
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Právnická fakulta 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Lněnička 

 

 

Výpověď z pracovního poměru 

 

Notice of termination 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): duben 2016 



 

 

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

 

 

 

 

 

Autor diplomové práce 



 

 

Poděkování 

 

Děkuji paní doc. JUDr. Věře Štangové, CSc. za pomoc a ochotu při vedení diplomové 

práce a dále bych rád poděkoval své rodině za jejich podporu po celou dobu studia. 

  



 

 

Obsah 

 

Použité zkratky ................................................................................................................. 1 

Úvod .................................................................................................................................. 2 

1. Pojetí pracovního práva a jeho postavení v systému práva ...................................... 4 

1.1 Pojetí, postavení a funkce pracovního práva ...................................................... 4 

1.2 Vztah mezi právem pracovním a právem občanským ....................................... 7 

2. Právní skutečnosti vedoucí ke skončení pracovního poměru ................................. 13 

2.1 Pojem a třídění právních skutečností ............................................................... 13 

2.2 Právní události mající za následek skončení pracovního poměru .................... 14 

2.2.1 Skončení pracovního poměru na základě právních událostí ..................... 14 

2.3 Právní jednání vedoucí ke skončení pracovního poměru ................................. 15 

2.3.1 Způsoby skončení pracovního poměru právním jednáním ....................... 20 

2.4 Skončení pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu ...................... 21 

3. Prameny pracovního práva vztahující se k výpovědi z pracovního poměru .......... 23 

3.1 Ústavní zákony ................................................................................................. 23 

3.2 Mezinárodní smlouvy ....................................................................................... 23 

3.3 Evropské unijní právo ...................................................................................... 24 

3.4 Zákony .............................................................................................................. 25 

3.5 Judikatura ......................................................................................................... 27 

4. Výpověď ................................................................................................................. 28 

4.1 Forma výpovědi ............................................................................................... 29 

4.2 Obsah výpovědi ................................................................................................ 29 

4.3 Doručování výpovědi ....................................................................................... 30 

4.3.1 Doručování zaměstnavatelem ................................................................... 30 

4.3.2 Doručování zaměstnancem ....................................................................... 33 



 

 

4.4 Odvolání výpovědi ........................................................................................... 34 

4.5 Výpovědní doba ............................................................................................... 34 

4.6 Výpověď daná zaměstnancem ......................................................................... 37 

4.7 Výpověď daná zaměstnavatelem ..................................................................... 38 

4.7.1 Organizační důvody .................................................................................. 39 

4.7.2 Dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance ............................. 42 

4.7.3 Nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce 

ze strany zaměstnance ............................................................................................. 46 

4.7.4 Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či 

soustavné méně závažné porušování povinností vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ................................................ 48 

4.7.5 Zvlášť hrubé porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a ZP  

  .................................................................................................................. 52 

4.8 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem a výjimky z tohoto zákazu ................ 53 

4.8.1 Ochranná doba .......................................................................................... 53 

4.8.2 Výjimky ze zákazu výpovědi v ochranné době ........................................ 55 

4.9 Účast odborové organizace při výpovědi z pracovního poměru ...................... 56 

4.10 Hromadné propouštění ................................................................................. 58 

5. Neplatné rozvázání pracovního poměru výpovědí ................................................. 61 

5.1 Neplatné rozvázání ze strany zaměstnavatele a nároky zaměstnance z toho 

vzešlé  .......................................................................................................................... 61 

5.2 Neplatné rozvázání ze strany zaměstnance a nároky zaměstnavatele z toho 

vzešlé  .......................................................................................................................... 62 

6. Odstupné a další povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k výpovědi z pracovního 

poměru ............................................................................................................................ 63 

6.1 Odstupné .......................................................................................................... 63 

6.2 Potvrzení o zaměstnání .................................................................................... 65 



 

 

6.3 Pracovní posudek ............................................................................................. 66 

7. Výpověď z pracovního poměru de lege ferenda ..................................................... 68 

7.1 Úprava délky výpovědní doby ......................................................................... 68 

7.2 Vykoupení ze zaměstnání ................................................................................ 69 

7.3 Úprava výpovědi při přechodu práv a povinností a přechodu výkonu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů ....................................................................... 70 

7.4 Nový výpovědní důvod .................................................................................... 71 

Závěr ............................................................................................................................... 73 

Použitá literatura ............................................................................................................. 75 

Použitá judikatura ........................................................................................................... 78 

Použité právní předpisy .................................................................................................. 80 

Shrnutí ............................................................................................................................. 82 

Summary ......................................................................................................................... 83 

Klíčová slova .................................................................................................................. 84 

Key words ....................................................................................................................... 84 

 

 



1 

 

Použité zkratky 

 

EU – Evropská unie 

MOP – Mezinárodní organizace práce 

OSN – Organizace spojených národů 

ZP – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

InspPr - zákon č. 251/2006 sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

Ústava – ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Listina – ústavní zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR 

o. s. ř. – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

ZoZS – zákon č. 372/2011, o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

ZoSZS – zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů 

ZZ - zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

ŽZ – zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
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Úvod 

 

 Pracovní právo silně ovlivňuje jak jedince, tak celou společnost. Vzhledem 

k nutnosti obstarávat si prostředky pro život prací, je pracovní poměr jednou 

z možností, ovšem možností převažující, jak tyto prostředky získat. Z toho vyplývá 

hlavní důvod volby výpovědi z pracovního poměru, jakožto tématu diplomové práce. 

Ztráta zaměstnání, ke které může dojít právě na základě tohoto způsobu skončení 

pracovního poměru, může mít, a nezřídka skutečně má, velký dopad jak na samotného 

zaměstnance, respektive bývalého zaměstnance, tak na jeho rodinu, okolí a v neposlední 

řadě i na společnost jako celek. Není nijak těžké si představit osobu, která ztratí svou 

práci a v návaznosti na to přijde i rodina o jeden ze svých příjmů. Následkem toho 

mohou být psychické problémy, které mají svůj původ v tlaku, který je vyvoláván na 

takovou osobu z důvodu, aby si co nejdříve našel zaměstnání nové. Psychika je však 

tímto ovlivňována i u ostatních členů společnosti, a to především u rodiny pociťující 

ztrátu nejvíce. Skončení pracovního poměru výpovědí má tedy důsledky v rovině 

sociální i ekonomické.  

Snahou státu by tak mělo být upravovat možnosti skončení pracovněprávních 

vztahů, jak s ohledem na tržní ekonomiku a konkurenční prostředí, tak zároveň s 

ohledem na ochranu zaměstnanců. Jde zkrátka o to, nastavit systém, aby nedocházelo 

k neopodstatněné ztrátě zaměstnání a pokud již někdo přijde o práci, aby negativní 

důsledky byly pokud možno co nejmenší. Cílem právní úpravy by měla být rovnováha 

mezi skončením pracovního poměru výpovědí bez větších potíží a překážek a zároveň 

zajištění flexibility v pracovněprávních vztazích a současně i poskytnutí jistoty 

zaměstnanci, že bude mít stabilní ekonomické prostředí, které nebude narušeno 

bezdůvodnou ztrátou zaměstnání. Výpověď je jedním z institutů pracovního práva, kde 

se nejvíce projevuje ochranná funkce pracovního práva, kdy tato funkce v minulosti 

byla, a do dnešních dob stále je, hlavním důvodem, proč existuje zvláštní úprava těchto, 

do značné míry, specifických soukromoprávních vztahů. 

Cílem práce je rozebrat současnou právní úpravu výpovědi z pracovního poměru 

a poukázat na některé její diskutabilní oblasti. Do práce jsou začleněna i soudní 

rozhodnutí, která jsou vybrána v souvislosti s daným tématem a to za účelem 

interpretace, ke které soudy ve své praxi dospěly. Dále jsou uvedeny návrhy úpravy 
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výpovědi de lege ferenda, které se objevují v odborné literatuře a snahou je zhodnocení, 

zda by jejich přijetí vedlo ke zlepšení současné úpravy výpovědi. 

Práce je systematicky členěna do 7 kapitol. V první kapitole práce se zabývám 

pojetím pracovního práva a jeho funkcemi, což jsou otázky, které je nutno uvést 

z důvodu návaznosti na konkrétní aspekty a instituty pracovního práva. Součástí této 

kapitoly je vztah mezi občanským a pracovním právem, který je vzhledem k subsidiaritě 

občanského zákoníku velice důležitý. V druhé kapitole se zabývám právními 

skutečnostmi, které mají za následek skončení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, 

že výpověď je právní skutečností, na základě které dochází k rozvázání pracovního 

poměru, tak považuji za nutné se zmínit o tom, co jsou to právní skutečnosti, jak se dělí 

a jak je na jejich základě skončen pracovní poměr. Ve třetí kapitole se věnuji otázce 

pramenů práva. Jsou zde obsaženy jak prameny vnitrostátní, tak i mezinárodní 

dokumenty a předpisy práva Evropské unie, které svým obsahem zasahují do institutu 

výpovědi z pracovního poměru. Ve čtvrté až šesté kapitole se již věnuji platné právní 

úpravě institutu výpovědi a dále i následkům neplatného rozvázání pracovního poměru 

a povinnostem zaměstnavatele souvisejícími se skončením pracovního poměru. 

V závěrečné sedmé kapitole se zaměřuji na námět de lege ferenda pokud jde o institut 

výpovědi z pracovního poměru. Jedná se o základní okruhy otázek, o kterých se 

diskutuje v odborných kruzích, jako o případech, kde by mohlo dojít k úpravě. 

Diplomová práce vychází z právního stavu účinného k 1. 1. 2016. 
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1. Pojetí pracovního práva a jeho postavení v systému 

práva 

 

1.1 Pojetí, postavení a funkce pracovního práva 

 

Pracovní právo jako souhrn právních norem upravuje 3 oblasti, kterými jsou 

individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a právní úprava zaměstnanosti.
1
 

Pokud jde o individuální pracovní právo, bývá chápáno jako soubor právních 

vztahů, vznikajících mezi subjekty, kdy jeden ze subjektů využívá pro výkon své 

činnosti subjektu jiného, který tak vykonává závislou práci.
2
 Závislá práce je definována 

v § 2 ZP jako práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a 

podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Tato definice je velice důležitá 

pro vysvětlení toho, proč je institut výpovědi z pracovního poměru upraven ve prospěch 

zaměstnance. Vzhledem k tomu, že už z definice vyplývá podřízenost zaměstnance 

v pracovněprávním vztahu, nelze oběma subjektům při tomto způsobu skončení 

pracovního poměru dávat stejné možnosti, jak tento právní vztah jednostranně ukončit. 

 Druhou oblastí je kolektivní pracovní právo, které upravuje právní vztahy 

kolektivní povahy, kdy jako subjekt vystupuje jeden nebo více zaměstnavatelů, nebo 

jedna nebo více organizací zaměstnavatelů na jedné straně a na druhé straně jedna nebo 

více odborových organizací. Třetí oblastí je právní úprava zaměstnanosti, která je 

vzhledem ke své povaze řazena do práva veřejného. Je to z toho důvodu, že zde právní 

vztahy vznikají mezi osobami a příslušnými orgány vykonávajícími veřejnou moc. Na 

základě tohoto rozdělení nelze jednoznačně určit, zda pracovní právo jako celek, je 

právem soukromým či veřejným, protože upravuje vztahy jak soukromoprávní, tak 

veřejnoprávní, a proto je pracovní právo považováno za samostatné právní odvětví, 

s tím, že je nutné brát ohled na propojení jednotlivých odvětví práva celého právního 

řádu.
3
 Pokud se hovoří o oblasti individuálního a kolektivního pracovního práva, tak 

                                                 
1
Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 

s. 3 
2
 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. 2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 19 

3
 GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního práva. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2010, str. 18 
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toto bývá také označováno jako pracovní právo v užším slova smyslu.
4
 Oblast 

individuálního pracovního práva, a částečně i kolektivního, lze zcela jistě zařadit do 

oblasti práva soukromého, protože právní vztahy v těchto oblastech vznikají na základě 

smluvním.
5
  

Hlavními funkcemi pracovního práva jsou funkce ochranná a organizační. 

Ochranná funkce historicky vznikla z důvodu ochrany zaměstnance jako slabší smluvní 

strany a toto pojetí si ponechává do dnešní doby, kdy je stále dominantní a 

charakteristickou funkcí pracovního práva. Funkce organizační je charakterizována tím, 

že pracovní právo vytváří podmínky pro výkon práce, dává zaměstnavatelům možnosti 

a nástroje, jak řídit své zaměstnance a zaměstnancům a organizacím zaměstnanců 

možnost participovat na řízení podniků.
6
 

Tyto funkce se prolínají celým pracovním právem a jejich základní projevy lze 

vidět již v demonstrativním výčtu základních zásad pracovněprávních vztahů v §1a ZP. 

V tomto ustanovení je formulováno pět základních zásad, z nichž hned čtyři jsou dle 

mého názoru vyjádřením ochranné funkce. 

Jako první je to zásada zákonné ochrany postavení zaměstnance. Ta je již ze 

svého názvu vůdčí zásadou projevující ochrannou funkci. Tato zásada chrání práva 

zaměstnanců a jejím projevem je především řada kogentních a relativně kogentních 

ustanovení.
7
 Druhou zásadou je zabezpečení uspokojivých a bezpečných podmínek pro 

výkon práce. Tato zásada sice nevyjadřuje ochranu zaměstnance z pohledu slabší 

smluvní strany, ale z pohledu toho, že zaměstnanec vykonává práci osobně a je tedy 

tím, komu hrozí reálné nebezpečí vzniku škody nebo újmy a proto je povinností 

zaměstnavatele zajistit takové podmínky pro výkon práce, aby takové možné následky 

byly minimalizovány. Ústavním vyjádřením této zásady jsou čl. 28 a 29 odst. 1 Listiny, 

které výslovně zaručují právo na uspokojivé pracovní podmínky, resp. právo na 

zvýšenou ochranu zdraví při práci pro ženy, mladistvé a osoby zdravotně postižené. 

Další zásadou, která je vyjádřením ochranné funkce, je spravedlivé odměňování 

zaměstnance, kterou bych pro tento výklad spojil se zásadou rovného zacházení a 

                                                 
4
 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. 2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 69 

5
 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 4 
6
 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 4 
7
 Bělina, M. a Drápal L. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 23 
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zákazu diskriminace zaměstnanců. U těchto zásad se ochranná funkce projevuje v tom 

smyslu, aby nedocházelo ke znevýhodňování nejen na základě pohlaví, ale na základě 

jakéhokoliv diskriminačního důvodu, tedy aby zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou 

práci za stejných podmínek, byla zajištěna rovnost v zacházení.
8
 Již v Listině je zákaz 

diskriminace vyjádřen v čl. 1 a čl. 3 odst. 1., zákoník práce sám upravuje v hlavě IV 

rovné zacházení a zákaz diskriminace. Jako další právní předpis, který takovéto projevy 

zakazuje, je zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, na který zákoník práce ve svém §17 odkazuje. 

Vyjádřením organizační funkce, je zásada řádného výkonu práce zaměstnancem 

v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Zaměstnavatel by měl zaměstnanci 

přidělovat práci a kontrolovat ji, což je jeden z projevů organizační funkce, tak, aby 

byla vykonávána řádně a v souladu se zájmy zaměstnavatele. Tato zásada je však 

pojímána i jako ochrana zaměstnavatele, resp. jeho oprávněných zájmů.
9
 Dle mého 

názoru, však tuto ochranu zaměstnavatele nelze pojímat jako projev ochranné funkce 

pracovního práva. Tato funkce, jak již bylo řečeno, vznikla z důvodu ochrany 

zaměstnance, a i když v dnešní době již nelze hovořit o tom, že by zaměstnanec byl 

vždy slabší stranou
10

, tak ochrannou funkci pracovního práva je vždy třeba vykládat jen 

ve vztahu k zaměstnanci. 

Zvláštní význam výše uvedených zásad, je zdůrazněn tím, že tyto zásady, kromě 

zásady řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele, vyjadřují, podle § 1a odst. 2 ZP, hodnoty, které chrání veřejný pořádek. 

Toto ustanovení tak má velký vliv na interpretaci a aplikaci pracovněprávní úpravy, ať 

již z pohledu dispozitivnosti a kogentnosti nebo platnosti právního jednání, jak je o tom 

pojednáno níže. 

 

 

 

 

                                                 
8
 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2010, s. 18 
9
 Bělina, M. a Drápal L. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 23 

10
 Více v BEZOUŠKA, Petr. Vliv nového občanského zákoníku na pracovní právo. Právní rozhledy, 

2014, roč. 22, č. 1, s. 4 
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1.2 Vztah mezi právem pracovním a právem občanským 

 

Při vymezení vztahu mezi právem pracovním a právem občanským je třeba říci, 

že stejně jako další odvětví práva soukromého, se pracovní právo vyvinulo z práva 

občanského, vlivem vývoje poměrů ve společnosti. Počátek vyčleňování pracovního 

práva je řazen do poloviny 19.stol, kdy jsou přijímány různé legislativní úpravy, které 

mají za cíl chránit zaměstnance při výkonu práce (tzv. ochranné zákonodárství). 

Dochází tak k zásahům do smluvní volnosti v rámci výkonu práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele. I přes tuto ingerenci však nelze zpochybnit, že tyto vztahy byly stále 

považovány za vztahy soukromoprávní a byla na ně aplikována úprava občanskoprávní, 

jakožto obecná úprava soukromého práva s tím, že vzhledem ke specifičnosti 

pracovněprávních vztahů, zde byla zvláštní úprava institutů, které měly zvýšit ochranu 

zaměstnanců.
11

 

Po komunistickém převratu v únoru 1948 následovalo období, kdy docházelo 

k přebudování právního řádu tak, aby splňoval myšlenky a zásady socialismu. Vůdčím 

znakem, který se projevoval při tvorbě pracovněprávních předpisů, bylo přijímání 

jednotné právní úpravy pro všechny pracovníky v pracovním poměru, což bylo 

projevem rovnosti ve společnosti.
12

 Vyvrcholením v rámci pracovního zákonodárství 

bylo přijetí zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Došlo tak ke kodifikaci pracovního 

práva, ovšem za cenu toho, že pojetí vztahu mezi právem občanským a právem 

pracovním bylo upraveno tak, že došlo ke kogentní, komplexní úpravě 

pracovněprávních vztahů zákoníkem práce a tím bylo pracovní právo zcela 

osamostatněno od práva občanského, veškeré historické vazby mezi pracovním právem 

a občanským právem byly zpřetrhány.
13

 

Vzhledem k politickým událostem po roce 1989 docházelo i v oblasti 

pracovního zákonodárství ke změnám, které si vyžadovala transformace ekonomického 

systému z centrálně plánovaného na tržní ekonomiku. Přes veškeré změny a novely v té 

                                                 
11

 Bělina, M. a Drápal L. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 45-46 
12

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 24 
13

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 24 - 25 
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době, si však zákoník práce stále udržoval svou kogentní a osamostatněnou podobu.
14

 

V květnu 2006 byl přijat nový zákoník práce, jako zákon č. 262/2006 Sb. Pojetím 

nového zákoníku práce, podle důvodové zprávy k tomuto zákonu, bylo „vycházet z 

dosažené úrovně společenských a ekonomických vztahů a odpovídat mezinárodním 

trendům vývoje pracovního práva a dále liberalizovat pracovněprávní vztahy a vymezit 

jejich vztah k platnému, tzn. dosavadnímu občanskému zákoníku tak, aby při zachování 

specifik pracovněprávní úpravy byl zvýrazněn společný soukromoprávní charakter 

úpravy, koncipovaný podle zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ (čl. 2 odst. 3 Listiny 

a čl. 2 odst. 4 Ústavy).“
15

 K vymezení vztahu k občanskému zákoníku došlo na základě 

principu delegace, který byl upraven v § 4 ZP z roku 2006. Aplikace tohoto principu 

znamenala, že občanský zákoník se použil tehdy, pokud zákoník práce na aplikaci 

občanského zákoníku výslovně odkázal. V zákoníku práce byla upravena i tzv. 

negativní delegace, která naopak výslovně zakazovala užití občanského zákoníku na 

určité instituty zákoníku práce.
16

 

Použití principu delegace však nebylo přijímáno jako správné řešení. Tento 

nesouhlas vyústil v podání návrhu na zrušení § 4 a dalších ustanovení zákoníku práce, 

který podala skupina poslanců a senátorů k Ústavnímu soudu ČR. Ve svém podání 

navrhovatelé nejprve napadali problematické vymezení kogentních ustanovení zákoníku 

práce z důvodu, že takto formulovaná kogentnost narušuje princip seznatelnosti 

právního stavu a předvídatelnosti právního rozhodnutí, které muže být v důsledku 

v rozporu s právem na spravedlivý proces a právní jistotou, protože platnost daného 

úkonu bude zjištěna až následně v soudním řízení. Dále také uváděli, že je tím narušena 

předvídatelnost právní úpravy, protože ta je dána jen tehdy, je-li formulována 

dostatečně přesně na to, aby jí každá osoba mohla přizpůsobit své chování. Zavedení 

principu delegace vedlo dle navrhovatelů k nesmyslné a nesrozumitelné úpravě, protože 

kogentní ustanovení zákoníku práce odkazovala na dispozitivní ustanovení občanského 

zákoníku, aniž by byla možnost se od těchto dispozitivních ustanovení odchýlit. To v 

důsledku zakládalo neaplikovatelnost některých ustanovení zákoníku práce a to vše 

mělo mít za následek narušení právní jistoty a legitimního očekávání. Soud neshledal 

                                                 
14

 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 

pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, s. 18-21 
15

 Důvodová zpráva k ZP. Dostupná z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1558/zprava.pdf 
16

 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012, s. 171 
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princip delegace, tak jak byl upraven v zákoníku práce, za souladný s principy právního 

státu. Dále soud uvedl, že vzhledem k historickému vyčlenění různých odvětví 

soukromého práva z práva občanského, je třeba, pokud úprava daného odvětví 

neupravuje určitou otázku, na ní třeba aplikovat úpravu občanskoprávní, jakožto obecný 

soukromoprávní předpis. Zavedení principu delegace však takovéto použití výrazně 

omezilo a zároveň tím došlo i k zvýšení nejistoty, protože odkazy, na základě kterých 

docházelo k aplikaci občanského zákoníku, nemohlo pokrýt veškeré možnosti, ke 

kterým mohlo dojít, a důsledkem tohoto by mohly nastat situace, které nebudou právem 

upraveny.  Tato nejistota vede ke snížení právní jistoty a předvídatelnosti práva a jako 

taková, jak je již uvedeno výše, je v rozporu s principy právního státu ve smyslu čl. 1 

Ústavy. Ústavní soud tedy zrušil § 4 ZP a tím byl zaveden princip subsidiarity. 

