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Úvod 

 

Od roku 1990 jsme svědky toho, že lidé čím dál častěji třídají zaměstnání. Průměrný člověk 

nyní za život nejen několikrát změní zaměstnavatele, ale často i obor působnosti. Ať již tyto změny 

zaměstnanec provádí čistě ze své vůle, nebo je k nim donucen zaměstnavatelem či nepříznivým 

hospodářským vývojem v jeho odvětví, je důležité, aby pracovní právo poskytovalo stranám 

flexibilní, ale zároveň spravedlivý rámec pracovněprávních závazků a jejich rozvazování. 

Ochrana slabší strany je všeobjímajícím principem celého občanského práva, ovšem 

v pracovním právu se projevuje obzvlášť silně. Instituty jako odstupné, zákaz zrušení pracovního 

poměru zaměstnavatelem ve zkušební době v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti 

zaměstnance či, pro tuto práci nejpodstatnější, omezení rozvázání pracovního poměru 

zaměstnavatelem zde jsou pro ochranu zaměstnance, který je typicky ve vstahu zaměstnanec-

zaměstnavatel tím zranitelnějším, tím, jehož obživa na konkrétním pracovním vztahu závisí. Je 

tedy třeba, aby pracovní právo upravovalo zejména přípustnost jednostranného ukončení 

pracovního poměru a nároky z něj vyplývající.   

Pracovní právo klade požadavky jak na formu, tak i na obsah právních jednání rušících 

pracovní poměr a zabraňuje tomu, aby mělo zamýšlené následky, pokud nejsou splněny podmínky, 

které většinou ochraňují zaměstnance před přílišnou libovůlí zaměstnavatele. Rozlišujeme vady 

způsobující neplatnost a zdánlivost takového právního jednání; rozdílu mezi nimi se v této práci 

budu věnovat. A například platné ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem výpovědí dle § 

52 písm. g) Zákoníku práce klade na zaměstnavatele několik podmínek, které dle mého názoru 

v praxi jsou málokdy dodrženy, o čemž v této práci také pojednám. 

Jak název této práce napovídá, jejím těžištěm jsou nároky obou stran z případných 

neplatných rozvázání pracovních poměrů. Tato problematika není odbornou literaturou 

zpracována v takovém rozsahu, jaký by si pro svůj praktický význam zasluhovala. Jedná se o 

relativně běžný typ sporu. Případné nároky obou stran jsou v praxi většinou finančního charakteru, 

nejčastěji zaměstnanec, který pracovní poměr nerozvázal, žaluje pro náhradu mzdy nebo platu. 

Setkáváme se však i s požadavkem zaměstnance pokračovat v práci, nebo analogickým 

požadavkem zaměstnavatele, aby zaměstnanec pokračoval v práci. Tato práce se bude zabývat 

soudní praxí při rozhodování sporů o platnost rozvázání pracovního poměru a analyzuji její právní 

úpravu. Dále se zaměřím na problematiku lhůt, které mají strany na uplatnění svých nároků před 

soudem, protože dle mého názoru je zvláště problematika promlčení nároku na náhradu mzdy nebo 

platu ve spojitosti s probíhajícím sporem o neplatnost rozvázání pracovního poměru 

zaměstnavatelem komplikovanější, než by musela být. Značná část práce je věnována otázce 
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moderace náhrady mzdy nebo platu za dobu přesahující 6 měsíců, kde rozebírám mimojiné 

klíčovou judikaturu a principy, kterými se řídí. 

V rámci úplnosti se v této práci nevyhnu pojednání o jednotlivých způsobech skončení 

pracovního poměru, zejména požadavcích na jejich platnost. Hlavním cílem práce je pojednat o 

struktuře a podmínkách vzniku nároků z neplatných skončení pracovních poměrů; dílčími cíly jsou 

osvětlení problematiky neplatnosti a zdánlivosti rozvázání pracovních poměrů, analyzování 

judikatury zejména ve vztahu k platnosti rozvázání pracovních poměrů a vlastní úvaha nad 

současnou právní úpravou ve vztahu ke krácení náhrady mzdy. 
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1. Pracovní poměr 

 

V této práci se budu zabývat pouze pracemi vykonávanými podle ZP, nikoliv v rámci 

zákona 262/2006 Sb., o státní službě. 

