstnanec získat v případě úspěchu ve sporu. Jistě budou případy, tak jak tomu při 

vedení sporů bývá, kde osobní rovina neshody převáží a bude pro žalobce podstatnější než co 

jiného; také nepochybně existují případy, kdy se zaměstnanec snaží o skutečné pokračování 

svého pracovního poměru, veden představou, že přes zaměstnavatelovo rozvazovací jednání a 

následný spor /či alespoň jeho hrozbu/ bude takové pokračování reálně možné. Ani jeden ze 

zmíněných typů případů však podle mého názoru nepřeváží a naprostá většina sporů o neplatnost 

či obecně vadu rozvázání pracovního poměru tak bude vedena snahou získat od zaměstnavatele 

finanční náhradu. Tolik praktický pohled žalobců. Z pohledu právní teorie pak máme co dělat 

s neplatným (či jinak vadným) právním jednáním, resp. situací, kdy je třeba tvrzenou vadu 

úředně vyvrátit či potvrdit. Následkem takového potvrzení vady právního jednání pak bude, že 

vztah (pracovní poměr) nikdy rozvázán nebyl, tj. trvá nadále se všemi svými atributy a se všemi 

důsledky, které z toho pro obě jeho strany plynou (tedy včetně povinnosti zaměstnavatele 

přidělovat zaměstnanci práci a poskytnout mu náhradu mzdy či platu, nebyla-li práce z důvodu 

překážek na straně zaměstnavatele přidělována). Skutečně musí být vyžadováno písemné 

potvrzení zaměstnancovy vůle být zaměstnavatelem nadále zaměstnáván, aby uvedené účinky 

úředního potvrzení výskytu vady rozvazovacího jednání nastoupily, tj. aby právo na náhradu 

vzniklo? Podle mého názoru nikoli. 

Zákonodárcova snaha o ošetření vztahů stran pracovního poměru do doby rozhodnutí 

soudu o podané žalobě je pochopitelná a správná, snaha vyřešit za strany pracovního poměru 
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jejich budoucí vztahy už nikoli. Důsledkem absence zaměstnancova oznámení, že trvá na dalším 

zaměstnávání, je nástup fikce dle ust. § 69 odst. 3 ZP, která reálně končí pracovní poměr; působí 

něco, čeho mohou strany dosáhnout samy svým právním jednáním a co jim nemusí být ze strany 

zákonodárce vnucováno (nemluvě o tom, že /byť takových případů zřejmě mnoho nebude/ 

absence zaměstnancova oznámení může být i důsledkem nedostatku právního povědomí, a tedy 

zkrátka zaměstnancovým omylem). 

Domnívám se proto, že pro zakotvení zaměstnancovy povinnosti předmětné oznámení 

učinit, stejně jako pro zákonnou fikci pro případ absence takového oznámení, nejsou racionálně 

obhajitelné důvody a předmětná povinnost zaměstnance by měla být ze ZP vyňata v rámci 

přizpůsobení předpisu koncepci českého občanského práva, která zdůrazňuje autonomii vůle 

jednotlivce. 

Ustanovení § 69 odst. 1 ZP by po úpravě ve výše uvedeném duchu mohlo znít např. 

takto: „Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel 

neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a uplatnil-li zaměstnanec neplatnost 

rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době 

u soudu nejpozději ve lhůtě podle § 72, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je 

povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci 

ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o uplatnění neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době, 

až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému 

skončení pracovního poměru.“ 

Co se týče okamžiku, od kterého by zaměstnanci příslušela náhrada mzdy či platu, zdá se 

mi praktické určit jej jako den, kdy zaměstnavatel nabyde vědomost o podané žalobě. 

Zaměstnanci tím nevzniká žádná nová povinnost konat (v případě úhrady soudního poplatku se 

podaná žaloba k zaměstnavateli dříve či později dostane prostřednictvím soudu), je mu však 

umožněno být aktivní a podání žaloby zaměstnavateli prokazatelným způsobem oznámit, čímž 

jednak zahájí dobu, za niž mu přísluší náhrada, a jednak umožní zaměstnavateli neprodleně 

reagovat na zahájený spor (např. mimosoudním jednáním, které často bývá prostředkem řešení 

nastalé situace). Tento způsob stanovení počátku doby, za kterou náhrada přísluší, také motivuje 

zaměstnance k podání žaloby k příslušnému soudu (resp. k oznámení podání žaloby 

zaměstnavateli) a předchází tak úmyslnému způsobení situace popsané výše v kapitole 7.2), tedy 

záměrnému podání žaloby k soudu nepříslušnému s cílem prodloužit dobu, za kterou mu bude 

v případě úspěchu ve sporu náhrada od zaměstnavatele příslušet. Nynější stav úpravy (která 
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může být snadno zneužita učiněním zaměstnancova oznámení vůči zaměstnavateli a následným 

tajeným podáním žaloby) by tak byl napraven a možnost uvedeného zneužití prakticky 

vyloučena. 