Zbývající ustanovení zákoníku práce spojena s delegačním principem, byla vzhledem 

k již subsidiárnímu použití občanského zákoníku, nadbytečná.
17

 

S argumentací Ústavního soudu nelze než souhlasit. Při postavení pracovního 

práva v systému práva, jak je popsáno výše, se jeví jako vhodné, aby ve vztahu 

občanského zákoníku k zákoníku práce byl užit princip subsidiarity. Vzhledem 

k aplikační praxi a budoucím novelám, které mohou být více či méně zdařilé, se 

aplikace tohoto principu jeví, jako nejlepší řešení, které zvyšuje právní jistotu a obecně 

víru v právo. 

K zákonnému vyjádření principu subsidiarity do zákoníku práce, došlo tzv. 

koncepční novelou zákoníku práce, tj. zákonem č. 365/2011 Sb., a to konkrétně v 

ustanovení § 4. Ustanovení § 4 ZP zní: „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; 

nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se 

základními zásadami pracovněprávních vztahů.“   

Očekávaným zásahem do úpravy pracovního práva bylo přijetí nového 

občanského zákoníku
18

 a v souvislosti s ním i přijetí tzv. změnového zákona
19

, který 

novelizoval velký počet zákonů v souvislosti s novým kodexem. Obecně lze však říci, 

že touto soukromoprávní rekodifikací nedošlo ke změně postavení pracovního práva 

                                                 
17

 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06, ze dne 12. 3. 2008   
18

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
19

 Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace 

soukromého práva 
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jako celku. Nový občanský zákoník pracovní právo nijak zásadně nezměnil.
20

 Změny, 

ke kterým došlo, byly především změny terminologické. Jsou však určité oblasti, kde 

došlo i ke změnám věcným. Chci také uvést, že obecná část občanského zákoníku 

bezprostředně ovlivňuje obecnou část pracovního práva. 

Jako první poznámku ke změnám, které přinesl nový občanský zákoník, je 

vhodné uvést § 2401 odst. 1 OZ, kde je upraveno, že pracovněprávní vztahy jsou 

upraveny v jiném zákoně. Toto ustanovení dává najevo, že občanský zákoník uznává 

zvláštní soukromoprávní úpravu v zákoníku práce, ovšem na druhou stranu je tím 

vyjádřeno, že zákoník práce je zvláštním předpisem ve vztahu k občanskému zákoníku. 

To, že se obecný předpis sám vymezuje vůči zvláštnímu, je však úprava poněkud 

nestandardní.
21

 Druhý odstavec tohoto paragrafu vylučuje použití ustanovení o ochraně 

spotřebitele na práva a povinnosti zaměstnavatele. Toto ustanovení by mohlo evokovat, 

že všechna ostatní ustanovení občanského zákoníku lze na pracovněprávní vztahy 

použít. Je však nutné si znovu uvědomit zvláštní povahu pracovního práva a z toho 

vyvodit, že určitá ustanovení zkrátka nelze použít (rodinné, dědické právo).
22

 Dalším 

argumentem proti možnosti použití ostatních částí občanského zákoníku je ten, že sám 

zákoník práce vylučuje užití některých ustanovení občanského zákoníku výslovně
23

 a 

v některých oblastech má sám svou vyčerpávající úpravu (např. odpovědnost za 

škodu).
24

 Avšak jinak lze předpokládat, vzhledem k principu subsidiarity, že mnohá 

ustanovení občanského zákoníku budou používána i na pracovněprávní vztahy.
25

 

Druhým důležitým bodem nové úpravy, který je významný i pro oblast 

výpovědi, je § 35 OZ. Toto ustanovení je však podrobeno silné kritice odborné 

veřejnosti.
26

 V prvním odstavci se zdá velice sporné, že zákon hovoří pouze o 

způsobilosti k zavázání se k výkonu závislé práce a neupravuje již to, že na základě 

                                                 
20

 BĚLINA, Miroslav. Změnilo se pracovní právo s novým občanským zákoníkem? Právní rozhledy, 

2015, roč. 23, č. 2, str. 52 
21

 BĚLINA, Miroslav. Změnilo se pracovní právo s novým občanským zákoníkem? Právní rozhledy, 

2015, roč. 23, č. 2, str. 52 
22

 BĚLINA, Miroslav. Změnilo se pracovní právo s novým občanským zákoníkem? Právní rozhledy, 

2015, roč. 23, č. 2, s. 52 
23

 § 144a, 346b – d ZP 
24

 HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní 

rozhledy, 2014, roč. 22., č. 7, s. 234 
25

 K tomu srov. Bělina, M. a Drápal L. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 

50-51 
26

 K tomu srov. Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, str. 14 
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vstupu do tohoto právního vztahu, se nezletilá osoba nutně stává plně způsobilou 

z pohledu pracovního práva jako celku (s těmi výjimkami, kde zákoník práce sám 

omezuje způsobilost věkem).
27

 Z pohledu výpovědi je relevantní odstavec druhý tohoto 

ustanovení. V něm se jeví problematické, že do individuálního právního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem vstupuje třetí osoba, která tento vztah může svým 

jednáním zrušit, což se ve svém důsledku zdá jako zásah, který narušuje základní 

principy soukromého práva.
28

 Důvodová zpráva toto ustanovení však vysvětluje 

zájmem na ochraně rodiny a mladistvých při výkonu práce.
29

 Musím však souhlasit 

s argumentací proti zavedení této úpravy. Pokud je zaměstnanec, ač nezletilý, plně 

způsobilý v rámci pracovního práva, tak se mi zdá nevhodné, aby do vztahu mezi ním a 

zaměstnavatelem mohla zasáhnout třetí osoba, byť by tak jednala na ochranu zájmů 

mladistvého, a to i vzhledem k tomu, že sám zákoník práce poskytuje zvláštní ochranu 

mladistvým zaměstnancům.
30

 Je v rozporu s principy soukromého práva, aby někdo třetí 

zasáhl do smluvního vztahu, který uzavřely dva jiné subjekty. 

Další věcnou změnou, kterou přinesl již zmíněný tzv. změnový zákon, bylo 

zrušení § 4b ZP ve znění do 31. 12. 2013, čímž došlo k zásahu do vymezení kogentnosti 

a dispozitivnosti ustanovení zákoníku práce. V současné době je obecná úprava 

dispozitivnosti obsažena v § 1 odst. 2 OZ, který zní: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, 

mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání 

porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně 

práva na ochranu osobnosti“. Tato úprava je, na základě výše rozebrané zásady 

subsidiarity aplikace občanského zákoníku, použitelná i na zákoník práce. Vzhledem 

ke změně dikce tohoto ustanovení od znění § 4b odst. 1 ZP
31

 se zdá, že by mělo dojít 

k novému posouzení, která ustanovení zákoníku práce jsou kogentní a která již ne. 

                                                 
27

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, str. 14 
28

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, str. 14 
29

 Důvodová zpráva k § 35 OZ: „Nezletilý, který nedovršil věk 16 let, může sice pracovní smlouvu 

uzavřít sám, ale jeho zákonný zástupce může zasáhnout, zvolil-li si tento nezletilý takové zaměstnání, 

které je na újmu jeho vzdělávání, vývoji nebo zdraví. Jde o návrh řešení, které respektuje soudržnost 

rodiny a právní ochranu rodiny jako celku i potřebu zvýšené ochrany mladistvých zaměstnanců, přičemž 

diferencuje z výše zmíněného psychosociálního hlediska mezi mladistvými, kteří nedovršili ještě 16 let, a 

ostatními mladistvými.“ ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a 

rejstříkem. 1. vyd. Ostrava: Sagit, 2012, s. 85 
30

 K tomu srov. např. § 243 – 247 ZP 
31

 Oproti úpravě obsažené v § 4b ZP (ve znění ZP do 31. 12. 2013), není v § 1 odst. 2 OZ upravena 

kogentnost ustanovení i na základě toho, že by taková kogentnost vyplývala z povahy daného ustanovení 
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Dochází se však k názoru, že nikoliv.
32

 Vzhledem k tomu, že § 1a odst. 2 ZP říká, že 

„zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných 

pracovních podmínek pro výkon práce, spravedlivého odměňování zaměstnance, 

rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které 

chrání veřejný pořádek“ a občanský zákoník zakazuje odchylná ujednání, která porušují 

veřejný pořádek, tak závěrem je, že se nelze odchýlit tam, kde by došlo k narušení 

těchto zásad.
33

 

K tomuto se ještě jeví vhodné přidat úpravu obsaženou v § 4a odst. 1 ZP, která 

upravuje tzv. relativně kogentní normy, což jsou takové normy, od nichž se lze odchýlit 

jen jedním směrem. Příkladem takové relativně kogentní úpravy může být např. úprava 

odstupného. V § 67 ZP zákon stanovuje nejmenší možnou výši odstupného, které je 

odstupňováno podle délky trvání pracovního poměru. Nic však nebrání zaměstnavateli 

v tom, aby zaměstnancům poskytl odstupné vyšší. 

Druhou možností, jak zákoník práce upravuje kogentní ustanovení, je taxativním 

výčtem takových ustanovení. Jako příklad lze uvést §4a odst. 3 ZP, který dává možnost 

odchýlit se, ale jen ve prospěch zaměstnance, od ustanovení § 363, která jsou tam 

vyjmenována taxativně. 

Důležité je tak určit vzájemný vztah těchto dvou metod úpravy. K tomu prof. 

Bělina uvádí: „Lze dospět k jednoznačnému závěru, že obecným principem je zásada, 

že práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích lze upravit odchylně od zákoníku 

práce, pokud to zákoník práce výslovně nezakazuje, doplněná navíc o princip 

vyplývající z §4a odst. 3 ZP. V takovém případě jde o ustanovení kogentní a není z 

tohoto pohledu podstatné, zda je či není obsaženo v dalším taxativním výčtu kogentních 

ustanovení.“
34

 

  

                                                 
32

 BĚLINA, Miroslav. Změnilo se pracovní právo s novým občanským zákoníkem? Právní rozhledy, 

2015, roč. 23, č. 2, str. 54 
33

 PICHRT, Jan. K některým aspektům vztahu občanského zákona a zákoníku práce. Právní rozhledy, 

2014, roč. 22., č. 7., s. 256 
34

 BĚLINA, Miroslav. Změnilo se pracovní právo s novým občanským zákoníkem? Právní rozhledy, 

2015, roč. 23, č. 2, str. 55 
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2. Právní skutečnosti vedoucí ke skončení pracovního 

poměru 

 

2.1 Pojem a třídění právních skutečností 

 

Jedním ze základních pojmů práva jako celku, a tedy i pracovního práva, je 

pojem právní skutečnosti. Z pohledu skončení pracovního poměru je vymezení právních 

skutečností důležité zejména z toho důvodu, že pracovní poměr může skončit na 

základě různých právních skutečností a je tak vhodné alespoň v základních rysech tento 

pojem vysvětlit. 

Právní teorie definuje právní skutečnost jako okolnost, s níž právní norma 

spojuje vznik, změnu nebo zánik právního vztahu (tedy subjektivních práv a 

povinností).
35

 Z pohledu pracovního práva, jsou takové právní skutečnosti významné, 

pokud na jejich základě dochází k právnímu následku (tedy vzniku, změně nebo zániku 

pracovněprávního vztahu nebo práv a povinností vyplývajících z tohoto vztahu) při 

výkonu závislé práce.
36

 

Právní skutečnosti lze dělit na základě toho, zda ke vzniku právního následku 

dochází na základě projevu vůle či nikoliv. Právní skutečnosti nezávislé na projevu 

vůle, objektivní právní skutečnosti, jsou označovány jako právní události. Právní 

skutečnosti, kde ke vzniku následku je nutný projev vůle, subjektivní právní 

skutečnosti, jsou právní jednání a protiprávní jednání. 

Zvláštní postavení mají tzv. „faktické úkony“, které nejsou právní skutečností, 

protože na jejich základě nedochází ke vzniku právního následku, ale následek vzniká 

až ve spojení s jinou právní skutečností.
37

 Příkladem takového faktického úkonu je 

upozornění na možnost výpovědi, které je podmínkou pro rozvázání pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. g) ZP.
38

 

 

                                                 
35

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. Str. 144 
36

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, str. 91 
37

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, str. 92 
38

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3046/2010, ze dne 14. 7. 2011 
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2.2 Právní události mající za následek skončení pracovního poměru 

 

 Jak již bylo uvedeno výše, právní událost je právní skutečnost, při které dochází 

k právnímu následku bez projevu vůle. S těmito událostmi je nutno v rámci pracovního 

práva počítat i v souvislosti se skončením pracovního poměru. Jako právní události, 

jejichž následkem je skončení pracovního poměru, je třeba uvést uplynutí doby, 

dosažení určitého věku a smrt.
39

 

 

2.2.1 Skončení pracovního poměru na základě právních událostí 

 

 Prvním případem skončení pracovního poměru na základě právní události je 

uplynutí určité doby. Zákoník práce dává možnost v § 39 uzavřít pracovní poměr na 

dobu určitou. Takto uzavřený pracovní poměr je charakteristický tím, že si 

zaměstnavatel a zaměstnanec výslovně sjednají, že pracovní poměr bude trvat jen po 

určitou dobu a uplynutím této sjednané doby dochází bez dalšího ke skončení 

pracovního poměru. 

 Pro úplnost je vhodné dodat, že pokud zaměstnanec po uplynutí sjednané doby 

pokračuje v konání práce s vědomím zaměstnavatele, podle § 65 odst. 2 ZP platí, že se 

jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. 

 Uplynutí doby má vliv na skončení pracovního poměru i u zaměstnanců, kteří 

jsou cizinci nebo osobami bez státní příslušnosti. Těmto osobám končí pracovní poměr, 

podle § 48 odst. 3 písm. c) ZP, uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení 

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

výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. 

 Jako další právní událost, na základě které pracovní poměr může skončit, je 

dosažení určitého věku. Takovýto důvod skončení lze nalézt kupříkladu u soudců
40

 

nebo státních zástupců
41

. 

 Poslední možností, jak může pracovní poměr skončit na základě právní události, 

je smrt zaměstnance (§ 48 odst. 4 ZP). Smrt zaměstnance bude vždy znamenat skončení 

                                                 
39

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014 s. 200. K zařazení rozhodnutí, jako právní skutečnosti srovnej HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. 

2.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 188 
40

 § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 
41

 § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 
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pracovního poměru, protože jak z definice závislé práce plyne, zaměstnanec má 

povinnost práci vykonávat osobně. Takový pracovní poměr zaniká okamžikem smrti 

zaměstnance. Smrtí zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, také končí pracovní 

poměr (§ 342 odst. 1 ZP, věta před středníkem). Zákoník práce však dále v § 342 odst. 1 

říká, že výše zmíněné neplatí v případě pokračování v živnosti. Podle živnostenského 

zákona
42

 a zákona o zdravotních službách
43

 se oprávněná osoba z § 13 odst. 1 písm. b), 

c) a e) ŽZ, resp. z § 27 odst. 1 ZoZS může rozhodnout dál v činnosti pokračovat, pokud 

bude splňovat zákonné podmínky. V tom případě pak pracovní poměr nezaniká. 

Nehodlá - li však oprávněná osoba pokračovat v živnosti nebo v poskytování 

zdravotnických služeb, tak pracovní poměr zaniká uplynutím 3 měsíců od smrti 

zaměstnavatele. Jako problematické se však jeví nemožnost dědiců nakládat 

s pozůstalostí, dokud není skončeno řízení o pozůstalosti, pokud nejsou zároveň i 

správci pozůstalosti. Pokud tomu tak není, tak nelze reálně pokračovat v živnosti, 

protože dědici nemohou nakládat s majetkem, který je potřebný pro samotný výkon 

pozůstalosti.
44

 

  

2.3 Právní jednání vedoucí ke skončení pracovního poměru 

 

 V této podkapitole se budu zabývat problematikou právního jednání a jeho 

projevům v souvislosti se skončením pracovního poměru. Považuji za důležité 

charakterizovat právní jednání, jeho náležitosti a následky vadného právního jednání, 

protože většina právních vztahů se zakládá, mění nebo ruší na základě právního jednání 

a v souvislosti se skončením pracovního poměru, jde také o právní skutečnost zdaleka 

nejčastější. Hlavním důvodem však je, že sama výpověď z pracovního poměru je 

právním jednáním a jako taková musí splňovat náležitosti, které stanovuje zákon. 

 Zákoník práce neobsahuje komplexní úpravu právního jednání, ale ve své hlavě 

páté upravuje některá ustanovení o právním jednání. Vzhledem k subsidiaritě 

občanského zákoníku, tak je třeba odkázat na základní ustanovení o právním jednání v § 

545an. OZ. Definici právního jednání však nenalezneme ani v občanském zákoníku 

                                                 
42

 zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
43

 zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
44

 DRÁPAL, Ljubomír. Smrt zaměstnavatele a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

Acta Universitatis Carolinae – Iuridica. 2012, roč. 2014, č. 4, s. 13 - 14 
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samotném. Teorie je definuje jako projev vůle, který je schopen vyvolat právní 

následky.
45

 Podle § 545 OZ právní jednání vyvolává jednak právní následky, které jsou 

v něm vyjádřeny, a dále takové, které plynou ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a 

zavedené praxe stran. Aby se jednalo o právní jednání, které právně existuje a je platné, 

tak musí splňovat základní náležitosti, kterými jsou náležitosti subjektu, vůle, projevu, 

předmětu a formy
46

. 

 Náležitost subjektu je z pohledu skončení pracovního poměru potřeba zmínit 

z toho důvodu, že může nastat situace, kdy je zaměstnanec omezený ve svéprávnosti pro 

duševní poruchu. Taková osoba může jednat v běžných záležitostech každodenního 

života (§ 64 OZ). Těžko si však představit, že skončení pracovního poměru by bylo 

takovou záležitostí. V takovém případě bude rozhodnutí závislé na vůli opatrovníka, 

který jistě může, při dodržení podmínek stanovených v § 467 OZ, tedy aby jednal vždy 

v zájmu a s ohledem na opatrovancova přání, skončit pracovní poměr, jehož subjektem 

je opatrovanec. I v případě, kdy osoba není omezena ve svéprávnosti, ale je stižena 

duševní poruchou, je třeba posuzovat platnost jejího právního jednání na základě toho, 

zda byla schopna právně jednat (§ 581 OZ).  

 Vůle je vnitřní vztah jednajícího k právnímu následku, kterého chce jednáním 

docílit. Vůle musí být svobodná a vážná. O svobodnou vůli se nejedná v případě 

fyzického násilí nebo psychického nátlaku, který bývá označován jako bezprávní 

výhružka.
47

 Taková situace, kdy není projevena svobodná vůle, může v případě 

skončení pracovního poměru být nasnadě. Jednoduše si lze představit zaměstnavatele, 

který vytváří psychický nátlak na zaměstnance, aby takového zaměstnance donutil k 

rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance, který by byl pro 

takového zaměstnavatele výhodnější (např. z důvodu odstupného). 

 Pokud jde o vážnost vůle, tak vůle není vážná, pokud šlo o tzv. simulované 

jednání, dále došlo – li k zastřenému jednání nebo pokud bylo jednáno v omylu.
48

 

                                                 
45

 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 156 
46

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014 s. 99 Občanskoprávní nauka však formu právního jednání řadí jako atribut projevu vůle. K tomu 

DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 161 
47

 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 158 - 160 
48

 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 160 
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 Simulovaným jednáním je takové, které je projeveno „v žertu“, při výuce apod. 

Z povahy věci vyplývá, že jednající subjekt vůbec nemá vůli ke vzniku následku. Je 

však nutné vzít v potaz objektivní možnost druhé strany, zda mohla zjistit, že o takové 

simulované jednání šlo. Nebylo – li zjevné, že jde o jednání, které nechce vyvolat 

právní následek, tak takové jednání by bylo nutné považovat za platné, z důvodu 

ochrany dobré víry druhé strany v takové jednání.
49

 

 Zastřené jednání je takové, kde jednající subjekt projevuje určitou vůli, ale 

skutečná vůle se od jejího projevu liší.
50

 Nutno dodat, že kdo jednal zastřeně, nutně 

nejednal vadně, protože podle § 555 odst. 2 OZ se zastřené právní jednání posoudí 

podle pravé povahy, tedy podle skutečné vůle jednajícího. 

 Pokud jde o omyl, tak z hlediska významu pro platnost právního jednání, má 

vliv pouze omyl o rozhodující okolnosti, který takové jednání činí neplatným (§ 583 

OZ). Pokud však byl omyl vyvolán lstí, je takové právní jednání neplatné i pokud byl 

omyl jen ve vedlejší okolnosti (§ 584 odst. 2 OZ). 

 Další náležitostí právního jednání je projev vůle, kterým se rozumí vyjádření 

vnitřní vůle subjektu navenek. Atributy projevu vůle jsou jeho určitost a 

srozumitelnost.
51

 

 Určitostí rozumíme jednoznačnost právního jednání, tzn., že z projevu vůle jasně 

vyplývá následek, ke kterému jednající směřuje. Pokud tedy zaměstnanec donese 

zaměstnavateli dokument pojmenovaný „výpověď dohodou“, tak jednoznačně to bude 

neurčité právní jednání, protože nelze zjistit, zda zaměstnanec chce rozvázat pracovní 

poměr výpovědí nebo se jedná o rozvázání pracovního poměru dohodou. 

 Druhým atributem projevu vůle je jeho srozumitelnost. Nesrozumitelný je 

takový projev, kdy na základě jeho vnějšího vyjádření není možné zjistit jeho význam.
52

 

Nesrozumitelné jednání by bylo v případě, že by kupříkladu zaměstnanec přinesl 

výpověď napsanou čínsky (za předpokladu, že tedy zaměstnavatel takovou řeč 

neovládá).
53

  

                                                 
49

 Bělina, M. a Drápal L. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 120 
50

 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 160 
51

 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 160 
52

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 102 
53

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1760/2007 ze dne 11. 3. 2008 
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 Pokud je projev vůle vadný, tak takovou vadu lze zhojit tím, že projev bude 

dodatečně vyjasněn (§ 553 odst. 2 OZ). V souvislosti s projevem vůle je nutné ještě 

zmínit § 557 OZ (resp. § 558 OZ, je – li zaměstnavatel podnikatelem), který řeší 

případy, kdy použitý výraz lze vyložit, i po použití výkladových pravidel v § 555 a 556 

OZ, v různém významu. Zde se však projevuje zvláštní úprava v zákoníku práce. Ten ve 

svém § 18 takovou situaci upravuje tím způsobem, že se použije výklad pro 

zaměstnance nejpříznivější.
54

 Toto ustanovení je projevem ochranné funkce pracovního 

práva. 

 Náležitost předmětu musí být dána jak fyzickou možností, tak zároveň musí být 

předmět jednání právně dovolený. Důležité tedy je, aby jednání bylo objektivně fyzicky 

možné podle současných vědeckých poznání a technických řešení a zároveň je např. 

nezakazoval zákon.
55

 

 Poslední náležitostí pracovněprávního jednání je forma. Projev vůle může mít 

formu ústní nebo písemnou. Písemná forma se v pracovněprávních vztazích vyžaduje, 

stanoví – li tak zákoník práce, jiný zákon nebo dohoda stran. Není – li jednání učiněno 

písemně, ač mělo, lze takovou vadu zhojit (§ 582 odst. 1 TP). U jednostranného 

právního jednání (tedy typicky u výpovědi) však takovou vadu zhojit nelze.
56

 Jak plyne 

z § 562 odst. 1 OZ, je písemná forma dodržena, i pokud bylo právní jednání učiněno 

v elektronické podobě. 

 Za vadné je považováno takové právní jednání, které nenaplňuje všechny výše 

zmíněné náležitosti a nevyvolává tak účinky, které plynou z něho samého, ze zákona, 

z dobrých mravů nebo zvyklostí. Takové jednání pak je zdánlivé nebo neplatné.
57

 

 Zdánlivé neboli nicotné právní jednání je takové, ke kterému se nepřihlíží. Jako 

takové nemá žádnou právní relevanci, z pohledu práva neexistuje. Důvody, pro které je 

právní jednání nicotné, jsou uvedeny v § 551 – 554 OZ a dále jsou nicotná ta jednání, o 

nichž to stanoví zákon tím, že v daném ustanovení je uvedeno, že k takovému právnímu 

                                                 
54

 K možnosti nepoužití speciální úpravy výkladu právních jednání obsažené v § 18 ZP, zejména pokud 

výraz, jenž lze vyložit různými způsoby, použil jako první zaměstnanec, viz. MORÁVEK, Jakub. K 

zásadě contra proferentem v pracovněprávních vztazích. Právní rozhledy, roč. 22, č. 13 - 14, s. 486 - 492 
55

 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 164 
56

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 105 
57

 Bělina, M. a Drápal L. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 129 
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jednání se nepřihlíží.
58

 Z pohledu skončení pracovního poměru jednostranným právním 

jednáním, tedy i výpovědí, pokud není dodržena požadovaná forma, tak takové jednání 

je nicotné a nezakládá žádný právní následek. To v praxi znamená, že pokud 

zaměstnavatel při výpovědi nedodrží formu vyžadovanou zákoníkem práce, tak na 

zaměstnance to má stejný dopad, jako by mu zaměstnavatel nic neoznámil. 

 Neplatné je takové jednání, které právně existuje, ale nemá stranami zamýšlené 

právní následky.
59

 Neplatnost právního jednání je absolutní nebo relativní. V § 588 OZ 

je upravena absolutní neplatnost. Ta je charakteristická tím, že nastává ex lege a soud 

k ní přihlíží i bez výslovného návrhu stran. Důvody absolutní neplatnosti jsou jednání 

zjevně se příčící dobrým mravům, dále odporující zákonu a zároveň zjevně se příčící 

veřejnému pořádku a nakonec zavazující k plnění od počátku nemožnému. Ve spojitosti 

s předešlým výkladem je nutné zopakovat, že 4 ze základních zásad pracovněprávních 

vztahů, vyjadřují hodnoty chránící veřejný pořádek (§ 1a odst. 2 ZP). Toto ustanovení 

tak má zásadní vliv na posuzování absolutně neplatných jednání v pracovněprávních 

vztazích. Jeden z cílů přijetí tohoto ustanovení je možno shledávat právě ve zvýšení 

jistoty v pracovněprávních vztazích ohledně absolutní neplatnosti.
60

 K absolutní 

neplatnosti dále dochází i v případě, že tak stanoví zákon slovy „soud přihlédne i bez 

návrhu k neplatnosti právního jednání“. Příkladem je § 19 ZP, který postihuje absolutní 

neplatností jednání, k němuž nebyl udělen souhlas příslušného orgánu. K takovému 

následku dojde v případě, že je výpovědí rozvázán pracovní poměr se členem orgánu 

odborové organizace bez jejího souhlasu (§ 61 odst. 2 ZP, ve spojení s § 19 ZP). 

 Relativní neplatnost vychází z toho, že i když je jednání vadné, tak taková vada 

nevede ze zákona k neplatnosti, ale jednání je platné, dokud není namítnuta neplatnost 

oprávněnou osobou (§ 586 odst. 2 OZ). Důvody relativní neplatnosti jsou uvedeny v § 

580 – 585 OZ a dále je neplatné takové jednání, o němž to stanoví zákon. Ve vztahu 

k výkladu o náležitostech právního jednání a tam uvedených příkladů doplňuji, že 

důvody neplatnosti v souvislosti se skončením pracovního poměru jsou např. jednání 

osoby, která je omezena ve svéprávnosti k takovému jednání a osoba jednající v duševní 
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poruše (§ 581 OZ), a dále i osoba, která neprojevila svobodnou vůli (§ 587 OZ). 

V souvislosti s formou právního jednání je vhodné zmínit, že obecně nedodržení 

požadované formy má za následek relativní neplatnost (§ 582 OZ). Výjimkou je výše 

zmíněná nicotnost u jednostranných skončení pracovního poměru. 

 

2.3.1 Způsoby skončení pracovního poměru právním jednáním 

 

 Jediným dvoustranným právním jednáním směřujícím ke skončení pracovního 

poměru, je dohoda o rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec a zaměstnavatel se 

dohodnou, že k určitému dni skončí pracovní poměr. Právě určení dne, ke kterému 

skončí pracovní poměr, je jedinou náležitostí tohoto způsobu skončení, což plyne 

z ustanovení § 49 ZP. Obligatorní je písemná forma dohody, jejíž nedodržení má za 

následek neplatnost. Vadu formy však lze dodatečně zhojit uzavřením dohody 

v písemné formě se zpětným účinkem (ex tunc).
61

 V dohodě o rozvázání pracovního 

poměru nemusí být uveden důvod, pro který dochází ke skončení pracovního poměru, a 

to ani u jedné ze stran. Z praktického hlediska považuji za vhodné zmínit, že dochází – 

li ke skončení pracovního poměru dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – d), 

tak v takovém případě má zaměstnavatel povinnost vyplatit zaměstnanci odstupné (§ 67 

odst. 1, 2 ZP). Pro zaměstnance je proto důležité dbát na to, aby v dohodě byl uvedl 

důvod, pokud dochází ke skončení na základě skutečností uvedených ve výše 

zmíněných ustanoveních, protože nebude – li to výslovně v dohodě zmíněno, je na 

zaměstnanci, aby prokázal, že k rozvázání pracovního poměru dohodou, dochází z výše 

uvedených důvodů.
62

 

 Dalším způsobem je okamžité zrušení pracovního poměru. Zde již jde o 

jednostranné právní jednání, kterým dochází ke skončení pracovního poměru. Z povahy 

ustanovení o okamžitém zrušení pracovního poměru vyplývá, že se jedná o výjimečné 

případy skončení pracovního poměru. Tato výjimečnost je dána tím, že zaměstnanec i 

zaměstnavatel musí mít velmi závažný důvod, pro který chce takto skončit pracovní 

poměr a dále tím, že zde neběží výpovědní doba jako u výpovědi a pracovní poměr 

končí okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému účastníkovi 
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pracovního poměru. Důvody, pro které může zaměstnavatel nebo zaměstnanec okamžitě 

zrušit pracovní poměr, jsou taxativně uvedeny v § 55 odst. 1 ZP, resp. v § 56 odst. 1 ZP. 

Zaměstnavatel je však omezen v tomto jednání vůči osobám uvedeným v § 55 odst. 2 

ZP. Jednou z náležitostí okamžitého zrušení pracovního poměru je skutkové vymezení 

důvodu zrušení (§ 60 věta první ZP). S ohledem na předejití budoucím pochybnostem je 

nutné uvést zákonný důvod a ten co nejpřesněji skutkově vymezit daným případem.
63

 

Druhou náležitostí je písemná forma, protože její nedostatek, má za následek nicotnost 

takového právního jednání (§ 60 ZP). Pro účinnost okamžitého zrušení pracovního 

poměru je nutné jeho doručení druhé straně.
64

 Pro úplnost doplňuji, že v § 58 a 59 ZP 

jsou upraveny subjektivní a objektivní lhůty, ve kterých je možno, pro konkrétní skutek, 

pracovní poměr okamžitě zrušit. 

 Změnovým zákonem byl do zákoníku práce vložen § 56a. Toto ustanovení dává 

zákonnému zástupci zaměstnance, který je mladší 16 let, možnost okamžitě zrušit 

pracovní poměr, pokud je to v zájmu jeho vzdělání, vývoje nebo zdraví. Při okamžitém 

zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem, přibývá k obecným náležitostem 

okamžitého zrušení pracovního poměru další, kterou je přivolení soudu k takovému 

jednání (§ 56 odst. 1 poslední věta ZP). 

 Další možností, jak skončit pracovní poměr právním jednáním, je jeho zrušení 

ve zkušební době. Jedinou náležitostí je písemná forma, jejíž nedodržení je stiženo 

nicotností (§ 66 odst. 2 ZP). Pracovní poměr zaniká dnem doručení nebo dnem, který je 

v takovém jednání uveden (je – li to den pozdější). Jediným omezením pro 

zaměstnavatele podle § 66 odst. 1 ZP je zákaz zrušení v době prvních 14 kalendářních 

dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance (§ 66 odst. 1 věta poslední ZP). 

Vzhledem k výše uvedenému je zjevné, že tento způsob skončení pracovního poměru 

nejméně odráží ochrannou funkci pracovního práva, která se jinak velice silně 

projevuje právě v úpravě skončení pracovního poměru. 

 Způsobem, jak lze skončit pracovní poměr je dále výpověď, která je podrobně 

rozebrána v kapitole 4. 

 

2.4 Skončení pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu 
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 Poslední skupinu právních způsobů skončení pracovního poměru představuje 

rozhodnutí příslušného orgánu, které je vydáno vůči zaměstnanci, který je cizinec nebo 

osoba bez státní příslušnosti. Pracovní poměr těmto osobám končí, podle ustanovení § 

48 odst. 3 písm. a) a b), dnem určeným ve vykonatelném rozhodnutí o zrušení povolení 

k pobytu nebo dnem určeným v pravomocném rozsudku o vyhoštění z území České 

republiky.
65
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3. Prameny pracovního práva vztahující se k výpovědi 

z pracovního poměru 

 

Podle teorie práva lze rozlišovat prameny práva ve formálním smyslu, 

v materiálním smyslu a ve smyslu gnoseologickém. V materiálním smyslu lze pramen 

práva vyložit jako zdroj obsahu norem. Gnoseologický smysl je užíván ve smyslu 

zdroje poznání práva. Pramen práva ve formálním smyslu vyjadřuje vnější formu 

právních norem.
66

 V následujícím výkladu, tak bude využíván právě formální smysl 

pramene práva. 

 

3.1 Ústavní zákony 

 

Z pohledu ústavního pořádku jsou pro oblast skončení pracovního poměru, 

respektive výpovědi, nejdůležitější ustanovení Listiny. Jedná se o články z hlavy čtvrté, 

která obsahuje hospodářská, sociální a kulturní práva. Čl. 26 odst. 1 říká, že každý má 

právo na svobodnou volbu povolání. Dalším ustanovením, které je relevantní pro oblast 

výpovědi, je čl. 32 odst. 1 a 2, kde je formulována ochrana rodičovství a ochrana žen 

v těhotenství. Tyto dvě oblasti jsou významné z pohledu zákazu výpovědi dané 

zaměstnavatelem (k tomu více v kapitole 4.6.2). 

 

3.2 Mezinárodní smlouvy 

 

I oblast výpovědi z pracovního poměru je ovlivněna mezinárodní úpravou. 

Mimo úpravu v rámci Evropské unie, o které je pojednáno níže, jsou to především 

dokumenty, které byly přijaty v rámci Organizace spojených národů, Rady Evropy a 

Mezinárodní organizace práce.  

Nejdůležitějším dokumentem v rámci OSN je Všeobecná deklarace lidských 

práv z roku 1948. Ta, ač právně nezávazná, je široce uznávaná na základě své morální 

prestiže.
67

 Jako nejdůležitější články této deklarace, z pohledu výpovědi z pracovního 
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poměru, lze uvést čl. 2, který zakazuje jakoukoliv diskriminaci při uplatňování práv 

z Deklarace, dále čl. 22, který upravuje sociální jistoty a čl. 23, který zaručuje právo na 

práci. Dalším dokumentem, který vznikl na půdě OSN a lze ho uvést jako jeden 

z pramenů, který ve svém důsledku dopadá i na úpravu výpovědi, je Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, který byl publikován pod č. 120/1976 

Sb. Z tohoto dokumentu je vhodné vyzdvihnout úpravu zákazu diskriminace v čl. 2 a 

pak především čl. 6, který zajišťuje právo na práci, a státy se zde zavazují učinit 

příslušné kroky k ochraně tohoto práva.  

Jako nejvýznamnější dokument Rady Evropy v oblasti skončení pracovního 

poměru, resp. výpovědi, lze uvést Evropskou sociální chartu z roku 1961. 

Nejdůležitějšími ustanoveními tohoto dokumentu, ve vztahu k výpovědi, jsou 

především čl. 2, který garantuje právo na práci, čl. 4, který v odstavci 4 zaručuje 

přiměřeně dlouhou výpovědní dobu a čl. 8, který chrání ženy a to i před výpovědí, 

pokud je žena na mateřské dovolené. Pro úplnost doplňuji, že byla přijata v roce 1996 

Revidovaná evropská sociální charta, kterou však Česká republika dosud neratifikovala 

a není jí tak vázána.
68

 

Mezinárodní organizace práce je jednou z přidružených organizací k OSN. MOP 

v rámci své činnosti přijímá úmluvy, které jsou právně závazné, a doporučení. Jako 

nejdůležitější lze uvést Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 119 o skončení 

zaměstnání z roku 1963, Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 158 o skončení 

pracovního poměru z roku 1982 a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 166 o 

skončení pracovního poměru z roku 1982. 

 

3.3 Evropské unijní právo 

 

Vzhledem k tomu, že Česká republika je od 1. 5. 2004 členským státem 

Evropské unie, je třeba jako pramen právní úpravy považovat i právo Evropské unie. 

Dle hierarchie pramenů evropského unijního práva, se rozlišuje právo primární a 

sekundární. Primární právo EU je tvořeno mnohostrannými mezinárodními smlouvami. 
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Sekundárním právem jsou akty, které přijímají, podle stanovených postupů, orgány EU 

a jsou jimi nařízení
69

, směrnice
70

 a rozhodnutí
71

.
72

 

Z pohledu výpovědi z pracovního poměru je nejdůležitější zmínit úpravu 

směrnic, které jsou typickým nástrojem pro úpravu pracovního práva v rámci práva 

EU.
73

 Směrnicemi, které svou úpravou zasahují i do oblasti výpovědi, jsou směrnice 

2000/78 ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a 

povolání, směrnice 2006/54 ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnávání a povolání a dále směrnice 98/59 ES 

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. 

Účelem úpravy první a druhé zmíněné směrnice je tedy zabránit diskriminaci a to i 

v případě výpovědi z pracovního poměru, kdy takový diskriminační důvod může být 

jedním ze skrytých motivů, proč zaměstnavatel rozváže se zaměstnancem pracovní 

poměr. 

I s ohledem na skončení pracovního poměru výpovědí je důležité zmínit, že 

v rámci jedné ze základních svobod v rámci EU, tedy volného pohybu pracovníků, je 

zakázána jakákoliv diskriminace občanů členských států, založená na státní 

příslušnosti.
74

 

 

3.4 Zákony 

 

Zákonná úprava výpovědi z pracovního poměru je zakotvena v zákoníku práce. 

Zákon ve své hlavě čtvrté obsahuje všechny způsoby skončení pracovního poměru a 

jedním z nich je, v §48 odst. 1 písm. b) ZP, výpověď. 

Díl třetí hlavy čtvrté, v kterém je soustředěna úprava výpovědi, obsahuje její 

formální i materiální podmínky, odvolání výpovědi, výpovědní dobu, důvody výpovědi 

ze strany zaměstnavatele, zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele a výjimky z tohoto 
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zákazu. Společně s dílem třetím je nutné uvést i díl pátý, kde jsou upravena společná 

ustanovení o rozvázání pracovního poměru. V návaznosti na výpověď je nutné také 

uvést části zákoníku práce, které upravují odstupné, hromadné propouštění, ustanovení 

o neplatném rozvázání pracovního poměru a vydání potvrzení o zaměstnání a 

pracovního posudku. 

Důležitý zákon, který nutno zmínit, je občanský zákoník. Je tomu jak na základě 

subsidiarity použití občanského zákoníku, o které je již pojednáno výše, tak z důvodu, 

že v rámci reformy soukromého práva a přijetí nového občanského zákoníku došlo ke 

zrušení několika jiných zákonů. Jedním ze zrušených byl zákon č. 83/1990 sb., o 

sdružování osob, ve znění pozdějších předpisů, který upravoval vznik odborových 

organizací. Dnes je tato úprava obsažena v občanském zákoníku, v jeho části páté. Zde 

je v § 3025 odst. 1 uvedeno, že ustanovení občanského zákoníku o právnických osobách 

a spolcích se na odborové organizace použijí v rozsahu neodporujícím jejich povaze. 

Odstavec druhý zmíněného ustanovení poté stanoví, že ke vzniku odborové organizace 

dochází dnem následujícím po dni doručení oznámení o jejím založení příslušnému 

orgánu (od 1. 1. 2014 to jsou rejstříkové soudy). To je třeba zmínit s ohledem na to, že u 

člena orgánu odborové organizace nebo u zaměstnance, který vykonává práci u 

zaměstnavatele, kde působí odborová organizace, je nutná součinnost při jejich 

výpovědi s odborovou organizací. 

Dalším zákonem, který lze zmínit v souvislosti s výpovědí, je zákon o inspekci 

práce
75

. V tomto zákoně lze nalézt několik ustanovení, která lze aplikovat ve vztahu 

k výpovědi. Jako příklad lze uvést poskytování poradenství subjektům 

pracovněprávních vztahů, které je upraveno v §5 odst. 1 písm. k) InspPr, kdy takové 

poradenství se může jistě týkat i případu výpovědi a její platnosti či neplatnosti. 

Druhým příkladem je úprava přestupků, které lze spáchat porušením povinností při 

skončení pracovního poměru (§ 12 odst. 1 písm. a) InspPr). 