Ustanovení § 69 odst. 3 by pak mohlo být zrušeno bez náhrady. 

Ad 4) Promlčení nároku na náhradu mzdy či platu v případě sporu 

Výše v kapitole 7.4 je na příkladu z praxe demonstrováno, do jakých problémů se může 

zaměstnanec dostat se svým nárokem na náhradu mzdy či platu v průběhu (a v důsledku) trvání 

soudního řízení o žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. V konečném efektu 

může nastat situace, kdy zaměstnanci jako jediná praktická možnost dalšího postupu zbude 

poukazovat na rozpor uplatněné námitky promlčení s dobrými mravy; to je však způsob 

rozhodně častěji zmiňovaný v teorii než v praxi a jeho úspěch zdaleka není zaručen. Přitom 

zaměstnanec v typickém případě nastalou situaci nezpůsobí, spíše bude její obětí. Domnívám se 

proto, že je na místě zabývat se možnostmi její nápravy přímo v právních předpisech. 

Rozpaky mi v této věci způsobuje fakt, že níže navrhovaná řešení jsou ve své podstatě 

kazuistickým zásahem do právních předpisů a tedy „zaplevelováním“ jejich textu ustanoveními, 

která nejsou formulována jako generální pravidlo; takový postup by si měl každý zákonodárce 

dobře rozmyslet, resp. raději se mu rovnou vyhnout. Uvědomuji si rovněž, že v modelovém 

příkladu v kapitole 7.4 mohl být popsaný průběh z pohledu zaměstnance veden lépe. 

Zaměstnanec mohl podat žalobu na náhradu mzdy dříve než na sklonku tříleté promlčecí lhůty a 

mohl tak pro sebe využít benefit ust. § 648 a 652 občanského zákoníku. Dle ust. § 648 promlčecí 

lhůta neběží, uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné mocí a pokračuje-li 

řádně v zahájeném řízení; dle ust. § 652 platí, že pokračuje-li běh promlčecí lhůty po odpadnutí 

takové překážky, neskončí promlčecí lhůta dříve než za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu 

běžet. Občanský zákoník tak prodlouží po odpadnutí překážky běhu promlčecí lhůty její trvání 

na min. šest měsíců, pokud by do konce lhůty zbývala doba kratší (což by na vyřízení podaného 

dovolání na Nejvyšším soudě nestačilo), nijak však neomezuje pokračování běhu promlčecí 

lhůty po odpadnutí překážky, pokud z ní zbývá doba delší. Zaměstnanec tedy může pro sebe 

„ušetřit“ část promlčecí lhůty, kterou pak využije na překlenutí doby nutné pro rozhodnutí o 

dovolání na Nejvyšším soudu. 

Přes výše uvedené a přesto, že v tomto bodě se mnou jistě mnoho povolaných nebude 

souhlasit, se domnívám, že úprava ustanovení právního předpisu za účelem změny přístupu 

k řešení předmětného problému má smysl. Jednak nepovažuji za správné, aby byl zaměstnanec 

v roli žalobce nucen podávat spolu se žalobou na určení neplatnosti rozvázání pracovního 
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poměru rovnou i žalobu na náhradu mzdy či platu (o které navíc soudy vzápětí rozhodnou tak, že 

příslušné řízení přeruší) a tímto způsobem tak „lepil“ rozklíženou právní úpravu; jednak se 

domnívám, že by se v důsledku níže popsaného řešení zmenšil nápad agendy na prvostupňových 

soudech, protože by mohly ubýt žaloby na náhradu mzdy či platu podávané pro jistotu, jen aby 

se předešlo promlčení eventuálně přiznaného nároku. 