Nakonec lze zmínit zákon o zaměstnanosti
76

. Jedná se o veřejnoprávní předpis, 

který zmiňuji z toho důvodu, že upravuje vztah mezi zaměstnancem, resp. bývalým 

zaměstnancem, a orgánem státu po skončení pracovního poměru. 

Nelze také opomenout již výše uvedené zásady pracovněprávních vztahů z §1a a 

ostatní soukromoprávní zásady. 
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3.5 Judikatura 

 

Judikatura soudů není dle teorie pojímána jako formální pramen práva.
77

 Nelze 

však opomenout fakt, že rozhodnutí soudů (především Nejvyššího soudu, Nejvyššího 

správního soudu a Ústavního soudu) mají svou důležitou funkci, kdy za pomoci 

interpretačních metod dochází ke sjednocení výkladu, podle kterého poté rozhodují i 

soudy nižších stupňů. V této souvislosti je nutné zmínit ustanovení § 13 OZ, který říká, 

že každý může důvodně očekávat obdobné rozhodnutí jako v případu, který již byl 

rozhodnut a s kterým se jeho případ shoduje v podstatných znacích. Význam ustálené 

rozhodovací praxe je dále vyjádřen tím, že dovolání v civilním řízení je, mimo jiné, 

přípustné, pokud se odvolací soud ve svém rozhodnutí odchýlil od ustálené rozhodovací 

praxe dovolacího soudu (§ 237 o. s. ř.), kterým je vždy Nejvyšší soud České republiky 

(§ 10a o. s. ř.). 
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4. Výpověď 

 

 Výpověď z pracovního poměru je jednostranné právní jednání, jehož následkem 

je skončení pracovního poměru. K následku tak dochází bez ohledu na vůli a souhlas 

adresáta takového právního jednání. Právě vzhledem k jednostrannosti a s tím 

spojenými důsledky, je nutné splnit zákonné podmínky, aby došlo k řádnému skončení 

pracovního poměru.
78

 

 Pokud jsem již dříve uvedl, že jednou z funkcí pracovního práva je ochrana 

zaměstnance jako slabší smluvní strany, tak u institutu výpovědi se tato funkce 

projevuje velice silně. Je tomu tak na základě toho, že zatímco zaměstnanec může 

výpovědí skončit pracovní poměr, aniž uvede na základě jakého důvodu tak činí, tak 

zaměstnavatel je omezen taxativním výčtem důvodů, které musí nastat, aby tímto 

způsobem mohl pracovní poměr ukončit. Tato úprava tak poskytuje zaměstnanci 

ekonomickou a sociální jistotu a dále se tím vyrovnává faktická i právní nerovnováha 

v pracovněprávním vztahu. Vedle taxativně vymezených důvodů, pro které může 

zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, jsou dalším projevem ochranné funkce i 

výpovědní doba, zákaz výpovědi určitému okruhu zaměstnanců a odstupné.
79

 

 Při pohledu na konstrukci výpovědi ze strany zaměstnance, však plyne jistá míra 

ochrany i pro zaměstnavatele. Tu lze vysledovat v tom, že ačkoliv zaměstnanec může 

skončit pracovní poměr výpovědí bez udání důvodu, tak stejně jako u výpovědi ze 

strany zaměstnavatele, dochází ke skončení až uplynutím výpovědní doby, která je 

právě poskytnutou ochranou v tom smyslu, že pokud odchází např. vysoce 

kvalifikovaný zaměstnanec, výpovědní doba dává zaměstnavateli čas, aby na trhu práce 

nalezl adekvátní náhradu. 

 Úprava institutu výpovědi by tak měla být dostatečně flexibilní, aby nebránila 

skončení pracovního poměru ve chvílích, kdy není vhodné nebo možné, ať už z pohledu 

ekonomického nebo jiného, v takovém právním vztahu dále pokračovat. Ve stejné, ne - 

li vyšší míře je však nutné, aby byla vzata v úvahu i ochranná funkce pracovního práva 

a promítla se do úpravy tohoto institutu. 
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4.1 Forma výpovědi 

 

 K tomu, aby výpověď byla platná a vyvolala tak právní následky, je nutné, aby 

naplňovala náležitosti, které zákon vyžaduje. Jednou z takových náležitostí je písemná 

forma. Zákoník práce v § 50 odst. 1 vyžaduje, aby výpověď byla písemná, jinak se bude 

jednat o nicotné právní jednání. Jak již bylo uvedeno výše, vadu formy u tohoto 

právního jednání nelze zhojit. Došlo – li by tedy k takovémuto nicotnému jednání, tak 

by strana, která chce skončit pracovní poměr, musela výpověď podat znovu 

v požadované formě. 

 

4.2 Obsah výpovědi 

 

 Z § 555 odst. 1 OZ vyplývá, že se právní jednání posuzuje podle svého obsahu. 

Není tedy důležité, aby výpověď byla takto přesně pojmenována. Je však třeba dát si 

pozor na to, aby takové právní jednání nebylo označeno nejasně nebo nesrozumitelně, 

protože by to mohlo vést k nicotnosti (např. okamžitá výpověď, výpověď dohodou 

apod.). V důsledku je tedy vhodné nespoléhat pouze na obsahové vyjádření výpovědi, 

ale i správně toto právní jednání pojmenovat. Aby byla výpověď bezvadná, pokud jde o 

obsah, tak je nutné dodržet náležitosti, které zákon vyžaduje. 

 Pokud jde o výpověď ze strany zaměstnance, není povinen uvést důvod, pro 

který chce skončit pracovní poměr, jak již bylo uvedeno výše. Jiné postavení má 

zaměstnavatel. Pokud chce platně skončit pracovní poměr, je nutné, aby zaměstnanec 

svým jednáním naplnil jeden z důvodů, které jsou taxativně vyjmenovány v § 52 ZP. 

Pokud by nedošlo k vymezení důvodu nebo by byl použit důvod neuvedený v § 52 ZP, 

šlo by o absolutně neplatné právní jednání.
80

 Naopak v jedné výpovědi může být 

uvedeno několik výpovědních důvodů, které by v případě jednání o neplatnosti 

právního jednání byly posuzovány samostatně.
81

 

  Výpověď ze strany zaměstnavatele musí obsahovat vymezení důvodu popisem 

skutkových okolností, které zaměstnavatele vedou k tomu, že jimi byl naplněn zákonný 

důvod, pro který lze skončit pracovní poměr výpovědí a to dostatečně konkrétně, aby 
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nevznikaly pochybnosti o správném podřazení skutkových okolností pod výpovědní 

důvod a zároveň, aby nemohl být takový důvod dodatečně zaměněn.
82

 Dojde – li 

následně ke sporu, posuzuje soud naplnění výpovědního důvodu právě podle 

skutkového vymezení jednání, které podle zaměstnavatele naplnilo podstatu některého 

výpovědního důvodu. Pro posouzení tak není důležitá právní kvalifikace provedená 

zaměstnavatelem.
83

 

 Výpověď, ať již ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, je nutno opatřit 

podpisem. Nejedná se o náležitost požadovanou zákoníkem práce, ale o obecnou 

náležitost občanského zákoníku na platnost písemného právního jednání, jak je uvedeno 

v § 561 odst. 1 OZ. Absence podpisu by tak vedla k relativní neplatnosti takového 

jednání. 

 

4.3 Doručování výpovědi 

 

 Doručení je jednou ze základních podmínek, aby právní jednání vyvolalo 

následky, které jsou v něm vyjádřeny. Pokud k doručení nedojde, právní jednání se 

nedostane do dispoziční sféry příjemce a to má za následek neexistenci takového 

právního jednání.
84

 Doručení má zásadní vliv na počátek běhu lhůt a dob, které jsou 

upraveny v rámci institutu výpovědi. 

 

4.3.1 Doručování zaměstnavatelem 

 

 Z ustanovení § 334 odst. 1 ZP vyplývá, že má zaměstnavatel povinnost doručit 

výpověď zaměstnanci do vlastních rukou, jelikož jde o písemnost týkající se skončení 

pracovního poměru. Zákon dává v § 334 – 336 ZP zaměstnavateli 3 možnosti, jak tuto 

povinnost splnit. 

 První možností je osobní doručení zaměstnanci na pracovišti, v bytě 

zaměstnance nebo kdekoliv, kde je zaměstnanec zastižen. Výpověď je doručena 

okamžikem převzetí, kdy zaměstnanec zpravidla potvrdí převzetí na doklad předložený 

zaměstnavatelem nebo odmítnutím převzetí ze strany zaměstnance, čímž nastává tzv. 
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fikce doručení. O následku doručení odmítnutím nemusí být zaměstnanec při osobním 

doručování poučen.
85

 Zaměstnavatel je však vždy povinen dokázat, že k převzetí 

nebo odmítnutí převzetí došlo. Je tak vhodné, aby doručování výpovědi byla přítomna 

třetí osoba jako svědek.
86

 Fikce doručení však nenastává, pokud se zaměstnanec 

odmítne na výzvu dostavit na místo, kde mu má být zaměstnavatelem taková listina 

doručena.
87

 Osobní doručení písemnosti je z pohledu jistoty a rychlosti doručení jistě 

nejlepším řešením, jak doručení provést. 

 Druhou možností doručení do vlastních rukou je prostřednictvím sítě nebo 

služby elektronických komunikací. Aby však mohl zaměstnavatel tímto způsobem 

doručovat, je nutné kumulativně splnit tři podmínky. První podmínkou je písemný 

souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování. Tento souhlas může 

zaměstnanec kdykoli odvolat a okamžikem, kdy odvolání dojde zaměstnavateli, již 

nelze takto zaměstnanci doručovat. U odvolání souhlasu již zákon žádnou formu 

nevyžaduje.
88

 Druhou podmínkou je poskytnutí elektronické adresy zaměstnavateli. 

Třetí podmínkou je nutnost podpisu písemnosti uznávaným elektronickým podpisem
89

. 

U tohoto způsobu doručování nedochází k fikci doručení, což lze považovat za jednu z 

nevýhod. K doručení totiž dochází až okamžikem, kdy zaměstnanec potvrdí převzetí 

datovou zprávou, která musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. 

Pokud se však zpráva zaměstnavateli vrátí jako nedoručená nebo ji zaměstnanec 

uvedeným způsobem do 3 dnů od odeslání nepotvrdí, je takové doručení neúčinné a 

zaměstnavatel musí výpověď odeslat znovu a doufat, že v následujících třech dnech 

k potvrzení od zaměstnance již dojde, případně bude zaměstnavatel nucen využít jiného 

způsobu doručení. 

 Poslední možností, jak doručovat do vlastních rukou zaměstnanci, je 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Jak plyne z § 334 odst. 2 ZP věta za 

středníkem, jedná se o subsidiární způsob doručování, který lze využít, až pokud není 

možné doručit jednou z výše zmíněných možností. Pokud by zaměstnavatel doručoval 

výpověď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb bez předešlého pokusu 
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doručit některým z výše uvedených způsobů, mělo by to za následek, že doručení by 

nemohlo vyvolat patřičný účinek, ledaže by zaměstnanec písemnost přijal, protože tím 

by se chyba ze strany zaměstnavatele stala bezvýznamnou.
90

 Výpověď je nutné zaslat 

na poslední známou adresu zaměstnance, popřípadě na adresu osoby, kterou 

zaměstnanec určil na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Za poslední 

známou adresu lze brát i takovou, kterou se zaměstnavatel dozví např. od kolegů, 

známých zaměstnance nebo od orgánů veřejné moci.
91

 Pokud zaměstnanec zaviněně 

neuvede změnu adresy, a není – li tak možné doručit na poslední známou adresu, jedná 

se o situaci, kdy zaměstnanec neposkytl součinnost nezbytnou k doručení písemnosti (§ 

336 odst. 4 ZP) a výpověď se pak považuje za doručenou dnem, v němž provozovatel 

poštovních služeb nemohl zaměstnanci doručovanou poštovní zásilku předat.
92

 Situace 

je stejná i v případě, kdy je zaměstnanec zastižen, ale odmítne převzetí. I okamžikem 

odmítnutí převzetí je výpověď doručená, pokud o tom však poskytovatel poštovních 

služeb zaměstnance poučí a takové poučení písemně zaznamená. V případě, kdy adresa 

je správná, ale zaměstnanec nebyl při doručování zastižen, má poskytovatel poštovních 

služeb, podle § 336 odst. 3 ZP, povinnost písemně vyzvat zaměstnance o neúspěšném 

doručení a poučit o možnosti vyzvednutí do 10 dnů s tím, že je v poučení nutné uvést 

kde, od kterého dne a v jaký čas si je možné písemnost převzít. Zároveň s tím je 

povinen jej dále poučit o následku nevyzvednutí, kterým je fikce doručení, která nastává 

posledním dnem 10 denní lhůty (§ 336 odst. 4 ZP). Vedle výše uvedených podmínek, 

které poskytovatel poštovních služeb má povinnost splnit, musí dále doložit doručení 

zásilky písemným záznamem o doručení (tzv. dodejkou), který může sloužit jako důkaz 

při budoucím sporu. V souvislosti s povinnostmi poskytovatele poštovních služeb je 

nutné uvést, že zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost vybrat takovou poštovní 

službu, ze které poskytovateli poštovních služeb plyne povinnost dodržení podmínek 

stanovených zákoníkem práce (§ 334 odst. 4 ZP). 

 Pokud by byla výpověď (bez ohledu na způsob doručování) předána 

zaměstnavatelem do rukou jiné osoby, než je zaměstnanec s tím, že mu bude předána (a 

to i za předpokladu, že by k následnému předání skutečně došlo), tak v takovém případě 
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není splněna podmínka doručení do vlastních rukou.
93

 Doručení do rukou opatrovníka 

nebo zástupce zaměstnance tím však není dotčeno. 

 Na závěr je vhodné dodat, že v případech doručování advokátovi, se po novele 

občanského soudního řádu již neužívá § 48 OSŘ, jak je uvedeno v zákoníku práce, ale 

především ustanovení § 46a, § 46b písm. f), § 49, § 50a odst. 4 a 5, § 50h OSŘ.
94

 

 

4.3.2 Doručování zaměstnancem 

 

 Režim doručování zaměstnancem je poněkud „volnější“, než doručování 

zaměstnavatelem. Zaměstnanec nemá ze zákona povinnost doručovat do vlastních 

rukou zaměstnavatele a ani není omezen způsoby doručení. Zákoník práce v § 337 odst. 

1 výslovně upravuje osobní doručování v místě sídla zaměstnavatele. Tím však není 

vyloučeno doručování v místě bydliště zaměstnavatele, v provozovně, vedoucímu 

zaměstnanci, který je nadřízený zaměstnanci nebo prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb a zaměstnanec má tedy pouze povinnost, aby se výpověď dostala do 

dispoziční sféry zaměstnavatele.
95

 

 Vzhledem k tomu, že úprava v § 337 odst. 1 ZP není úpravou kogentní, může 

zaměstnavatel doručování zaměstnancem upravit kolektivní smlouvou, vnitřním 

předpisem nebo dohodu se zaměstnancem.
96

 Není však možné kolektivní smlouvou ani 

vnitřním předpisem stanovit povinnost, aby zaměstnanec např. doručil písemnost jen 

jedním určitým způsobem, protože by tím došlo k uložení povinnosti nad rámec zákona 

a takové ustanovení by tak bylo v rozporu s § 4a odst. 1 ZP, resp. § 23 ZP. 

 Zaměstnanec má také možnost doručovat prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronické komunikace. Úprava tohoto způsobu doručení zaměstnancem (podmínky, 

okamžik doručení) je totožná s úpravou doručování pro zaměstnavatele (viz předešlá 

podkapitola). 
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4.4 Odvolání výpovědi 

 

 Odvolání výpovědi je institut, na základě kterého výpověď ztrácí veškeré své 

právní účinky. Výpověď lze odvolat dvěma způsoby, které se liší podmínkou souhlasu 

druhé strany s takovým odvoláním. 

 Prvním způsobem je odvolání výpovědi, které dojde nejpozději společně se 

samotnou výpovědí. Tento způsob nevychází ze zákoníku práce, ale z § 572 OZ.  

 Další možnost, jak výpověď odvolat, nabízí zákoník práce v § 50 odst. 5. Zde již 

jde o situaci, kdy výpověď je doručena druhé straně a až poté dochází k odvolacímu 

právnímu jednání. V tomto případě však nelze výpověď odvolat jednostranně, ale je zde 

požadavek souhlasu druhé strany s odvoláním. Souhlas není jedinou zákonnou 

podmínkou pro odvolání výpovědi po doručení výpovědi, protože jak samotné odvolání, 

tak souhlas s odvoláním musí mít písemnou formu (§ 50 odst. 5). Vysloví – li druhá 

strana souhlas, ztrácí výpověď svůj účinek ex tunc. Pokud jde o časové omezení, dokdy 

lze vyslovit souhlas s odvoláním výpovědi, tak k němu může dojít do konce uplynutí 

výpovědní doby nebo, pokud je zahájeno soudní řízení o neplatnosti výpovědi, do 

pravomocného rozhodnutí.
97

 

 

4.5 Výpovědní doba 

 

 Institut výpovědi je specifický tím, že ačkoliv dojde k právnímu jednání, kterým 

jeden ze subjektů pracovněprávního vztahu projeví vůli, že již nechce v tomto vztahu 

dále pokračovat, nedochází samotným jednáním (nebo jeho doručením) ke skončení, ale 

ze zákona tento vztah skončí až uplynutím určité doby, která je označena jako 

výpovědní doba.
98

  

 Výpovědní doba je bezesporu projevem ochranné funkce pracovního práva. Tato 

doba slouží zaměstnanci k tomu, aby od okamžiku doručení výpovědi měl dostatečně 

dlouhý časový úsek k tomu, najít si jiné vhodné zaměstnání a nebyl nucen přijmout 

první nabídku, která se mu naskytne, jen proto, aby zůstal ekonomicky aktivní. 

Zaměstnavateli výpovědní doba zajišťuje přiměřenou dlouhou dobu na to, aby našel 
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odpovídající náhradu za odcházejícího zaměstnance bez toho, aby i na krátký okamžik 

došlo ke ztrátě pracovní síly, která by mohla mít v případě vysoce kvalifikovaného 

zaměstnance negativní vliv na činnost zaměstnavatele.
99

 

 Délka výpovědní doby je stanovena v § 51 odst. 1 ZP tak, že musí být stejná pro 

zaměstnance i zaměstnavatele a činit nejméně 2 měsíce. Z dikce tohoto ustanovení tedy 

plyne, že jde o relativně kogentní ustanovení a výpovědní dobu lze prodloužit např. 

z důvodu věku zaměstnance, délky pracovního poměru, odbornosti zaměstnance 

apod.
100

 K prodloužení výpovědní doby však může dojít jen na základě smlouvy, která 

musí být uzavřena mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v písemné formě. 

Ustanovení o prodloužení výpovědní doby může obsahovat jak samotná pracovní 

smlouva, tak smlouva uzavřená zvlášť s tím, že v obou případech je nutné dodržet 

požadavek na stejně dlouhou výpovědní dobu pro zaměstnance i zaměstnavatele.
101

 

 Počátek, běh a skončení výpovědní doby je upraven v § 51 odst. 2 ZP.  

Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi. Takto upravený počátek výpovědní doby 

vytváří časový úsek mezi doručením výpovědi a počátkem výpovědní doby, který není 

součástí výpovědní doby, ale fakticky je o tento úsek výpovědní doba prodloužena. 

Konec výpovědní doby nastává uplynutím posledního dne příslušného kalendářního 

měsíce. Pro názornost lze tedy uvést příklad. Zaměstnanci je doručena výpověď osobně 

na pracovišti 20. 3. 2016. Výpovědní doba začíná běžet 1. 4. 2016 a skončí 31. 5. 2016 

a to bez ohledu na to, zda posledním dnem doby je svátek, sobota či neděle. 

 Ze základní úpravy délky a běhu výpovědní doby, tak jak byla uvedena 

v příkladu, však existují výjimky, které jsou uvedeny v § 51 odst. 2 ZP. První z nich je 

zkrácení výpovědní doby v případě, kdy zaměstnanec podá výpověď v souvislosti 

s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu 

práv povinností z pracovněprávních vztahů (k tomu více v podkapitole 4.6). V tomto 

případě pak výpovědní doba skončí podle § 51a nejpozději dnem, který předchází dni 

nabytí účinnosti přechodu práv a povinností (výkonu práv povinností) 

z pracovněprávních vztahů. 
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 Druhý důvod, pro který se naopak výpovědní doba prodlužuje, je upravený v § 

53 odst. 2 ZP, kdy je zaměstnanci dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, že 

by výpovědní doba uplynula v ochranné době (k ochranné době viz podkapitola 4.8). 

Nastane – li takováto situace, dochází ke stavení výpovědní doby, ochranná doba se do 

výpovědní doby nezapočítává a výpovědní doba skončí až uplynutím její zbývající části 

po skončení ochranné doby. Zaměstnanec však může oznámit, že na prodloužení netrvá 

a pracovní poměr tak skončí uplynutím zákonné výpovědní doby.
102

 

 Třetí případ upravený v § 54 písm. c) ZP, kdy dochází rovněž k prodloužení 

výpovědní doby, nastává, pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z důvodu, pro 

který může okamžitě zrušit pracovní poměr a jedná se o zaměstnance, který takovou 

výpověď dostal před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou s tím, že by 

výpovědní doba uplynula v době mateřské nebo rodičovské dovolené. Za těchto 

okolností by výpovědní doba skončila současně s mateřskou nebo rodičovskou 

dovolenou. 

 Poslední důvod, který je výjimkou ze základní úpravy délky a běhu výpovědní 

doby, je upraven v § 63 ZP a vztahuje se na případ hromadného propouštění (více 

k hromadnému propouštění viz kapitola 4.10). V tomto případě končí výpovědní doba 

nejdříve uplynutím 30 dnů od okamžiku doručení písemné zprávy zaměstnavatele o 

hromadném propouštění krajské pobočce Úřadu práce ČR. I zde je však možnost, aby 

zaměstnanec prohlásil, že netrvá na prodloužení pracovního poměru a výpovědní doba 

tak končí uplynutím standardní výpovědní doby. 

 Závěrem je vhodné uvést, že určení výpovědní doby není podstatnou náležitostí 

výpovědi a tak absence jejího uvedení nemá za následek vadnost výpovědi. V případě, 

kdy k jejímu uvedení v textu výpovědi dojde, ale špatně, tak ani tato vada nemá vliv na 

platnost samotné výpovědi a pracovní poměr skončí uplynutím zákonné výpovědní 

doby.
103
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4.6 Výpověď daná zaměstnancem 

 

 Jak již bylo řečeno, zaměstnanci je v pracovním právu věnována vyšší ochrana, 

protože v pracovněprávním vztahu vystupuje jako slabší smluvní strana. Vzhledem 

k tomuto postavení, a z něho vyplývající ochranné funkci pracovního práva, má 

zaměstnanec podle § 50 odst. 3 ZP, možnost skončit pracovní poměr výpovědí 

z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. 

 Přesto se v určitých případech jeví jako vhodné, aby zaměstnanec do výpovědi 

důvod uvedl. Je tomu tak v případě, kdy zaměstnanec končí pracovní poměr výpovědí a 

po skončení pracovního poměru, je zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání. 

Důvodem je, že pokud by neuvedl žádný vážný důvod, pro který dal výpověď, tak by, 

podle § 50 odst. 3 ZZ, po celou podpůrčí dobu měl nárok na podporu v nezaměstnanosti 

jen ve výši 45% posledního průměrného měsíčního čistého výdělku (za předpokladu, že 

by splnil i další podmínky, které zákon o zaměstnanosti vyžaduje). Druhým případem, 

kdy je vhodné důvod do výpovědi uvést, je v případě, že zaměstnanec uzavřel se 

zaměstnavatelem v průběhu trvání pracovního poměru, tzv. kvalifikační dohodu (§ 234 

ZP). Pokud pak zaměstnanec dá výpověď z důvodu, že zaměstnavatel nevyužíval po 

dobu nejméně 6 měsíců v posledních 12 měsících kvalifikaci zaměstnance, které dosáhl 

na základě kvalifikační dohody, pak za takových okolností nemá zaměstnanec, podle § 

235 odst. 3 písm. d), povinnost k úhradě nákladů z kvalifikační dohody, kterou by jinak 

měl na základě nesplnění závazku z kvalifikační dohody podle § 235 odst. 2 ZP.
104

 

 V souvislosti s výpovědí zaměstnance je vhodné se zmínit o úpravě skončení 

pracovního poměru výpovědí dané v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. Z právní úpravy zaměstnavateli (dosavadnímu i 

přejímajícímu) plyne povinnost informovat odborovou organizaci nebo radu 

zaměstnanců (nepůsobí – li u zaměstnavatele, tak samotné zaměstnance dotčené 

přechodem) o plánovaném přechodu práv a povinností (výkonem práv a povinností) z 

pracovněprávních vztahů, a to nejpozději 30 dní přede dnem přechodu (§ 339 odst. 1 

ZP). Důvod je ten, že zaměstnanec nemůže být nucen vykonávat práci pro 
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zaměstnavatele, kterého si svobodně nevybral. Cílem úpravy je možnost zaměstnance 

dát výpověď s tím, aby ke skončení pracovního poměru došlo před přechodem práv a 

povinností, tedy aby zaměstnanec nemusel vykonávat práci pro nového zaměstnavatele. 

Podmínkou je dát výpověď před nabytím účinnosti přechodu práv a povinností (výkonu 

práv a povinností) z pracovněprávních vztahů s tím, že z obsahu výpovědi by měla 

vyplývat vazba mezi skončením pracovního poměru a daným přechodem. Následkem 

takto podané výpovědi, dochází ke zkrácení výpovědní doby (viz podkapitola 4.5).
105

 

 

4.7 Výpověď daná zaměstnavatelem 

 

 Nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel může jednostranně skončit pracovní 

poměr výpovědí. Z důvodu ochrany zaměstnance jsou však možnosti zaměstnavatele 

omezeny tím, že k takovému skončení pracovního poměru smí dojít jen v případě, že 

dojde k naplnění některého z osmi zákonem stanovených důvodů, pro které smí 

zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď a takový důvod musí být se skutkovým 

vylíčením uveden ve výpovědi (viz. podkapitola 4.2). 

 Zákonné důvody pro výpověď lze rozdělit do 4 skupin podle toho, jaká 

skutečnost je příčinou vzniku důvodu výpovědi:  

1) organizační důvody 

2) dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance 

3) nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce ze 

strany zaměstnance 

4) jednání (chování) zaměstnance při výkonu práce nebo v souvislosti s jejím 

výkonem.
106

 

 Cílem této úpravy je poskytnout zaměstnanci ochranu před tím, aby nedocházelo 

k neopodstatněnému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a byla tak 

zachována právní a sociální jistota zaměstnance.
107
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4.7.1 Organizační důvody 

 

 Pod pojmem organizační důvody jsou myšleny důvody uvedené v zákoníku 

práce v § 52 písm. a) – c). Jedná se o důvody na straně zaměstnavatele, které ho nutí 

k jednání vůči zaměstnanci, ačkoliv sám zaměstnanec nezavdal k takovému jednání 

příčinu. 

 V § 52 písm. a) je uveden první z organizačních důvodů, kterým je zrušení 

zaměstnavatele nebo jeho části. Tento důvod je naplněn tehdy, pokud zaměstnavatel 

nemůže z důvodu zrušení zaměstnancům přidělovat práci podle pracovní smlouvy. 

Klíčovým pojmem tak je, co znamená zrušení zaměstnavatele. Z pohledu pracovního 

práva dochází ke zrušení zaměstnavatele, pokud přestane podnikat (provozovat 

obchodní závod) nebo postačuje i skončení výkonu určitého druhu činnosti, pro který 

zaměstnance zaměstnává
108

. Jak z předešlého vyplývá, zrušení zaměstnavatele, nemusí 

být nutně spojeno se zánikem jeho právní osobnosti. Ani dochází - li k zániku právní 

osobnosti zaměstnavatele, nemá to vždy za následek jeho zrušení. Přechází – li totiž 

práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů z dosavadního zaměstnavatele (např. 

v důsledku zrušení a následnému zániku právnické osoby, což má za následek ztrátu 

právní osobnosti podle § 118 OZ) na přejímajícího zaměstnavatele, tak ke zrušení podle 

pracovního práva nedochází a není tak možné v takové situaci dát zaměstnanci výpověď 

z důvodu zrušení zaměstnavatele. Důvod, pro který zaměstnavatel končí s podnikáním 

nebo výkonem určité činnosti, může být právní nebo může záviset na pouhém 

rozhodnutí zaměstnavatele, že s podnikáním skončí nebo přestane vykonávat určitou 

činnost, ale z pohledu platnosti výpovědi je takový důvod zcela irelevantní.
109

 

 Pod pojmem části zaměstnavatele se rozumí organizační jednotka, útvar nebo 

jiná složka zaměstnavatele, která vyvíjí relativně samostatnou činnost, jíž se podílí na 

plnění úkolů zaměstnavatele. Takováto složka má vyčleněny určité prostředky a 

prostory k provozování této činnosti, zpravidla je uvedena ve vnitřním organizačním 

předpisu zaměstnavatele a v jejím čele bývá vedoucí pracovník.
110
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 Dochází – li ke zrušení části zaměstnavatele, tak podmínkou pro možnost dání 

výpovědi je skutečnost, že zrušení mělo vliv na možnost (resp. nemožnost) přidělení 

práce zaměstnanci, kterému je výpověď dána, v místě, kde ji podle pracovní smlouvy 

dosud vykonával, tj. ve zrušené části.
111

 

 Druhým organizačním důvodem je přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (§ 

52 písm. b) ZP). O důvod výpovědi jde tehdy, pokud zaměstnavatel nemá možnost 

přidělovat zaměstnanci práci v místě, kam došlo k přemístění, protože se nejedná o 

místo, které bylo vymezeno v pracovní smlouvě, jako místo výkonu práce. Je – li však 

místo výkonu práce sjednáno tak, že nové místo by bylo v souladu s ujednáním v 

pracovní smlouvě, pak by dání výpovědi z tohoto důvodu nebylo možné, protože 

zaměstnavatel by měl i nadále právo zaměstnanci přidělovat práci. Dochází – li pouze k 

přemístění sídla zaměstnavatele, kde nedochází k výkonu práce podle pracovní 

smlouvy, není tím dán důvod výpovědi
112

.
113

 

 Posledním z organizačních důvodů je nadbytečnost zaměstnance (§ 52 písm. c) 

ZP). Předpokladem tohoto výpovědního důvodu je, že zaměstnavatel nemá možnost 

nadále zaměstnance zaměstnávat pracemi podle pracovní smlouvy, protože na základě 

organizační změny se zaměstnanec stal početně nebo profesně nadbytečným a 

zaměstnavatel tak nadále nepotřebuje práci vykonávanou daným zaměstnancem. 

K nadbytečnosti tedy dochází za splnění tří podmínek, kterými jsou rozhodnutí o 

organizační změně, nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost mezi rozhodnutím a 

nadbytečností.
114

 

 Organizační změnou je 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 (§ 52 písm. c) ZP). 

Rozhodnutí o organizační změně přijímá zaměstnavatel nebo příslušný orgán. Pokud je 

zaměstnavatelem fyzická osoba, přijímá takové rozhodnutí sama. Je – li 

zaměstnavatelem osoba právnická, tak k přijetí takového rozhodnutí bude příslušný 

statutární orgán zaměstnavatele nebo i jiné osoby, u kterých však bude nutné prokázat 
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oprávnění k přijetí takového rozhodnutí (např. na základě zmocnění, organizačního 

řádu, apod.).
115

 Rozhodnutí o organizační změně není nutné vyhlásit ani přijmout 

v písemné formě, ačkoliv vzhledem k možným budoucím sporům se jeví jako vhodné, 

ovšem povinností zaměstnavatele je, aby s rozhodnutím o organizační změně byl 

seznámen zaměstnanec, se kterým je z tohoto důvodu rozvazován pracovní poměr, 

s tím, že však postačuje, aby rozhodnutí bylo uvedeno v samotném textu výpovědi.
116

 

Z předešlého vyplývá, že rozhodnutí o organizační změně vždy musí předcházet 

samotné výpovědi. 

 Nadbytečnost zaměstnance se projevuje tím, že práce, kterou zaměstnanec 

vykonává, není vlivem organizační změny již potřebná. Takovýto závěr musí vycházet 

z posouzení, zda organizační změna má skutečný vliv na druh práce, který je 

zaměstnanec povinen vykonávat podle pracovní smlouvy. Nadbytečným se 

zaměstnanec stává i v případě, že mu odpadne pouze část pracovní náplně a 

zaměstnavatel mu nabídne změnu pracovního poměru (spočívající např. v doplnění 

pracovní náplně nebo zkrácení pracovní doby), ale zaměstnanec takovou změnu nebude 

akceptovat. Důležité je také posoudit, zda pro zaměstnavatele je nadbytečnou skutečně 

práce, kterou zaměstnanec vykonává, nikoli osoba zaměstnance. Pod důvodem 

nadbytečnosti se totiž zaměstnavatelé v praxi snaží zbavit „nepohodlného zaměstnance“ 

např. tím, že na stejné pracovní místo přijmou nového zaměstnance a poté, 

s odůvodněním snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, 

rozvážou s „nepohodlným zaměstnancem“ pracovní poměr.
117

 

 Z judikatury plyne, že rozhodnutí o tom, který zaměstnanec je nadbytečný, má 

zcela v rukou zaměstnavatel a soud není oprávněný k přezkumu takového rozhodnutí.
118

 

I zde je však nutné vyvarovat se případů, kdy by mohlo dojít k diskriminačnímu 

jednání. Je tedy vhodné, aby pro výběr konkrétních nadbytečných zaměstnanců, byl dán 

určitý systém, který by zaměstnavatele zbavil možného podezření z diskriminačního 

jednání (např. porovnání výsledků zaměstnanců konajících stejnou práci).
119
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 Poslední podmínkou pro možnost dát výpověď z důvodu nadbytečnosti, je 

příčinná souvislost mezi organizační změnou a nadbytečností zaměstnance. Příčinná 

souvislost je dána, pokud organizační změna byla přímou a skutečnou příčinou vzniku 

nadbytečnosti zaměstnance. V příčinné souvislosti tak nebudou případy, kdy dochází 

k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který vykonává práci, která není 

ovlivněna organizační změnou nebo takovou práci vykonává, ale na jiném pracovišti, 

kterého se organizační změny netýkají. Stejně tak nelze shledat příčinnou souvislost 

v případě, kdy účelu organizační změny bylo dosaženo tím, že před podáním výpovědi 

byl rozvázán pracovní poměr s jiným zaměstnancem (i za předpokladu, že k rozvázání 

došlo z jiného důvodu).
120

 

 Ze soudní praxe je dovozeno, že pracovní poměr může skončit na základě 

výpovědi z důvodu nadbytečnosti nejdříve v den předcházející dni, v němž dojde 

k účinnosti organizačních změn. Pokud by došlo k dřívějšímu skončení, mělo by to za 

následek neplatnost takové výpovědi.
121

 

 Podmínku příčinné souvislosti není zaměstnavatel nucen dodržet v případě, že 

dochází ke snižování celkového počtu zaměstnanců, ne jen ke snížení na určitém úseku, 

protože v takovém případě dochází k „jiné organizační změně“.
122

 

 

4.7.2 Dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance 

 

 Pro řádný výkon práce je nezbytné, aby zaměstnanec měl odpovídající zdravotní 

stav pro danou práci a aby mu v práci nebránily předpisy přijaté z důvodu ochrany 

zdraví zaměstnance. Brání – li zaměstnanci některý z těchto důvodů ve výkonu práce, 

má mít zaměstnavatel možnost se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Zákoník 

práce v § 52 písm. d) a e) upravuje dva důvody, kdy může zaměstnavatel se 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr z důvodů spočívajících v dlouhodobém 

zdravotním stavu zaměstnance. Aby však mohl k tomuto kroku přistoupit, je nutné, aby 

nejprve o zdravotním stavu zaměstnance rozhodl někdo, jehož názor bude závazný pro 

zaměstnance i zaměstnavatele, ale stejně tak i pro soudy a jiné orgány, které mají 

působnost v posuzování zdravotního stavu zaměstnanců. Do doby, než bude zdravotní 
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stav zaměstnance posouzen, nesmí zaměstnavatel učinit kroky k ukončení pracovního 

poměru zaměstnance, ačkoliv by motivací takového jednání byla ochrana 

zaměstnance.
123

 

 Příslušným posoudit zdravotní stav zaměstnance je poskytovatel 

pracovnělékařských služeb
124

. Uvedený pojem do českého právního řádu přinesl zákon 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje poskytovatele služeb tak, že se jedná o poskytovatele z oboru 

všeobecné praktické lékařství nebo pracovní lékařství, s nímž má zaměstnavatel 

sjednánu dohodu o poskytování pracovnělékařských služeb (§ 54 ZoSZS).
125

 

Poskytovatelé pracovnělékařských služeb hodnotí zdravotní způsobilost zaměstnanců a 

o hodnocení vydávají lékařský posudek.
126

 

 Náležitosti lékařského posudku jsou upraveny v § 43 odst. 3 ZoSZS, v příloze 1 

bod 9 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a v § 17 vyhlášky č. 

79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Aby 

mohl být lékařský posudek předpokladem pro dání výpovědi podle § 52 písm. d) a e), 

nesmí připouštět jiný odborný závěr než ten, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl 

způsobilost vykonávat dosavadní práci.
127

 Problematické však je, že předpisy 

nestanovují jako náležitost lékařského posudku uvedení příčiny dlouhodobého pozbytí 

způsobilosti k práci.
128

 Bez uvedení příčiny nelze objektivně posoudit, zda důvod 

výpovědi bude dán podle § 52 písm. d) nebo e) ZP, což je důležité z hlediska 

odstupného (k tomu více v kapitole 6.1). V takovém případě by bylo nutné, aby příčina 

dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti, byla zjištěna v řízení před soudem, v 

rámci rozhodování o neplatnosti výpovědi. 

 Za lékařský posudek, který by byl předpokladem výpovědi, nelze považovat 

doporučení poskytovatele pracovnělékařských služeb ke změně druhu výkonu práce.
129
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 Posuzovaná osoba nebo zaměstnavatel mohou podat návrh na přezkoumání 

lékařského posudku, pokud se jim jeví jako nesprávný, do 10 dnů od předání posudku, 

k poskytovateli, který posudek vydal. Pokud poskytovatel vyhoví v celém rozsahu 

návrhu na přezkoumání, zruší posudek a vydá nový. Nevyhoví – li poskytovatel v celém 

rozsahu, postoupí posudek, včetně podkladů nutných k přezkoumání, příslušnému 

správnímu orgánu (nejčastěji krajskému úřadu), který rozhodne.
130

 

 Jak je již uvedeno na začátku kapitoly, zákoník práce upravuje dva důvody 

výpovědi, které se souhrnně označují také jako zdravotní důvody. První z nich je 

upraven v § 52 písm. d) a jedná se o případy, kdy zaměstnanec nesmí na základě 

lékařského posudku nebo rozhodnutí, kterým byl přezkoumán lékařský posudek, 

dále vykonávat dosavadní práci z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, 

ohrožení nemocí z povolání nebo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice. 

 Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud 

k nim dojde nezávisle na vůli zaměstnance krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi (§ 

271k odst. 1 ZP). Jako lehce problematické se mi jeví úprava v § 274 odst. 1 ZP, která 

upravuje přímou souvislost s plněním pracovních úkolů. Podle mého názoru je 

nesprávné, když zákoník říká, že v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou, 

mimo jiné, úkony obvyklé v době přestávky na jídlo a oddech, ale pouze takové, které 

jsou konané v objektu zaměstnavatele (§ 274 odst. 1 ZP). Objektem zaměstnavatele jsou 

prostory v dispoziční sféře zaměstnavatele, kde je zaměstnanec povinen podrobit se 

pokynům zaměstnavatele vedoucích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.
131

 Lze si však představit situaci, že zaměstnavatel neposkytuje ve svém objektu 

stravování a zaměstnanci tak docházejí do blízké restaurace. Z dikce uvedeného 

ustanovení však vyplývá, že pokud by byl zaměstnanec při cestě do restaurace, kterou 

lze v tomto případě považovat za obvyklý úkon, např. sražen automobilem, tak by to 

nebylo posouzeno jako pracovní úraz, protože k úrazu by nedošlo v objektu 

zaměstnavatele. 

 Nemoci z povolání jsou upraveny v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., v aktuálním 

znění. Nařízení ve svém § 1 odst. 1 definuje, co je nemocí z povolání a v příloze 
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k tomuto nařízení je uveden seznam nemocí z povolání. Nemocí z povolání je tedy 

nemoc, která vzniká jako důsledek nepříznivého působení chemických, fyzikálních, 

biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v 

seznamu nemocí z povolání a dále se jí rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým 

působením chemických látek. 

 O ohrožení nemocí z povolání jde za podmínek, že dojde ke změně zdravotního 

stavu, vlivem nepříznivého působení podmínek při výkonu práce, který však nedosahuje 

stupně poškození jako u nemoci z povolání, ale dalším výkonem práce za stejných 

podmínek, by byl stupeň poškození dosažen (§ 347 odst. 1 ZP). 

 Nejvyšší přípustnou expozicí se rozumí celkový počet směn, které smí 

zaměstnanec odpracovat v místě, kde je vystaven nepříznivým vlivům pracovního 

prostředí (např. v dolech nebo v místech s nebezpečím ozáření). Dosáhne – li 

zaměstnanec nejvyšší přípustné expozice, nemůže nadále vykonávat práci na takové 

pracovní pozici a zaměstnavatel s ním může rozvázat pracovní poměr výpovědí, pokud 

nemá jinou pozici, kde by mohl vykonávat zaměstnanec práci bez zdravotního rizika. 

Nejvyšší přípustnou expozici stanovuje rozhodnutím orgán ochrany zdraví.
132

 

 Druhým důvodem výpovědi spočívajícím v dlouhodobém zdravotním stavu 

zaměstnance, je důvod uvedený v § 52 písm. e), kdy je možné dát výpověď 

zaměstnanci, který pozbyl podle lékařského posudku (nebo podle rozhodnutí správního 

úřadu, který přezkoumává posudek) dlouhodobě zdravotní způsobilost. Jedná se o tzv. 

obecné onemocnění, které není pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
133

 Z toho 

vyplývá, že jde o běžný úraz nebo nemoc, ke které nedošlo při plnění nebo v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů. Dlouhodobostí se rozumí, že nezpůsobilost 

konat nadále dosavadní práci, bude podle poznatků lékařské vědy trvat nejméně 1 

rok.
134
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4.7.3 Nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro 

výkon práce ze strany zaměstnance 

 

 Zaměstnanec může vykonávat práci pouze za předpokladu, že splňuje 

předpoklady, které stanoví právní předpisy a požadavky, které vymezuje zaměstnavatel. 