Jaké možnosti se tedy nabízejí? Především samozřejmě stanovení delší promlčecí lhůty 

pro příslušné nároky zaměstnance; to se však nejeví jako ideální. Délka soudního řízení je 

individuální případ od případu, je závislá na mnoha faktorech a sjednotit ji se skoro jistě nikdy 

nepodaří, pokoušet se tedy najít vhodnou dobu, která by byla spolehlivě delší, se nemusí podařit 

s pozitivním výsledkem pro všechny případy v praxi. Praktičtějším se zdá být stanovení 

specifického (na pozdější dobu odloženého) počátku promlčecí lhůty pro příslušné nároky 

zaměstnance. Takové řešení se snad dá považovat za vhodnější i proto, že samotnou délku 

promlčecí lhůty nemění a ponechává pro příslušné nároky v platnosti obecnou lhůtu tříletou. 

Při realizaci zvažované úpravy by nejspíše připadalo v úvahu vložit do občanského 

zákoníku nové ustanovení § 622a, eventuálně rozdělit současný § 622 na dva odstavce a novou 

úpravu vložit do odstavce druhého (stávající znění § 622 upravuje pozdější počátek běhu 

promlčecí lhůty, jedná-li se o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný, tedy jde o 

tematicky příbuznou úpravu – oba odstavce by řešily specifický počátek běhu promlčecí lhůty). 

Po odpovídající změně by tak nové ustanovení mohlo znít např. takto: „Jedná-li se o náhradu 

mzdy nebo platu příslušející v důsledku vady rozvázání pracovního poměru výpovědí, 

okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou, počne promlčecí lhůta 

nejdříve běžet, až rozhodnutí soudu o rozvazovacím jednání nabyde právní moci.“ 136 

Takto formulované ustanovení by do právního předpisu jasně promítlo skutečnost, že 

otázka nároku na náhradu mzdy či platu je závislá na vyřešení otázky vady rozvazovacího 

jednání. Zaměstnanci by bylo umožněno nejprve vyřešit jím tvrzenou vadu zaměstnavatelova 

jednání a teprve následně se zabývat otázkou event. náhrady mzdy či platu, pokud by to vůbec 

bylo na místě (v případě neúspěchu ve sporu by žalobu na náhradu mzdy či platu zaměstnanec 

vůbec nemusel podat a ušetřil by soudu část agendy). Pokud by zaměstnanec (v případě svého 

neúspěchu v řízení o vadě rozvazovacího jednání) podal dovolání, ponechala by tříletá promlčecí 

lhůta dostatek času na jeho vyřízení na Nejvyšším soudu. 

 
136 V navrženém znění uvádím „…v důsledku vady rozvázání pracovního poměru…“ a odkazuji na bod 1) této 

kapitoly 7.7; pokud bychom měli zůstat u stávající koncepce rozdrobenosti úpravy směřující k nápravě vad 

rozvazovacího jednání, bylo by třeba (se všemi důsledky pro zdánlivá a právně neúčinná jednání) uvést „…v 

důsledku neplatnosti rozvázání pracovního poměru…“. 
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Navržené řešení se mi zdá být praktičtější než současná úprava a byť se jedná o řešení 

kazuistické, a tedy svou podstatou nežádoucí, domnívám se, že cena za vylepšení úpravy zde 

není příliš velká. 

7.8. Shrnutí navrhované úpravy ust. § 69 a § 72 zákoníku práce 

Závěrem této části 7 uvádím zvažované změny ust. § 69 a § 72, jak byly popsány výše, 

v ucelené podobě navrhovaného znění obou celých ustanovení. Vycházím přitom z řešení 

popsaného v kapitole 7.7, bodu 3) jako řešení preferovaného (§ 69 odst. 2 nedoznává žádné 

změny a odst. 3 je bez náhrady vypuštěn). Opět platí, že vedle níže uvedeného by tyto úpravy 

vyžadovaly související změny názvosloví ve zbytku předpisu a odpovídající zohlednění 

v přechodných ustanoveních, tomu se však již ani zde nevěnuji137. 

§ 69 

(1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci vadnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel 

vadně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a uplatnil-li zaměstnanec vadu 

rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební 

době u soudu nejpozději ve lhůtě podle § 72, jeho pracovní poměr trvá i nadále 

a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty 

první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy se zaměstnavatel 

dozvěděl o uplatnění vady rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením 

nebo zrušením ve zkušební době, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat 

v práci nebo kdy dojde k řádnému skončení pracovního poměru. 

(2) Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo 

platu, 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo 

platu za další dobu přiměřeně snížit; soud při svém rozhodování přihlédne zejména 

k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého 

výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. 