Dojde – li k tomu, že zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo požadavky, může 

s takovým zaměstnancem zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí podle § 52 

písm. f) ZP.
135

 

 Jak již bylo uvedeno, předpoklady jsou stanovovány zákonem nebo jiným 

obecně závazným právním předpisem. Důvodem úpravy předpokladů v právním 

předpise je, že jejich dodržování není pouze zájmem zaměstnavatele, ale celé 

společnosti. Jedná se především o zájem na odpovídající kvalitě práce, ochraně života a 

zdraví zaměstnanců při práci, apod. Předpoklady jsou stanoveny zejména na dosažení 

vzdělání, stupně kvalifikace, ale mohou se týkat i samotné osoby zaměstnance (např. 

zdravotní stav). Osoba nesplňuje předpoklady, pokud jí byl uložen trest zákazu činnosti, 

související s výkonem práce, v trestním nebo správním řízení nebo pokud osobě 

neumožňují výkon práce požadavky stanovené právním předpisem (např. dosažení 18 

let věku při práci, kdy je nutné uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty). 

Právní předpis však může stanovit, že zaměstnavatel má možnost zaměstnanci 

prominout splnění předpokladů.
136

 

 Pro možnost výpovědi z důvodu nesplňování předpokladů není podle judikatury 

rozhodné, zda předpoklady byly stanoveny právním předpisem před vznikem 

pracovního poměru nebo až v době jeho trvání a zaměstnavatel má tak možnost 

rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí z důvodu nesplňování předpokladů 

stanovených právním předpisem, ačkoliv v době uzavírání pracovního poměru, ještě 

takové předpoklady právní předpisy neupravovaly.
137

 Ačkoliv se jedná o názor soudní 

praxe, který jistě odráží již zmíněný zájem společnosti na dodržování určitých pravidel, 

kterými jsou předpoklady pro výkon práce, tak nelze nezmínit, že je na druhé straně 

zasaženo do právní jistoty zaměstnance i zaměstnavatele. Nedostatečnou se mi jeví i 

možnost nápravy nesplňování předpokladů, kterou lze shledat v § 41 odst. 2 písm. c) 
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ZP. Ta dává zaměstnavateli možnost, převést zaměstnance nejdéle na dobu 30 dní na 

jinou práci z důvodu nesplňování předpokladů. Vzhledem k povaze předpokladů, jak je 

uvedeno výše, však nelze mít za to, že vždy bude možné během 30 dnů napravit 

nesplňování předpokladů. 

 Požadavky pro řádný výkon práce, kladené na zaměstnance, nemusí 

zaměstnavatel upravit právním předpisem. Požadavky lze upravit např. v pracovním 

řádu nebo vnitrofiremním opatřením, ale stejně tak mohou být obsaženy v pracovní 

smlouvě. Požadavky se mohou týkat fyzických i duševních vlastností zaměstnance, 

ovšem za předpokladu, že takové vlastnosti mohou mít podstatný vliv na plnění 

pracovních úkolů. Může se tedy jednat o požadavek určitého stupně dovednosti (např. u 

cizího jazyka), organizačních a manažerských schopností, aj.
138

 

 Speciální oblastí nesplňování požadavků jsou neuspokojivé pracovní výsledky. 

Nejvyšší soud tento důvod označuje jako výpověď pro neschopnost zaměstnance.
139

 

Důvodem tak je, pokud zaměstnanec nedokáže uspokojivým způsobem vykonávat 

práci, např. s přihlédnutím k výkonům ostatních zaměstnanců, vykonávajících stejnou 

práci za stejných podmínek. Zaměstnavatel může z tohoto důvodu dát zaměstnanci 

výpověď jen za předpokladu, že zaměstnance písemnou výzvou v posledních 12 

měsících vyzval k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků a zaměstnanec tak 

v přiměřené době neučinil. V písemné výzvě je nutné dostatečně konkrétně vymezit 

nedostatky v práci, které má zaměstnanec odstranit a k tomu určit přesnou lhůtu, 

přičemž i pouhé neuvedení lhůty nebo její nepřiměřenost má za následek neplatnost 

takové výpovědi.
140

 

 Výpověď pro nesplňování požadavků však může zaměstnavatel dát zaměstnanci 

pouze tehdy, jestliže tuto situaci sám nezavinil. Zaměstnavatel by se výpovědí nemohl 

zbavit zaměstnance, kdyby nesplňování požadavků bylo způsobeno např. špatnou 

organizací práce ze strany zaměstnavatele, neposkytováním pracovních pomůcek 
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potřebných pro výkon práce, ukládáním nepřiměřeného množství práce a úkolů, 

apod.
141

 

 Nesplňování požadavků bez zavinění zaměstnavatele, může být 

zaměstnavatelem prominuto, a to i konkludentním jednáním. Vždy je však nutné 

dodržovat zásadu rovného zacházení, aby nedocházelo k diskriminaci nebo šikanování 

zaměstnanců.
142

 

 

4.7.4 Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné 

či soustavné méně závažné porušování povinností vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 

práci 

 

 Výpovědní důvod upravený v § 52 písm. g) obsahuje tři skutkové podstaty, 

kterými jsou důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, závažné 

porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci a soustavné méně závažné porušení povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
143

 

 Dojde – li k naplnění zákonných podmínek pro okamžité zrušení pracovního 

poměru (§ 55 ZP), má zaměstnavatel možnost se rozhodnout, zda se zaměstnancem 

zruší pracovní poměr okamžitě nebo na základě výpovědi. Motivací zaměstnavatele, 

aby se rozhodl dát zaměstnanci „pouze“ výpověď, může být dána např. tím, že 

zaměstnanec vykonává práci na pozici, pro niž je třeba vyšší kvalifikace a 

zaměstnavatel nechce po dobu než najde jiného vhodného zaměstnance, nechat místo 

uvolněné. 

 Pro zbylé dvě skutkové podstaty je nutné vysvětlit dva pojmy, kterými jsou 

porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 
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vykonávané práci
144

 (dále jen „porušení povinností“) a intenzita porušení těchto 

povinností. 

 K porušení povinností dojde, pokud bude porušena povinnost vyplývající ze 

zákoníku práce (nejčastěji povinnost z § 301 až 303 ZP), jiných právních předpisů, 

vnitřních předpisů zaměstnavatele nebo z pracovní smlouvy. Zaměstnanec odpovídá jen 

za zaviněné porušení povinností, které vyplývají z pracovněprávního vztahu. Jako 

forma zavinění postačí i nevědomá nedbalost.
145

 

 Odpovědnost za porušení povinností však není vázána na pracovní dobu. 

Porušení povinností tak může znamenat i jednání zaměstnance mimo pracovní dobu, 

pokud by bylo jednáno ke škodě na majetku zaměstnavatele.
146

 

 Zaměstnanec také odpovídá za porušení povinností, ke kterému došlo nejen při 

výkonu práce podle pracovní smlouvy, ale i při výkonu jiné činnosti pro zaměstnavatele 

z vlastní iniciativy a stejně tak i při výkonu jiné práce, pokud je vykonávána v rozporu 

s právními předpisy, pracovním řádem a jinými vnitřními předpisy nebo v rozporu 

s pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance.
147

 Příkladem by mohlo být, pokud by 

se zaměstnanec nabídl zaměstnavateli, že z důvodu vysokého vytížení ostatních 

zaměstnanců, rozveze vozidlem zásilky zákazníkům, ačkoliv v pracovní smlouvě má 

vymezenou pracovní pozici jako skladník. V takovém případě by byl povinen dodržovat 

povinnosti vyplývající z této činnosti, např. povinnosti podle zákona o provozu na 

pozemních komunikacích a odpovídal by za jejich porušení. 

 Jako porušení povinností však podle judikatury nelze považovat, pokud by 

zaměstnanec nedodržel zaměstnavatelem požadované vyšší nároky na osobní vlastnosti 

zaměstnance a na jeho chování v mimopracovní době, které by byly upraveny 

v pracovním řádu. Může v tom být však spatřováno nesplňování požadavků pro řádný 

výkon práce a zaměstnavatel by měl pak možnost dát zaměstnanci výpověď z důvodu v 

§ 52 písm. f) ZP.
148

 

 Zákoník práce rozlišuje tři stupně intenzity porušení povinností, kterými jsou 

porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, závažné a méně závažné porušení 
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povinností.
149

 V zákoně však tyto pojmy nejsou definovány a ustanovení § 55 odst. 1 

písm. b) ZP a § 52 písm. g) ZP jsou tak označovány za právní normy s relativně 

neurčitou hypotézou (tzn. právní normou, jejíž hypotéza není přímo vyjádřena 

v právním předpise), u kterých soud v každém jednotlivém případě hypotézu sám 

vymezuje na základě svého uvážení, při kterém přihlíží k předem neurčenému okruhu 

okolností (např. k osobě zaměstnance, k pracovnímu místu, které zastává, jeho 

dosavadní pracovní morálce, místu a době porušení, míry zavinění zaměstnance, 

apod.).
150

 Jako příklad lze uvést situaci, kdy zaměstnanec, při pracovní činnosti, požije 

malé množství alkoholu a tím dojde k porušení povinnosti. V takové situaci pak bude 

posouzena intenzita tohoto porušení povinnosti zcela jistě jinak u zaměstnance, který je 

řidičem autobusu a zaměstnance, který je prodavačem oblečení. Důležité také je, že 

soud, při posuzování intenzity porušení povinností, není nijak vázán tím, jak intenzitu 

vymezuje zaměstnavatel ve svém pracovním řádu nebo jiném vnitřním předpise.
151

 

 Vzhledem k tomu, že zákoník práce nevymezuje nižší míru porušení povinností 

než méně závažné a tento pojem nedefinuje, tak každé porušení povinností 

zaměstnancem, které nedosáhne vyšší intenzity, je méně závažným porušením 

povinností.
152

 Aby však zaměstnavatel mohl se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr 

výpovědí za méně závažné porušení povinností, tak je nutné splnit ještě další podmínky, 

kterými jsou soustavnost takového méně závažného porušení povinností ze strany 

zaměstnance a písemné upozornění na možnost výpovědi, jak plyne z § 52 písm. g) ZP 

věta za středníkem. 

 Soustavností se rozumí, pokud se zaměstnanec dopustí alespoň třikrát méně 

závažného porušení povinností v přiměřené časové souvislosti, kdy taková souvislost je 

dána, pokud navazuje jedno méně závažné porušení povinností na druhé tak, že lze 

hovořit o sledu jednotlivých na sebe navazujících méně závažných porušení 

povinností.
153

 Není však důležité, zda byla třikrát porušena stejná povinnost nebo došlo 

k porušení tří různých povinností.
154
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 Písemně upozornit na možnost výpovědi musí zaměstnavatel zaměstnance 

v době posledních 6 měsíců před podáním výpovědi a to nejpozději při méně závažném 

porušení povinnosti, které předchází dalšímu méně závažnému porušení povinnosti, po 

němž dochází k výpovědi.
155

 Z předešlého vyplývá, že zaměstnavatel nemusí 

zaměstnance upozornit na možnost výpovědi hned při prvním méně závažném porušení 

povinností, ale postačuje, když k takovému upozornění dojde tak, aby po dalším 

porušení, na jehož základě bude již zaměstnanec upozorněn na možnost výpovědi, 

uplynulo nejvýše 6 měsíců, v kterých, pokud dojde k dalšímu porušení, může 

zaměstnavatel, bez dalšího upozornění, dát zaměstnanci výpověď. Písemné upozornění 

na možnost výpovědi je nutné zaměstnanci doručit do vlastních rukou, protože se jedná 

o hmotněprávní předpoklad pro výpověď z pracovního poměru danou zaměstnavatelem 

zaměstnanci z důvodu soustavného méně závažného porušování povinností, a které se 

tak týká skončení pracovního poměru (k doručování zaměstnavatelem viz podkapitola 

4.3.1).
156

 

 Zaměstnavatel je omezen v možnosti dát zaměstnanci výpověď z důvodu v § 52 

písm. g) tím, že takto lze rozvázat pracovní poměr jen do 2 měsíců ode dne, kdy se 

dozvěděl o důvodu k výpovědi (subjektivní lhůta) a nejpozději do 1 roku od vzniku 

důvodu (objektivní lhůta). Okamžikem, kdy se zaměstnavatel (postačuje i nadřízený 

vedoucí zaměstnanec, který zaměstnanci dává pokyny) dozví o důvodu k výpovědi, je 

získání vědomosti o skutečnostech, které jsou předpokladem pro dání výpovědi. 

Výjimku z běhu subjektivní lhůty upravuje § 58 odst. 2 ZP. Podle tohoto ustanovení běh 

subjektivní lhůty, ovšem pouze již započaté, končí okamžikem, kdy jednání 

zaměstnance, které je porušením povinností, začne šetřit jiný orgán, který je odlišný od 

zaměstnavatele a má pravomoc rozhodovat o porušení povinností zaměstnance. Po 

skončení šetření jiným orgánem počíná zaměstnavateli běžet nová dvouměsíční lhůta 

k dání výpovědi. Vždy je však nutné přihlížet k běhu objektivní lhůty, protože následek 

uplynutí lhůty nastává, pokud uplyne první z lhůt. Lhůty jsou prekluzivní, což má 

za následek, že zaměstnavateli, který nedal zaměstnanci ve stanovené lhůtě výpověď, 

zaniká toto právo jejím marným uplynutím a pokud by zaměstnavatel přesto výpověď 

zaměstnanci dal, byla by taková výpověď neplatná, o čemž by však musel, na základě 
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žaloby zaměstnance na neplatnost výpovědi, rozhodnut soud. Pokud by soud nerozhodl, 

výpověď by bylo nutné považovat za platnou.
157

 

 

4.7.5 Zvlášť hrubé porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 

301a ZP 

 

 Nejnovější výpovědní důvod upravený zákoníkem práce v § 52 písm. h), 

s účinností od 1. 1. 2012, dává zaměstnavateli možnost dát výpověď zaměstnanci, který 

porušil zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a ZP. 

 Jinou povinností zaměstnance je povinnost zdržovat se po dobu prvních 14 

kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat 

dobu a rozsah vycházek. Podíváme – li se do zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zjistíme, že se jedná o povinnost dodržovat 

režim dočasně práce neschopného pojištěnce v rozsahu uvedeném v § 56 odst. 2 písm. 

b) ZP, kdy pro potřebu pracovního práva, je ustanovením § 301a ZP tato povinnost dále 

konkretizována na prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti.
158

 

 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h) však jen 

v případě, že zaměstnanec výše uvedenou povinnost poruší zvlášť hrubým způsobem. 

Zákon nijak nedefinuje zvlášť hrubý způsob porušení a v každém jednotlivém případě 

tak soud posuzuje, zda došlo k porušení v požadované intenzitě a ustanovení § 52 písm. 

h) ZP má tak relativně neurčitou hypotézu (o té více v podkapitole 4.7.4).
159

 

 Zaměstnavatel podle § 57 odst. 1 ZP, může zaměstnanci dát z tohoto důvodu 

výpověď jen do jednoho měsíce od okamžiku, kdy se dozví o porušení povinnosti v § 

301a ZP (subjektivní lhůta), nejpozději však do jednoho roku od chvíle, kdy došlo k 

porušení povinnosti (objektivní lhůta). Povaha, běh a skončení lhůt je shodné s úpravou 

výpovědi podle § 52 písm. g) ZP a je tak možné odkázat na výklad v podkapitole 4.7.4 

(s přihlédnutím k rozdílné délce subjektivní lhůty). 
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 Výpovědní důvod podle § 52 písm. h) je podle odborníků nekoncepční, protože 

zákoník práce tím stanovuje zaměstnanci povinnost, která nemá vazbu na výkon 

pracovní činnosti.
160

 Důvodem, který vedl zákonodárce k přijetí tohoto výpovědního 

důvodu, zřejmě byl ten, že zaměstnavatel v prvních 14 kalendářních dnech trvání 

dočasné pracovní neschopnosti, poskytuje zaměstnanci náhradu mzdy podle § 192 odst. 

1 ZP a má tak mít možnost kontroly zaměstnance a pro případ porušení jiné povinnosti 

uvedené v § 301a ZP, které dosáhlo požadované intenzity, má mít možnost se 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr. Možnost rozvázání pracovního poměru 

výpovědí z důvodu porušení veřejnoprávní povinnosti je však považováno za 

nepřípustnou ingerenci veřejného práva do zákoníku práce.
161

 

 

4.8 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem a výjimky z tohoto zákazu 

 

 Zaměstnavatel není při výpovědi danou zaměstnanci omezen pouze taxativním 

výčtem důvodů výpovědi. Ochranná funkce pracovního práva se projevuje i tím, že 

zaměstnavatel má zakázáno dát výpověď, i když ostatní podmínky by byly splněny, 

zaměstnanci v tzv. ochranné době. Zákaz se vztahuje jen na skončení pracovního 

poměru výpovědí, a to pouze výpovědí ze strany zaměstnavatele.
162

   

 

4.8.1 Ochranná doba 

 

 Ochrannou dobou se rozumí určitý časový úsek, ve kterém zaměstnavatel nesmí 

dát výpověď zaměstnanci, který se nachází v takové životní situaci, ve které by 

výpověď byla považována za sociálně nežádoucí.
163

 Dá – li zaměstnavatel zaměstnanci 

výpověď v ochranné době, je taková výpověď neplatná bez ohledu na to, zda 

zaměstnavatel či zaměstnanec o situaci, že ochranná doba již běží, věděli nebo ne.
164

 

Rozhodující je objektivní stav. 
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 Pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci výpověď před vznikem ochranné doby tak, 

že by výpovědní doba uplynula v ochranné době, výpověď není neplatná, ale dochází 

k modifikaci běhu výpovědní doby (k tomu více v podkapitole 4.5). 

 Zákoník práce v § 53 odst. 1 upravuje v zásadě celkem 6 důvodů ochranné doby. 

Prvním z důvodů je dočasná pracovní neschopnost zaměstnance (§ 53 odst. 1 písm. a) 

ZP). Ta je však ochrannou dobou pouze za předpokladu, že si jí zaměstnanec úmyslně 

nezpůsobil sám nebo nevznikla jako bezprostřední následek opilosti nebo zneužití 

návykových látek. Pro vznik pracovní neschopnosti je rozhodným okamžikem, kdy bylo 

rozhodnuto o pracovní neschopnosti a na platnost výpovědi tak nemá vliv, pokud lékař 

uzná zaměstnance pracovně neschopným se zpětnou účinností tak, že se den vzniku 

pracovní neschopnosti bude shodovat se dnem doručení výpovědi, pokud k doručení 

výpovědi došlo již před uznáním pracovní neschopnosti.
165

 

 Druhým důvodem ochranné doby je podání návrhu na ústavní ošetřování nebo 

nastoupení lázeňského léčení (§ 53 odst. 1 písm. a) ZP). Návrhem na ústavní ošetřování 

se rozumí doporučení nebo navržení lékaře, aby zaměstnanec nastoupil na jednodenní 

nebo lůžkovou péči, která je provozována oprávněným poskytovatelem zdravotních 

služeb. Lázeňským léčením se rozumí léčba pomocí přírodních léčivých zdrojů a 

klimatických podmínek příznivých k léčení podle lázeňského zákona
166

. Byl – li 

zaměstnanec v ústavním ošetřování z důvodu onemocnění tuberkulózou, prodlužuje se 

ochranná doba o 6 měsíců po propuštění.
167

 

 V § 53 odst. 1 písm. b) ZP je jako ochranná doba uvedena doba výkonu 

vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení. Ochranná doba začíná 

doručením povolávacího rozkazu a končí uplynutím 2 týdnů po skončení cvičení. 

 Dlouhodobé a plné uvolnění pro výkon veřejné funkce je další ochrannou dobou 

(§ 53 odst. 1 písm. c) ZP). Veřejnou funkcí je funkce, která vzniká na základě přímé 

nebo nepřímé volby a je vymezena časovým nebo funkčním obdobím (např. funkce 

poslance, senátora, zastupitele, apod.). Podmínkou, aby takový zaměstnanec byl 

v ochranné době, je dlouhodobé uvolnění na celý pracovní úvazek, tedy že zaměstnanci 
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přísluší pracovní volno po celou týdenní pracovní dobu na základě překážky v práci 

z důvodu obecného zájmu.
168

 

 Dalším důvodem ochranné doby je těhotenství zaměstnankyně, čerpání mateřské 

dovolené zaměstnankyní a čerpání rodičovské dovolené zaměstnancem nebo 

zaměstnankyní (53 odst. 1 písm. d) ZP). Zákaz výpovědi platí od okamžiku, kdy se 

zaměstnankyně stane těhotnou a není tak podmínkou, aby zaměstnavatel o těhotenství 

zaměstnankyně v době dání výpovědi věděl či nikoliv.
169

 Dostane – li tak 

zaměstnankyně výpověď a následně zjistí, že je těhotná a byla těhotná i v době doručení 

výpovědi, postačí jí to dokázat lékařskou zprávou a taková výpověď bude neplatná. 