§ 72 

Vady 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 tímto rozvázáním. 

  

 
137 Také by bylo na místě promítnout změny do úpravy rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, to však 

již rovněž není předmětem této práce. 
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8. Závěr 

Závěrem bych rád podal stručný přehled návrhů úpravy, ke kterým jsem dospěl 

v průběhu zkoumání na předcházejících stránkách.  

První návrh de lege ferenda je v této práci formulován ve vztahu k ust. § 52 písm. d) a e) 

ZP. Spočívá v opuštění konceptu nutnosti existence lékařského posudku jako obligatorního 

podkladu již k okamžiku výpovědi ze zdravotních důvodů a ve sjednocení důvodů výpovědi pro 

zdravotní nezpůsobilost (spolu se souvisejícím oproštěním tohoto nového jediného důvodu od 

vazby na event. nárok na odstupné).  

Dále je z praktických důvodů navrhováno sladění lhůt u výpovědních důvodů podle ust. 

52 písm. f) a písm. g) ZP, a to konkrétně zkrácením lhůty podle písm. f) na 6 měsíců, neboť se 

tento způsob jeví jako méně problematický než prodloužení druhé zmíněné lhůty na jeden rok. 

V souvislosti s písm. g) jsem jako otázku otevřenou pro další diskusi ponechal to, zda české 

pracovní právo skutečně potřebuje rozdělení intenzity porušení zaměstnancových povinností do 

tří pásem a zda by toto rozdělení nemělo být v rámci zjednodušení raději redukováno na pásma 

dvě, jak tomu je ve slovenské právní úpravě; konkrétní návrh změny zákonného ustanovení jsem 

v této souvislosti neformuloval, a to v naději, že judikát komentovaný v kapitole 4.6. zůstane jen 

ojedinělým excesem.  

Ve vztahu k výpovědi jsem pak navrhl ještě úpravu konstrukce zákazu výpovědi, která je 

ve své stávající podobě zbytečně komplikovaná a nepříliš přehledná.   

Konkrétní formulace návrhů změn ustanovení § 52 ZP a souvisejících úprav je obsažena 

v kapitole 4.8.138     

Pro okamžité zrušení navrhuji zákonné zakotvení možnosti jeho zpětvzetí jako praktické 

řešení často se vyskytujících problematických situací, neboť se domnívám, že neexistuje důvod, 

pro který by mělo být stranám pracovního poměru zakazováno dohodnout se na tom, že právní 

jednání, které se jich týká, budou považovat za anulované.  

Návrh znění nového ustanovení, tj. nového druhého odstavce § 60 ZP (s tím, že stávající 

znění tohoto paragrafu by nově tvořilo první odstavec) je obsažen v kapitole 5.4.  

 
138 Pro tento i všechny ostatní návrhy de lege ferenda platí, že by navrhované změny samozřejmě vyžadovaly 

provedení souvisejících změn názvosloví ve zbytku předpisu, včetně odpovídajícího zohlednění v přechodných 

ustanoveních.  
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Do zákonné úpravy zrušení pracovního poměru ve zkušební době navrhuji doplnit 

výslovné potvrzení možnosti zrušit ve zkušební době pracovní poměr i za trvání překážek v práci 

na straně zaměstnance. 

Navržené znění příslušného ustanovení (nového posledního odstavce § 66 ZP) viz 

kapitola 6.3.  

Co se týče úpravy neplatnosti rozvázání pracovního poměru139, nejprve formuluji návrh 

nezužovat zaměstnanci cestu k nápravě vadného rozvázání pracovního poměru tím, že mu 

zákoník práce jako zjevnou nabídne pouze cestu k nápravě neplatnosti, ale poskytnout mu ve 

zmíněném předpisu možnost žádat žalobou určení vadnosti rozvázání pracovního poměru 

obecně, tj. jak neplatnosti, tak zdánlivosti a neúčinnosti.  

Dále navrhuji přímo v zákoníku práce jasně stanovit, dokdy je zaměstnanec oprávněn 

učinit oznámení o tom, že trvá na svém dalším zaměstnávání; tomuto účelu by nejlépe posloužilo 

zakotvení stejné lhůty, jakou je zaměstnanec povinen dodržet, chce-li se domáhat určení 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru.  