 Poslední ochrannou dobou je doba, kdy je zaměstnanec dočasně nezpůsobilým 

pro noční práci, na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb (53 odst. 1 písm. e) ZP). Důležitou podmínkou je dočasnost 

této nezpůsobilosti, tedy že zaměstnanec v budoucnu bude způsobilý noční práci znovu 

vykonávat. Byla – li by nezpůsobilost trvalá, byl by naplněn výpovědní důvod podle § 

52 písm. e) ZP a zákaz výpovědi by se na zaměstnance nevztahoval. 

 

4.8.2 Výjimky ze zákazu výpovědi v ochranné době 

 

 Ochranná doba však nepůsobí absolutně a v § 54 ZP jsou uvedeny výjimky, kdy 

zaměstnavatel může se zaměstnancem, ač ten je v ochranné době, skončit pracovní 

poměr výpovědí. Obecně se jedná o důvody, které jsou vyvolány nemožností 

zaměstnavatele dál poskytovat zaměstnanci práci, nebo vzhledem k chování 

zaměstnance není spravedlivé po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnance dál 

zaměstnával.
170

 

 Dává – li zaměstnavatel výpověď z důvodu v § 52 písm. a), může dát výpověď 

kterémukoliv zaměstnanci bez ohledu na ochrannou dobu. Důvodem je, že 

zaměstnavatel nemá objektivně možnost zaměstnanci přidělovat práci a trvání takového 

pracovního poměru by nedávalo z povahy věci žádný smysl. Větu za středníkem v § 54 

písm. a) ZP je nutno považovat za obsolentní. Je tomu tak proto, že dochází – li 

k přemístění zaměstnavatele v mezích místa výkonu práce podle pracovní smlouvy, tak 
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tím není naplněn výpovědní důvod podle § 52 písm. b) ZP (k tomu více viz podkapitola 

4.7.1). Vzhledem k obsolentnosti a tomu, že v § 54 písm. b) ZP je dále upravena 

výjimka ze zákazu výpovědi podle § 52 písm. b) ZP, není vhodné, že v ustanovení § 54 

písm. a) ZP je zmíněn i důvod výpovědi podle § 52 písm. b) ZP.
171

 

 Jak již bylo uvedeno, § 54 písm. b) ZP obsahuje výjimku ze zákazu výpovědi 

podle § 52 písm. b) ZP. I přes výjimku však zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci 

výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, pokud jde o těhotnou 

zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnance, který 

čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou. 

 Další výjimku ze zákazu výpovědi, upravenou v § 54 písm. c) ZP, lze uplatnit, 

pokud zaměstnavatel dává zaměstnanci výpověď z důvodu, pro který může okamžitě 

zrušit pracovní poměr (okamžitě zrušení pracovního poměru viz podkapitola 2.3.1). Ani 

tato výjimka však není absolutní a zaměstnavatel nesmí dát výpověď zaměstnankyni na 

mateřské dovolené nebo zaměstnanci na rodičovské dovolené po dobu, po kterou je 

žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. K prodloužení výpovědní doby v případě, 

že došlo k výpovědi před nástupem na mateřskou či rodičovskou dovolenou viz 

podkapitola 4.5. 

 Poslední výjimkou ze zákazu výpovědi je, jestliže zaměstnavatel dá výpověď 

zaměstnanci pro porušení jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k zaměstnancem vykonávané práci nebo z důvodu v § 52 písm. h) ZP. Zde však 

zaměstnavatel nesmí skončit pracovní poměr výpovědí s těhotnou zaměstnankyní, 

zaměstnankyní na mateřské dovolené a se zaměstnancem či zaměstnankyni, kteří čerpají 

rodičovskou dovolenou. 

 

4.9 Účast odborové organizace při výpovědi z pracovního poměru 

 

 Ochranná funkce pracovního práva se projevuje i účastí odborových organizací 

při skončení pracovního poměru výpovědí.
172

 Účast může mít formu předběžného 
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souhlasu (§ 61 odst. 2 ZP), předběžného projednání (§ 62 odst. 1 ZP) a seznámení (§ 61 

odst. 5 ZP). 

 Odborová organizace uděluje předběžný souhlas k výpovědi v případech 

zaměstnanců, kteří jsou členy orgánu odborové organizace působícího u zaměstnavatele 

a zaměstnanců, u kterých neuplynul 1 rok od skončení jejich funkčního období v orgánu 

odborové organizace působícího u zaměstnavatele. Souhlas odborové organizace musí 

být vyjádřen tak, aby nevznikly žádné pochyby o postoji, který k výpovědi zaujala.
173

 

Za souhlas se považuje, i když odborová organizace písemně neoznámila nesouhlas 

s výpovědí do 15 dnů od žádosti zaměstnavatele o souhlas. Souhlas poskytnutý 

odborovou organizací může zaměstnavatel použít nejpozději do 2 měsíců od jeho 

udělení (§ 61 odst. 3 ZP). Po uplynutí lhůty, by tak byl zaměstnavatel nucen zažádat o 

souhlas nový. 

 V případě, kdy odborová organizace odmítla udělit souhlas a zaměstnavatel 

přesto výpověď zaměstnanci dal, bude se jednat o neplatnou výpověď (§ 61 odst. 4 ZP). 

Jsou – li však splněny všechny ostatní podmínky pro dání výpovědi, tak v případě sporu 

může soud rozhodnout, že i přes nesouhlas odborové organizace, je výpověď platná, 

pokud na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále 

zaměstnával (§ 61 odst. 4 věta za středníkem ZP).  

 Pojem „spravedlivě požadovat“ vymezila judikatura tak, že v každém 

jednotlivém případě bude záležet na úvaze soudu, kdy soudu nemůže nepostačovat jen 

naplnění podmínek výpovědního důvodu, na jehož základě dochází k výpovědi, ale 

musí při úvaze brát v potaz i další okolnosti (např. osobní, rodinné, majetkové poměry 

zaměstnance).
174

 Z mého pohledu takto široce vyložený pojem „spravedlivě požadovat“ 

zakládá nerovnost zaměstnanců. Zákonodárce a soudní praxe, tímto chce jistě 

poskytnout ochranu členům odborových organizací, kteří mohou být vystaveni většímu 

tlaku zaměstnavatelů z důvodu, že často stojí „proti“ zaměstnavateli a ten tak může mít 

větší motivaci s těmito zaměstnanci skončit pracovní poměr. Ochrana je však, podle 

mého, dostatečně zajištěna nutností předběžného souhlasu odborové organizace. 

 Od situace, kdy odborová organizace udělila nesouhlas s výpovědí, je nutné 

odlišovat, pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď, aniž by o souhlas požádal, ač 

šlo o zaměstnance, u kterého je souhlasu třeba. V takovém případě by výpověď byla 
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neplatná a není v tomto případě možné, aby soud rozhodl o její platnosti podle § 62 

odst. 4 věta za středníkem ZP.
175

 

 Druhou formou účasti odborové organizace při výpovědi je předběžné 

projednání. K němu dochází v momentě, kdy zaměstnavatel dává výpověď zaměstnanci, 

který není členem orgánu odborové organizace (§ 61 odst. 2 ZP a contrario). Z podstaty 

věci je k projednání nutno přistoupit před tím, než dojde k samotné výpovědi, avšak 

zaměstnavatel není výsledkem projednání nijak vázán a záleží jen na jeho vlastním 

uvážení, zda k němu přihlédne.
176

 Pokud by však vůbec nedošlo k projednání 

s odborovou organizací, nemá to za následek neplatnost výpovědi a se zaměstnancem je 

tak řádně skončen pracovní poměr.
177

 

 Poslední formou účasti odborové organizace je seznámení, při kterém dojde, 

v souvislosti s výpovědí, jen k předání informace odborové organizaci o výpovědi ze 

strany zaměstnance.
178

 

 

4.10 Hromadné propouštění 

 

 Úpravu hromadného propouštění obsahuje zákoník práce v důsledku 

harmonizace českého právního řádu s právem EU. Cílem dané úpravy je zajistit vhodný 

způsob skončení pracovního poměru více osob v krátkém čase ve spolupráci se zástupci 

zaměstnanců a státními orgány. Právní úprava vychází ze směrnice Rady 98/59/ES ze 

dne 20. 7. 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

hromadného propouštění.
179

 

 O hromadné propouštění jde za situace, kdy jsou kumulativně splněny tři 

základní podmínky stanovené v § 62 odst. 1 ZP. Musí dojít ke skončení pracovních 

poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem 

z organizačních důvodů (§ 52 písm. a) – c)) a pracovní poměr musí být skončen 

s větším počtem zaměstnanců. Tento počet je diferencován na základě celkového 

množství zaměstnanců u zaměstnavatele. U zaměstnavatele, který má 20 až 100 

zaměstnanců je rozhodný počet minimálně 10 zaměstnanců, aby byla splněna podmínka 
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hromadného propouštění. U zaměstnavatele zaměstnávajícího 101 až 300 zaměstnanců 

je počet minimálně 10% z celkového počtu zaměstnanců. Zaměstnavatel zaměstnávající 

více než 300 zaměstnanců musí skončit pracovní poměr s alespoň 30 zaměstnanci. 

Zákoník práce obsahuje výjimku z pravidla, že je nutné skončit pracovní poměr jen na 

základě výpovědi z organizačních důvodů. Dojde – li totiž ke skončení pracovního 

poměru, podle výše uvedených podmínek, alespoň u 5 zaměstnanců, tak do celkového 

počtu propuštěných zaměstnanců se započítávají i ti, kterým byl skončen pracovní 

poměr dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c) ZP. 

 Celkový počet zaměstnanců u zaměstnavatele je posuzován ke dni 

předcházejícímu dni, v němž dojde k dání výpovědi prvnímu zaměstnanci a to 

z důvodu, že povinnosti plynoucí z hromadného propouštění musí zaměstnavatel plnit 

již před dáním výpovědi prvnímu zaměstnanci.
180

 

 Má – li dojít k hromadnému propouštění, má zaměstnavatel povinnost svůj 

záměr, alespoň 30 dní před dáním první výpovědi, písemně oznámit odborové 

organizaci a radě zaměstnanců s tím, že v oznámení je nutno uvést informace uvedené v 

§ 62 odst. 2 ZP. Dále má zaměstnavatel povinnost vést jednání s odborovou organizací 

a radou zaměstnanců, jehož cílem by mělo být dosažení přijatelných podmínek ohledně 

způsobu provedení hromadného propouštění. V § 62 odst. 3 ZP je upraven předmět 

jednání, kterým by měli být především otázky o předejití či omezení hromadného 

propouštění a zmírnění jeho následků. Nesplnění uvedených povinností ze strany 

zaměstnavatele, však nemá za následek neplatnost výpovědí ani dohod o skončení 

pracovního poměru. Nepůsobí – li u zaměstnavatele odborová organizace ani rada 

zaměstnanců, má zaměstnavatel povinnost, výše uvedené povinnosti plnit vůči každému 

zaměstnanci, kterého se hromadné propouštění týká.
181

 

 Další povinností zaměstnavatele, v rámci hromadného propouštění, je písemné 

informování krajské pobočky Úřadu práce. Zaměstnavatel musí poskytnout informace 

především o důvodech hromadného propuštění, osobách, kterých se propouštění týká a 

jejich struktuře. Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro provedení hromadného 

propouštění, má dále povinnost prokazatelně doručit krajské pobočce Úřadu práce 

písemnou zprávu o svém rozhodnutí, která obsahuje výsledek jednání mezi ním a 
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odborovou organizací či radou zaměstnanců. Doručení písemné zprávy má zásadní vliv 

na skončení pracovního poměru zaměstnance, protože až od prokazatelného doručení 

začíná běžet doba, po jejímž uplynutí nejdříve končí pracovní poměr zaměstnanců při 

hromadném propouštění, jak již bylo uvedeno v kapitole věnující se výpovědní době 

(viz podkapitola 4.5).
182

 

  

                                                 
182

 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, s. 198 



61 

 

5. Neplatné rozvázání pracovního poměru výpovědí 

 

 Pokud výpověď obsahuje vadu, která ji činí neplatnou (k neplatnosti a jejímu 

namítání více v podkapitole 2.3), je nutné, aby neplatnost uplatnil zaměstnanec nebo 

zaměstnavatel podle § 72 ZP u soudu a to nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl 

výpovědí skončit pracovní poměr. Lhůta 2 měsíců je prekluzivní (propadná), což má za 

následek, že marným uplynutím této lhůty zaniká právo na uplatnění neplatnosti a soud 

již nemůže platnost výpovědi přezkoumávat.
183

 

 

5.1 Neplatné rozvázání ze strany zaměstnavatele a nároky zaměstnance 

z toho vzešlé 

 

 Dojde – li k neplatnému rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany 

zaměstnavatele, může zaměstnanec podle § 69 odst. 1 ZP zaměstnavateli bez 

zbytečného odkladu písemně oznámit, že trvá na dalším zaměstnávání. Oznámení má za 

následek, že pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnanec má právo na náhradu mzdy 

nebo platu do doby, než mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo dokud není 

platně skončen pracovní poměr. 

 Zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci náhradu mzdy poskytnout, až pokud 

soud rozhodne, že výpověď byla neplatná.
184

 Náhrada mzdy nebo platu se za dobu 

prvních 6 měsíců, za které náleží, poskytuje ve výši průměrného výdělku. Za dobu, 

která převyšuje 6 měsíců, může soud, na návrh zaměstnavatele, náhradu přiměřené 

snížit na základě tzv. „moderačního ustanovení“ (§ 69 odst. 2 ZP).
185

 Při snížení 

náhrady, soud přihlíží zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, 

jakou práci tam konal a jakého dosáhl výdělku nebo z jakého důvodu se do práce 

nezapojil. Ačkoli jsou okolnosti, ke kterým soud přihlíží při snížení náhrady, 
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vyjmenovány demonstrativně, není možné přihlédnout ke skutečnostem, které se týkají 

vadnosti výpovědi.
186

 

 Pokud zaměstnanec neoznámí, že trvá na dalším zaměstnávání, nastává podle § 

69 odst. 3 písm. a) ZP fikce, že pracovní poměr skončí dohodou, uplynutím výpovědní 

doby s tím, že dohodou zaměstnance a zaměstnavatele, lze stanovit jiný den skončení. 

 Zaměstnanec má právo měnit své rozhodnutí o tom, zda trvá na dalším 

zaměstnávání. V případě, že dojde ke změně rozhodnutí (možno i vícekrát), je rozhodný 

postoj zaměstnance v poslední den, kdy může zaměstnavateli oznámit, že trvá na dalším 

zaměstnávání.
187

 

 

5.2 Neplatné rozvázání ze strany zaměstnance a nároky zaměstnavatele 

z toho vzešlé 

 

 V případě, že neplatně rozváže pracovní poměr výpovědí zaměstnanec, má 

zaměstnavatel právo, na základě § 70 odst. 1 ZP, bez zbytečného odkladu zaměstnanci 

písemně oznámit, že trvá na tom, aby nadále vykonával svou práci. Na základě tohoto 

oznámení trvá pracovní poměr i nadále. Pokud zaměstnanec po oznámení nezačne 

vykonávat svou práci a soud následně rozhodne o neplatnosti výpovědi, má 

zaměstnavatel nárok na náhradu škodu, která mu nevykonáváním práce zaměstnancem 

vznikla ode dne oznámení až do okamžiku, kdy zaměstnanec začal vykonávat svou 

práci nebo byl platně skončen pracovní poměr. 

 Jako náhradu škody může zaměstnavatel uplatňovat škodu skutečnou (např. 

příplatky zaměstnanců, kteří z důvodu absence zaměstnance museli pracovat přesčas) až 

do čtyřapůlnásobku průměrného výdělku zaměstnance. V případě úmyslného způsobení 

škody zaměstnancem, může zaměstnavatel uplatňovat i ušlý zisk.
188

 

 Netrvá – li zaměstnavatel na tom, aby u něho zaměstnanec nadále vykonával 

práci, tak stejně jako v případě neplatné výpovědi ze strany zaměstnavatele, i zde 

nastává fikce, že pracovní poměr končí dohodou, uplynutím výpovědní doby. Pokud 

dojde k této fikci, nemá zaměstnavatel nárok na náhradu škody, jak bylo uvedeno výše. 
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6. Odstupné a další povinnosti zaměstnavatele ve vztahu 

k výpovědi z pracovního poměru 

 

 Při skončení pracovního poměru výpovědí, má zaměstnavatel několik povinností 

vůči zaměstnanci, které mají za cíl, nahradit zaměstnanci ztrátu zaměstnání a pomoci při 

získání práce nové. Těmito povinnostmi je poskytnutí odstupného, vydání potvrzení o 

zaměstnání a pracovního posudku. 

 

6.1 Odstupné 

 

 Odstupné je peněžité plnění ze strany zaměstnavatele, jehož hlavním účelem je 

nahradit zaměstnanci ztrátu práce, na které nenese vinu. Odstupné se poskytuje bez 

ohledu na to, zda zaměstnanec nastoupí do nového zaměstnání nebo začne vykonávat 

jinou činnost, v jaké době po výpovědi začne být znovu ekonomicky aktivní či zda po 

skončení pracovního poměru začne být např. poživatelem starobního důchodu. Jediným 

kritériem pro poskytnutí odstupného je, že zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď na 

základě některého z důvodů v § 52 písm. a) – d) ZP.
189

 

 Při splnění zákonných podmínek, má zaměstnavatel povinnost zaměstnanci 

odstupné poskytnout a to v takové výši, jak je stanoveno v § 67 ZP. Zaměstnavatel však 

může poskytnout zaměstnanci i odstupné nad rámec zákona.
190

 Takové odstupné lze 

upravit v kolektivní smlouvě, ve vnitřním předpise zaměstnavatele nebo v individuální 

smlouvě se zaměstnancem a může mít podobu jak vyšší částky, než stanovuje zákon, 

tak zaměstnavatel může určit i jiný důvod, na základě kterého odstupné poskytne, ale je 

nutné, aby kritéria, na jejichž základě zaměstnavatel poskytuje odstupné nad zákonný 

rámec, nebyla v rozporu se zákazem diskriminace.
191

 Smluvní odstupné musí být vždy 

vyšší než zákonné odstupné. 

 Dochází – li ke skončení pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů 

(§ 52 písm. a) – c) ZP), má zaměstnavatel podle § 67 odst. 1 ZP povinnost, poskytnout 
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zaměstnanci odstupné v zákonné výši, která je diferencovaná na základě doby, po 

kterou trval pracovní poměr u zaměstnavatele. Zákoník práce v § 67 odst. 1 písm. a) – 

c) stanovuje výši odstupného podle toho, zda pracovní poměr u zaměstnavatele trval 

méně než 1 rok, alespoň jeden rok a méně než 2 roky nebo pokud pracovní poměr trval 

alespoň 2 roky a podle toho ukládá zaměstnavateli povinnost poskytnout odstupné 

nejméně ve výši jednonásobku, dvojnásobku, resp. trojnásobku průměrného výdělku 

zaměstnance, kterým se podle § 67 odst. 3 ZP rozumí průměrný měsíční výdělek. 

 V § 52 odst. 1 písm. d) ZP je dále upraveno odstupné pro zaměstnance, jehož 

pracovní doba byla rozvržena na základě konta pracovní doby a pracovní poměr skončil 

v době, kdy ještě neuplynula do pracovní doby započtená práce přesčas z bezprostředně 

předcházejícího vyrovnávacího období.
192

 V takovém případě se k odstupnému, 

stanovenému podle § 52 písm. a) – c), přičte navíc trojnásobek průměrného výdělku 

zaměstnance. 

 Jako dobu trvání pracovního poměru je nutno považovat celkovou dobu, po 

kterou u téhož zaměstnavatele zaměstnanec vykonával práci na základě pracovního 

poměru a to i v případě, že předchozí pracovní poměr skončil a od jeho skončení do 

vzniku nového pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, neuplynula doba delší než 6 

měsíců. Důvod, kvůli kterému předchozí pracovní poměr skončil, není v takovém 

případě nijak významný.
193

 

 Pokud je zaměstnanci dána výpověď z důvodu v § 52 písm. d), má podle § 67 

odst. 2 ZP právo na odstupné, které je poskytováno ve výši nejméně 12 násobku 

průměrného výdělku zaměstnance. Zákoník práce však dává zaměstnavatel možnost se 

zcela zprostit povinnosti vyplatit odstupné. Ke zproštění povinnosti dojde, pokud podle 

§ 270 odst. 1 ZP zaměstnavatel prokáže, že škoda vznikla v důsledku zaměstnancova 

zaviněného porušení právních nebo ostatních předpisů anebo pokynů na ochranu zdraví 

při práci či jako důsledek opilosti nebo zneužití návykových látek. Tyto uvedené 

skutečnosti však musely být jedinou příčinou škody.
194

 

 Odstupné je zpravidla vázáno jen na situaci, kdy výpověď je dána ze strany 

zaměstnavatele. V zákoníku práce však lze najít i případ, kdy na odstupné má 
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zaměstnanec nárok, i když sám skončí pracovní poměr výpovědí. Jedná se o situaci, kdy 

dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodu 

výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Ustanovení § 339a a 345a ZP 

dává zaměstnanci právo na odstupné, pokud ve lhůtě dvou měsíců od účinnosti 

přechodu práv a povinností (výkonu práv a povinností) z pracovněprávních vztahů dá 

výpověď a soud následně rozhodne (na základě žaloby podané zaměstnancem), že 

důvodem výpovědi bylo zhoršení pracovních podmínek vlivem přechodu práv a 

povinností (výkonu práv a povinností) z pracovněprávních vztahů.
195

 

 Na základě § 67 odst. 4 ZP dochází k vyplacení odstupného, nedohodne – li se 

zaměstnanec se zaměstnancem jinak, po skončení pracovního poměru, v nejbližším 

výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy a platu. 

 Pro úplnost uvádím, že odstupné se poskytuje i v případě rozvázání pracovního 

poměru dohodou. Rozhodující je, že pracovní poměr končí z důvodů zakotvených 

v ustanovení § 52 písm. a) – d) ZP. 

 Pokud by zaměstnanec, po skončení pracovního poměru, znovu začal konat 

práci v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti pro 

zaměstnavatele, který mu vyplatil odstupné, a to v období, za které mu bylo odstupné 

poskytnuto podle počtu násobků průměrného výdělku, má zaměstnavatel právo na 

vrácení odstupného nebo jeho poměrné části podle § 68 ZP. Poměrná část se určí podle 

počtu kalendářních dnů, v kterých zaměstnanec vykonával práci pro zaměstnavatele 

v době, za kterou mu podle násobků průměrného výdělku náleželo odstupné. 

 

6.2 Potvrzení o zaměstnání 

 

 Rozváže – li zaměstnavatel pracovní poměr výpovědí, je při skončení 

pracovního poměru povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový 

list).
196

 Údaje, které je nutné v potvrzení o zaměstnání uvést, jsou vyjmenovány v § 313 

odst. 1 ZP a jsou to údaje o zaměstnání (zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o 

provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti), doba trvání zaměstnání, druh 

konaných prací, dosažená kvalifikace, odpracovaná doba a další skutečnosti rozhodné 
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pro dosažení nejvyšší přípustné expoziční doby, informace o srážkách ze 

zaměstnancovy mzdy a údaje pro potřeby důchodového pojištění. Potvrzení o 

zaměstnání může obsahovat i další údaje, na kterých se dohodnou zaměstnanec se 

zaměstnavatelem.
197

 

 Podle § 313 odst. 2 ZP je dále zaměstnavatel povinen, na žádost zaměstnance, 

v odděleném potvrzení uvést i další údaje, jako např. skutečnosti rozhodné pro 

posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. 

 Pokud zaměstnanec nesouhlasí s obsahem potvrzení o zaměstnání, má na 

základě § 315 ZP možnost se u soudu domáhat přiměřené úpravy a to do 3 měsíců od 

doby, kdy se o obsahu dozvěděl. 

 V případě, že zaměstnavatel nesplní svou povinnost vydat potvrzení o 

zaměstnání, odpovídá zaměstnanci za škodu tím způsobenou, kdy za takovou škodu se 

považuje i ušlý výdělek z důvodu nepřijetí do nového zaměstnání, kvůli nepředložení 

potvrzení o zaměstnání.
198

 

 

6.3 Pracovní posudek 

 

 Při skončení pracovního poměru výpovědí má zaměstnanec možnost, nechat si 

od zaměstnavatele vydat posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek). Pracovní 

posudek je zaměstnavatel povinen vydat do 15 dnů od požádání zaměstnance, ovšem 

s tím, že vydán smí být nejdříve 2 měsíce před skončením zaměstnání, jak je stanoveno 

v § 314 odst. 1 ZP. 

 Pracovním posudkem jsou podle § 314 odst. 1 ZP veškeré písemnosti, které se 

týkají hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, 

které mají vztah k výkonu práce. Skutečnostmi, které mají vztah k výkonu práce, 

mohou být např. hodnocení vztahu zaměstnance k ostatním zaměstnancům, iniciativnost 

a spolehlivost zaměstnance, řídící a organizační schopnosti zaměstnance, apod.
199

 

Z ustanovení § 314 odst. 2 ZP plyne, že na základě dohody zaměstnance a 

zaměstnavatele, lze v pracovním posudku uvést i informace další. 

                                                 
197

 Bělina, M. a Drápal L. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 1230 
198

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1491/2002, ze dne 20. 3. 2003 
199

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2152/2004, ze dne 17. 5. 2005 



67 

 

 Na základě toho, co je pracovním posudkem lze odvodit, že smyslem pracovního 

posudku je bližší seznámení budoucího zaměstnavatele se schopnostmi zaměstnance, 

které mají vliv na výkon práce. 
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7. Výpověď z pracovního poměru de lege ferenda 

 

 Do této chvíle byla výpověď analyzována podle platné a účinné právní úpravy. 

V této kapitole však budou uvedeny možnosti, které se objevují v odborných kruzích, 

jak by institut výpovědi bylo možno změnit nebo doplnit, aby došlo k úpravě, která by 

odpovídala současné ekonomické a sociální situaci. 

 

7.1 Úprava délky výpovědní doby 

 

 Účel a úprava výpovědní doby je již rozebrána v podkapitole 4.2. Otázkou však 

je, zda současná úprava je vhodná. 

 Jako problém současné právní úpravy výpovědní doby se mi jeví, že výpovědní 

doba začíná běžet až od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi. Vedle toho, že touto úpravou dochází k rozdílům mezi dobou, kterou musí 

zaměstnanci odpracovat u zaměstnavatele podle toho, kdy výpověď dají
200

, vytváří dále 

tato úprava podle mého názoru nevhodnou situaci, kdy, po projevu vůle jedné ze stran, 

že nadále nechtějí pokračovat v pracovněprávním vztahu, ještě po dobu, než začne běžet 

výpovědní doba, takový vztah pokračuje, jako kdyby k žádné výpovědi nedošlo. 

Vhodné by bylo upravit výpovědní dobu tak, aby začala běžet od okamžiku doručení 

výpovědi druhé straně. 

 Dále se mi jeví jako příliš dlouhá samotná 2 měsíční výpovědní doba. I přesto, 

že zaměstnanec i zaměstnavatel potřebují určitý čas, aby se dokázali s nastálou situací 

vypořádat, mi připadá vhodnější výpovědní doba v délce 1 měsíce. Případným 

námitkám s ohledem na ochrannou funkci, která se ve výpovědní době projevuje, by 

bylo možno vyhovět např. určitou finanční kompenzací, která by se mohla projevit ve 

změně úpravy odstupného nebo tzv. vykoupením ze zaměstnání. 
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7.2 Vykoupení ze zaměstnání 

 

 V souvislosti s tématem výpovědní doby a jejího zkrácení, se objevují návrhy, 

jak vyřešit zbytečné protahování pracovněprávního vztahu, kdy jeden z jeho subjektů 

projevil vůli dále v něm nepokračovat, ale i nadále musí po určitý čas vykonávat práci 

pro současného zaměstnavatele. Jedním z řešení je navrhováno tzv. vykoupení ze 

zaměstnání. 

 Vykoupení ze zaměstnání by mělo formu finanční kompenzace, která by byla 

poskytována tím, kdo výpověď dá a díky ní by bylo možné pracovní poměr skončit 

okamžikem doručení výpovědi. Výše finanční kompenzace by v případě výpovědi ze 

strany zaměstnavatele byla stanovena podle výše výdělku, na který by měl zaměstnanec 

nárok za výpovědní dobu. V situaci, kdy by výpověď dal zaměstnanec, bude určení 

komplikovanější. Výše kompenzace by musela být určena na základě ceny práce a výše 

prostředků, které by bylo nutno vynaložit na to, aby byla práce zaměstnance 

nahrazena.
201

 

 Praktické dopady by zřejmě byly takové, že institut vykoupení ze zaměstnání by 

byl více využíván při výpovědi ze strany zaměstnavatele. V případě výpovědi, kterou dá 

zaměstnanec, se příliš neočekává, že by docházelo k vykoupení samotným 

zaměstnancem. Je však možné, že náklady na vykoupení ze zaměstnání by na sebe mohl 

brát zaměstnavatel, ke kterému by zaměstnanec nastupoval a tím by došlo k rychlejšímu 

získání zaměstnance a jeho dřívějšímu zapojení do práce.
202

 

 S ohledem na to, že výpověď z pracovního poměru s sebou často přináší i 

negativní vliv na vztah zaměstnance a zaměstnavatele, připadá mi tento návrh jako 

vhodný. Ze strany zaměstnavatele se nejeví jako příliš problematický. Souhlasím s tím, 

že samotným zaměstnancem by tento institut byl využíván spíše výjimečně. V případě 

vykoupení budoucím zaměstnavatelem, si myslím, že by docházelo k velkému využití, a 

to především v případě zaměstnanců, o které je na trhu práce vysoký zájem.  
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7.3 Úprava výpovědi při přechodu práv a povinností a přechodu výkonu 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

 

 V souvislosti s výpovědí se jako problematická jeví i současná úprava přechodu 

práv a povinností a přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Jak 

je již rozebráno v podkapitole 4.6, dosavadní i přejímající zaměstnavatel má povinnost, 

nejméně 30 dni před přechodem práv a povinností (výkonu práv a povinností) 

z pracovněprávních vztahů, o něm informovat odborovou organizaci, radu zaměstnanců 

a nepůsobí – li u zaměstnavatele, tak samotné zaměstnance, kteří budou přechodem 

práv a povinností přímo dotčeni, jak je stanoveno v § 339 ZP. 

 Změna právní úpravy by měla napravit situaci, kdy nedojde včas k informování 

ze strany dosavadního a přejímajícího zaměstnavatele a zaměstnanec tak nemůže využít 

možnost, kterou mu poskytuje § 51a ZP, tedy dát výpověď s kratší výpovědní dobou. 

Nejvyšší soud ČR judikoval, že v takovém případě má zaměstnanec nárok na náhradu 

škody, která mu je způsobena nevčasným informováním o přechodu práv a povinností 

(výkonu práv a povinností) z pracovněprávních vztahů.
203

 Jako vhodné se však jeví, aby 

právní úprava obsahovala možnost zaměstnance, okamžitě zrušit pracovní poměr neb 

dát výpověď z důvodu, že nedošlo k informování včas. Současně s tím by bylo vhodné, 

aby zaměstnanci, při takovém rozvázání pracovního poměru, bylo vyplaceno 

odstupné.
204

 

 Navržení této úpravy, je dle mého názoru správné. Ochranná funkce pracovního 

práva je, jak již bylo řečeno, základní funkcí, která charakterizuje pracovní právo. 

Zaměstnanec by tedy měl mít možnost okamžitě zrušit pracovní poměr nebo alespoň dát 

výpověď v případě, že by mělo dojít k významné změně v pracovním poměru, a to ke 

změně zaměstnavatele, pro kterého zaměstnanec bude vykonávat práci, aniž by se mohl 

předem v přiměřené době a svobodně rozhodnout, zda chce v takovém pracovním 

poměru pokračovat. 

 Druhou změnou, která by v souvislosti s výpovědí z důvodu přechodu práv a 

povinností (výkonu práv a povinností) z pracovněprávních vztahů byla vhodná, je 

zavedení povinnosti, aby při včasném informování ze strany dosavadního a 
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přejímajícího zaměstnavatele, musel zaměstnanec dát výpověď nejpozději 5 pracovních 

dnů před nabytím účinnosti přechodu práv a povinností (výkonu práv a povinností) 

z pracovněprávních vztahů. Důvodem je ochrana práv přejímajícího zaměstnavatele, 

aby s dostatečným předstihem věděl, kteří zaměstnanci skončí, a kteří budou 

v pracovním poměru pokračovat.
205

 

 I k této druhé navrhované změně se musím vyjádřit kladně. Ač je současná 

úprava vedena ochranou práv zaměstnance, lze jako ospravedlnitelný shledat názor, že 

zaměstnavatel, pokud splní svou povinnost včas a řádně informovat o přechodu práv a 

povinností (výkonu práv a povinností) z pracovněprávních vztahů, má mít možnost 

s dostatečným předstihem vědět, kolik zaměstnanců k němu přejde a v návaznosti na to, 

kolik nových zaměstnanců bude muset přijmout, aby jeho činnost nebyla narušena nebo 

byla narušena co nejméně. 

 

7.4 Nový výpovědní důvod 

 

 Dalším z návrhů, který se objevuje v souvislosti se současnou úpravou výpovědi, 

je vytvoření nového výpovědního důvodu, kterým by bylo umožněno zaměstnavateli dát 

výpověď, pokud na něm nelze spravedlivě požadovat, vzhledem k osobě zaměstnance, 

aby pracovní poměr dále pokračoval.
206

  

 Tento návrh se mi však jeví jako nevhodný. Pokud se podívám na současnou 

úpravu výpovědních důvodů v zákoníku práce, jsem přesvědčený, že všechny důvody, 

pro které nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr 

pokračoval, jsou již ve výpovědních důvodech obsaženy. 

 Z pohledu zaměstnavatele nelze z povahy věci požadovat, aby zaměstnával 

zaměstnance v případě, že dochází k organizačním změnám, v jejichž důsledku již 

zaměstnavatel nemůže zaměstnanci přidělovat práci, dále v případě nepříznivého 

zdravotního stavu zaměstnance, nesplňuje – li zaměstnanec předpoklady stanovené 

právním předpisem nebo zaměstnavatelem určené požadavky na řádný výkon práce 

(včetně uspokojivých pracovních výsledků) a nakonec, porušuje - li povinnosti, které 

vyplývají z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. 
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 Pokud by šlo o další důvody, které by mohly nastat (např. nevhodné chování 

zaměstnance, špatná týmová spolupráce, apod.), tak těm je podle mého názoru možné 

předejít kvalitním přijímacím řízením. Zákoník práce nijak zaměstnavatelům nebrání, 

aby zájemci o pracovní pozici prošli přijímacím řízením, které bude mít více částí a 

bylo tak možné odhalit nejen pracovní schopnosti potencionálního zaměstnance, ale i 

jeho osobní vlastnosti, které by mohly být pro výkon práce, o kterou se uchází, 

nevhodné. 
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Závěr 

 

 Cílem práce bylo rozebrat a zhodnotit současnou právní úpravu výpovědi a 

zaměřit se i na některé náměty de lege ferenda. Aby bylo možno se zabývat konkrétními 

aspekty výpovědi, na začátku práce jsem se zabýval samotným postavením pracovního 

práva v systému práva a funkcím pracovního práva, a to z důvodu, že především funkce 

ochranná je základní charakteristikou pracovního práva a jeden z nejsilnějších projevů 

této funkce lze shledat právě v institutu výpovědi. Z důvodu zasazení tématu do širších 

souvislostí je v práci obsažen rozbor právních skutečností, na základě kterých dochází 

ke skončení pracovního poměru a v souvislosti s tím jsem věnoval pozornost i ostatním 

způsobům skončení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že výpověď z pracovního 

poměru je právní skutečností, a to konkrétně právním jednáním, byla největší pozornost 

věnována právě úpravě právního jednání. V dalších částech textu je již analyzována 

současná právní úprava výpovědi z pracovního poměru, což byl hlavní cíl této práce. Ke 

zvolenému tématu existuje bohatá soudní judikatura. Snažil jsem se z ní vycházet 

především proto, abych poukázal na nejčastější aplikační problémy. 

 Práce je zakončena několika návrhy de lege ferenda, které se objevují zejména 

v odborné literatuře a rovněž zhodnocením toho, zda podle mého názoru by takové 

návrhy vedly ke zlepšení současné právní úpravy či nikoliv. 

 

 Obecně zaznívají hlasy k větší liberalizaci pracovního práva a poskytnutí větší 

volnosti pro zaměstnance a zaměstnavatele, jak by mohli skončit pracovní poměr 

výpovědí. Je však nutné si uvědomit, že pracovní právo je více než jiná odvětví práva, 

silně ovlivňováno aktuální ekonomickou situací. Ačkoli se tedy v současné příznivé 

ekonomické situaci jeví jako vhodné, aby převažovala flexibilita nad ochranou, je nutné 

si uvědomit, že může znovu přijít čas, kdy ekonomická situace zdaleka tak příznivá 

nebude a ze strany zaměstnanců bude vyžadována větší míra ochrany z důvodu, aby 

měli jistotu, že si zachovají určitou ekonomickou stabilitu. 

 

 Jak jsem již několikrát uvedl, jednou z hlavních funkcí pracovního práva je 

chránit zaměstnance, jako slabší smluvní stranu. Ochranná funkce by tak stále měla být 

hlavní funkcí pracovního práva. Na druhou stranu v určitých aspektech současné právní 
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úpravy výpovědi lze shledat, že ochrana zaměstnance je někdy spíše kontraproduktivní. 

Jako příklad bych uvedl výše zmíněnou úpravu výpovědní doby a návrh na její změnu. 

Celkově by ochranná funkce v rámci výpovědi měla být zajišťována spíše finanční 

kompenzací, která zaměstnanci pomůže v období po ztrátě zaměstnání, než 

prodlužováním trvání pracovního poměru, pokud v něm jedna ze stran již pokračovat 

nechce. V takovém případě by docházelo k rychlejšímu skončení pracovních poměrů, 

což by vedlo i k rychlejšímu pohybu zaměstnanců na trhu práce. 

 Právní úpravu výpovědi považuji v zásadě za vyhovující, přesto se domnívám, 

že některé z mnohých námětů de lege ferenda by mohly přispět zejména k odstranění 

některých aplikačních problémů. 

 Cílem právní úpravy výpovědi by mělo být najít kompromis mezi požadavky na 

liberalizaci a dostatečnou ochranou zaměstnanců v rámci tohoto důležitého 

pracovněprávního institutu. Dosažení tohoto cíle není však nijak snadné a vždy bude 

některý z požadavků převažovat, je však třeba v jeho naplnění stále usilovat. Vzhledem 

k následkům, které výpověď do života zaměstnanců přináší, by však vždy měl 

převažovat požadavek na ochranu zaměstnance. 
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Shrnutí 

 

Výpověď z pracovního poměru 

 

 Cílem práce je rozebrat současnou právní úpravu institutu výpovědi 

z pracovního poměru a poukázat na některé diskutabilní oblasti. Dále práce uvádí 

některé možné úpravy de lege ferenda a to z toho důvodu, že výpověď, jakožto 

jednostranné skončení pracovního poměru, s sebou přináší negativní následky 

především pro zaměstnance, ale v některých případech i pro zaměstnavatele a snahou 

právní úpravy by tak mělo být těmto následkům předcházet nebo je alespoň 

minimalizovat. 

 Práce se člení na sedm kapitol. První kapitola se zabývá postavením pracovního 

práva a jeho vztahu s právem občanským, a to z důvodu subsidiarity občanského 

zákoníku. V druhé kapitole jsou popsány právní skutečnosti, které vedou ke skončení 

pracovního poměru, s důrazem na právní jednání, protože výpověď je jednostranným 

právním jednáním, které musí splňovat zákonné náležitosti. Třetí kapitola uvádí 

vnitrostátní a mezinárodní prameny právní úpravy výpovědi. Hlavní část práce je 

obsažena v kapitole čtvrté, která se zabývá současnou úpravou institutu výpovědi. 

V této kapitole je, i za pomoci judikatury soudů, rozebrána formální a obsahová stránka 

výpovědi, její doručování, výpověď ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, zákaz 

možnosti dát výpověď ze strany zaměstnavatele a nakonec hromadné propouštění. 

Obsahem páté kapitoly je neplatné skončení pracovního poměru výpovědí a následky 

s tím spojené. V šesté kapitole jsou uvedeny povinnosti, které má zaměstnavatel při 

výpovědi z pracovního poměru. Závěrečná sedmá kapitola se zaměřuje na některé 

možné úpravy de lege ferenda, které se opakovaně objevují v odborné literatuře a autor 

se zde snaží zhodnotit tyto navrhované úpravy s ohledem na to, že ačkoliv hlavním 

rysem pracovního práva je jeho ochranná funkce, tak ta je mnohdy považována za 

přílišnou a je snaha o větší flexibilitu, která by se podle některých autorů měla projevit i 

v případě výpovědi z pracovního poměru.  
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Summary 

 

Notice of termination of employment 

 

 The aim of this thesis is to analyze current legislation of notice of termination 

and refer to some of the questionable area of this termination. The thesis also offers 

some of the proposals of amendments de lege ferenda. Reasons of these proposals are 

that notice of termination of employment as unilateral legal act brings negative 

aftermath mainly for employee, but in some cases also for employer and legislation 

should prevent these negative effects or at least minimized them. 

 The thesis is divided into seven chapters. The first chapter deals with position of 

labor law and his relationship with the civil law, due to subsidiary using of the civil 

code. The second chapter describes the legal facts that lead to the notice of termination, 

with an emphasis on legal act, because notice of termination is an unilateral legal act 

which must fulfill the statutory requirements. The third chapter discusses national and 

international sources of law of regulation of notice of termination. The main part of the 

thesis is contained in chapter four, which deals with the current legislation of notice of 

termination. This chapter, with the help of the case law, deals with formal and content 

page of notice of termination, her delivery, notice of termination by employees and 

employers, prohibiting the possibility of notice of termination by the employer and 

lastly collective redundancies. The content of the fifth chapter is invalid notice of 

termination of employment and the consequences associated with it. The sixth chapter 

outlines the duties, which has the employer in the notice of termination. The final 

seventh chapter focuses on some proposals of amendments de lege ferenda that 

repeatedly appears in the literature and the author is trying to compare these proposals 

with the facts that even though the main function of labor law is protection of employee, 

this function is nevertheless often considered as excessive and some authors desires for 

greater flexibility in labor law, even in the area of notice of termination.  
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