Výše uvedený podnět je formulován jako minimální; osobně preferuji zásah širší, neboť 

se domnívám, že pro zakotvení zaměstnancovy povinnosti předmětné oznámení učinit, stejně 

jako pro zákonnou fikci pro případ absence takového oznámení, neexistují racionálně obhajitelné 

důvody. Nově proto navrhuji opuštění konceptu, podle něhož je zaměstnanec povinen oznámit 

zaměstnavateli, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván; nástup povinnosti zaměstnavatele 

k poskytnutí náhrady mzdy či platu navrhuji vázat na podání žaloby a okamžik, od kterého by 

zaměstnanci náhrada příslušela, navrhuji určit jako den, kdy zaměstnavatel nabyde vědomost o 

podané žalobě.140  

Konečně navrhuji řešit problémy plynoucí ze současné právní úpravy ve vztahu 

k promlčení nároku zaměstnance na náhradu mzdy či platu v případě sporu stanovením 

specifického (na pozdější dobu odloženého) počátku promlčecí lhůty pro příslušné nároky 

zaměstnance, konkrétně vložením nového ustanovení § 622a do občanského zákoníku 

(eventuálně rozdělením současného § 622 na dva odstavce a vložením nové úpravy do odstavce 

 
139 S cílem zachovat přehlednost zvažovaných úprav souvisejících s neplatností rozvázání pracovního poměru jsou 

všechny tyto návrhy podrobněji pojednány ve zvláštní kapitole 7.7. 
140 Související úpravu délky doby, za kterou zaměstnanci může náhrada mzdy v případě podání žaloby příslušet, 

rovněž ponechávám další diskusi, neboť ji nevnímám jako čistě právní; připomněl jsem pouze, že se nabízí 

inspirace slovenskou úpravou a zavedení horní hranice, která na Slovensku činí 36 měsíců, viz část 2 a závěr 

kapitoly 7.5. 
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druhého), aby byla do předpisu jasně promítnuta skutečnost, že otázka nároku na náhradu mzdy 

či platu je závislá na vyřešení otázky vady rozvazovacího jednání.   

Konkrétní formulace návrhů změn ust. § 69 a § 72 ZP je obsažena v kapitole 7.8. (návrh 

změny ustanovení občanského zákoníku ve vztahu k promlčení nároku na náhradu mzdy či platu 

je pojednán v kapitole 7.7., bodu 4).  

Zcela na závěr této práce lze pak obecně vzato konstatovat, že výrazně pozitivním rysem 

české právní úpravy rozvázání pracovního poměru je kodifikace pracovního práva, která dává 

adresátům předmětných norem možnost pracovat s materií poměrně přehlednou.141 Rovněž lze 

shrnout (aniž by tím měly být marginalizovány komplikace spojené s praktickou aplikací a 

další dílčí výhrady popsané výše), že zkoumaná úprava může být obecně označena za 

promyšlenou a funkční. V rámci stručné teoretické revize alternativ jsou tak sice zmíněny 

některé možné směry úvah o rozvoji úpravy142, zásadní koncepční změny však tato práce 

neformuluje.  

Tato práce rovněž nepodává žádné návrhy na změnu koncepce norem stavějících na 

relativně abstraktních hypotézách; tyto normy sice kladou na praxi značné nároky při subsumpci 

konkrétních skutkových okolností pod zákonná ustanovení, nedomnívám se však, že k nim de 

lege ferenda existuje reálná alternativa143. O to větší důraz je ovšem třeba klást na judikaturu, 

přičemž tím mám na mysli nejen sledování a aplikaci závěrů soudních rozhodnutí, ale také snahu 

soudů při tvorbě těchto rozhodnutí, která musí být zacílena na racionální odůvodnění závěrů a 

konzistenci (všude tam, kde je to jen trochu možné); jinak totiž judikatura přijde o roli 

spolutvůrce a autoritativního sjednotitele aplikační praxe, která by měla být její významnou 

výsadou.  

Vedle podání přehledu rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bylo 

hlavním cílem této práce zkoumání problematických aspektů a momentů právní úpravy i 

judikatury (i z pohledu praxe) a podání praktických návrhů úpravy de lege ferenda. Doufám, že 

se mi tohoto cíle podařilo dosáhnout a že tato práce má potenciál obohatit pohled na pracovní 

právo v očích těch, kdo ji budou číst.    

  
 

141 Zvláště pak tato výhoda vynikne při porovnání s rakouskou a německou právní úpravou rozvázání 

pracovněprávních vztahů, viz část 2.  
142 Viz inspirace modelem německé Verdachtskündigung v kapitole 3.3. a možnost uzákonění výpovědi bez uvedení 

důvodu v kapitole 3.4. 
143 Samozřejmě s výjimkou uzákonění výpovědi bez uvedení důvodu, které by celkové opuštění tohoto konceptu 

umožnilo; to však není (jak již bylo zmíněno výše) ani tak otázkou právně teoretickou (neboť taková konstrukce 

z pohledu právního možná je) jako spíše otázkou politické diskuse a politického konsensu. 
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Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Abstrakt 

 

Práce se věnuje skončení pracovního poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce České republiky, a to skončení v důsledku právního jednání strany zaměstnavatelské. 

Zaměřuje se tedy na výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, 

zrušení pracovního poměru ve zkušební době a s nimi úzce spojenou problematiku neplatnosti 

těchto rozvazovacích jednání. 

Práce je rozdělena na část obecnou a část zvláštní.  

Obecná část (1–3) nejprve podává přehled základních rysů platné právní úpravy 

rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a zamýšlí se nad její funkcí (účelem), 

následně nabízí stručné nahlédnutí do právní úpravy zkoumaného institutu v Rakouské republice, 

Spolkové republice Německo a ve Slovenské republice a konečně krátce sumarizuje východiska 

alternativních přístupů k rozvázání pracovního poměru.  

Hlavním těžištěm práce je pak zvláštní část (4–7), jež se postupně věnuje výpovědi, 

okamžitému zrušení, zrušení ve zkušební době a neplatnosti uvedených rozvazovacích jednání, 

přičemž zkoumá především problematické aspekty a momenty platné právní úpravy i judikatury 

(místy na skutečných případech z autorovy advokátní praxe) a podává návrhy úprav de lege 

ferenda.  

Ve zvláštní části práce jsou tak navrhovány mj. např.: změny ustanovení § 52 zákoníku 

práce (podávajícího výčet důvodů, pro které je zaměstnavatel oprávněn vypovědět zaměstnancův 

pracovní poměr), zákonné zakotvení možnosti zpětvzetí okamžitého zrušení pracovního poměru 

či vícero změn týkajících se pojetí vadnosti rozvázání pracovního poměru (jako pojmu 

označujícího souhrnně jeho neplatnost, neúčinnost či zdánlivost), včetně např. doplnění zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o stanovení specifického (na pozdější dobu odloženého) 

počátku běhu promlčecí lhůty pro nároky zaměstnance na náhradu mzdy či platu.  

 

Klíčová slova: rozvázání pracovního poměru, zaměstnavatel, zákoník práce  

 

 

 

 

 



 

141 

 

 

Termination of the employment relationship by the employer 

Abstract  

 

The dissertation focuses on termination of employment relationship under Act No. 

262/2006 Coll., Labour Code of the Czech Republic, namely termination by the employer. It 

therefore focuses on the notice of termination of the employment relationship, the immediate 

termination of the employment relationship, the cancellation of employment relationship during 

the probationary period and the closely related issue of invalidity of the above legal acts.  

The dissertation is divided into a general part and a special part. 

The general part (1-3) first gives an overview of the basic features of the applicable 

legislation on termination of employment relationship by the employer and considers its function 

(purpose), then offers a brief insight into the legislation regarding termination of the employment 

relationship by the employer in the Republic of Austria, the Federal Republic of Germany and 

the Slovak Republic and finally briefly summarizes the starting points of alternative approaches 

to termination of the employment relationship.  

The main focus of the dissertation is the special part (4–7), which focuses on the notice of 

termination, the immediate termination, the cancellation during the probationary period and the 

invalidity of the above legal acts, examining in particular the problematic aspects and moments 

of valid legislation as well as the case law (sometimes citing real-life cases from the author's 

legal practice) and proposing modifications de lege ferenda. 

In the special part of the dissertation, e.g. following proposals are formulated: 

amendments to the provisions of Section 52 of the Labour Code (said section lists the reasons for 

which the employer is entitled to terminate the employee's employment relationship), legal 

stipulation of the possibility to withdraw immediate termination of the employment relationship 

or several changes concerning the concept of a deficient termination of the employment 

relationship (as a term denoting collectively such legal act being invalid, ineffective or void), 

including, for example, amendment to Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, laying down a 

specific (deferred) commencement of the limitation period of the employee’s claims for salary 

compensation.  

 

Klíčová slova: the termination of the employment relationship, the employer, 

the Labour Code 
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