 

1.1. Pracovní poměr ve smyslu § 33 a.n. ZP 

 

Tento typ pracovněprávního vztahu je nejrozšířenějším vztahem pracovního práva. 

Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci přidělovat práci, vytvořit mu pro její výkon podmínky a 

vyplácet mu odměnu, a zaměstnanec se zavazuje práci vykonávat. Jen mezi těmito dvěma subjekty 

může vzniknout pracovní poměr. V rámci tohoto vztahu je v České republice vykonána většina 

závislé činnosti. To ostatně vyplývá i z § 74 odst. 1) ZP. V praxi se setkáme s řadou situací, kdy 

je práce vykonávána v rámci dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr, i když by pro ně 

rámec pracovního poměru byl vhodnější. Toto je většinou motivováno nižší administrativní 

náročností, mnohem vyšší flexibilitou a pokud jsou strany ochotny ignorovat zákonná omezení 

těchto dohod, případně je obejít, tak i nižší daňovou či odvodovou zátěží. 

Zatímco zaměstnavatelem může být osoba fyzická i právnická, zaměstnancem může být 

pouze fyzická osoba. Právnická osoba je legální fikcí, postrádající vlastní svéprávnost, kterou vždy 

zastupuje fyzická osoba, případně jiná právnická osoba, která ovšem ve výsledku stejně je 

zastupována fyzickou osobou. I kdyby tedy byla právnická osoba stranou pracovní smlouvy 

v postavení zaměstnance, nakonec by práci vykonávala osoba fyzická.  

 V úvahu připadají dva způsoby založení pracovního poměru; uzavřením pracovní smlouvy 

a jmenováním na vedoucí pracovní místo. Uzavření pracovní smlouvy je základním způsobem 

předpokládaným § 33 ZP a týká se naprosté většiny pracovních poměrů. Jmenování na vedoucí 

pracovní místo se uplatňuje u taxativně vymezených pozic v některých organizačních složkách 

státu a v případech stanovených zvláštním zákonem.  

 Zákoník práce předepisuje v § 34 odst. 2 písemnou formu pro všechny pracovní smlouvy. 

Oproti obecné úpravě § 582 OZ však nedostatek formy pracovní smlouvy nezpůsobí její 

neplatnost; § 20 ZP stanoví, že bylo-li již počato s plněním, tedy zaměstnanec nastoupil svůj první 

pracovní den, nelze se dovolávat neplatnosti pracovní smlouvy pro nedostatek písemné formy. 

Toto ovšem neplatí pro zkušební dobu, která je velmi často ujednávána v pracovních smlouvách. 

Pokud by byla dohodnuta pouze ústně, bude vždy neplatná. Nedodržení písemné formy pracovní 
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smlouvy je také přestupek podle Zákona o inspekci práce, za který může být právnické1 i fyzické2 

osobě uložena pokuta ve výši až 10 000 000 Kč. 

 

1.2. Práce konané mimo pracovní poměr 

 

Jak jsem již zmínil v předcházejícím bodu, pracovněprávní vztahy uzavřené v režimu části 

třetí ZP se vyznačují mnohem větší flexibilitou, která se projevuje mimo jiné jednodušším 

ukončováním těchto vztahů. ZP předučuje dvě formy těchto vztahů, dohodu o provedení práce a 

dohodu o pracovní činnosti, které se liší v možnostech časového rozvržení práce a celkovém 

maximálním počtu odpracovaných hodin. Z toho lze usuzovat, že tyto pracovněprávní vztahy 

nejsou koncipovány pro dlouhodobou práci „na plný úvazek“, ale např. pro účely flexibilního 

vykrytí směn za zaměstnance v dočasné pracovní neschopnosti, letní brigády apod., příjem 

z těchto vztahů pravděpodobně není pro zaměstnance tak klíčový, jako z pracovních poměrů. 

Z těchto důvodů jsou tyto vztahy, a potažmo zaměstnanci, pod nižší zákonnou ochranou, pokud 

jde o jistotu, že tuto práci budou mít ještě např. za měsíc. Podrobnější popis těchto smluvních typů 

a jejich rozdílů proti pracovnímu poměru je nad rámec této diplomové práce; zmíním se jen o 

aspektu, který se týká tématu této práce, tedy jejich ukončování.  

Dle § 77 odst. 4 ZP je možné zrušit dohodou obou stran, okamžitým zrušením za stejných 

podmínek vztahujících se pro pracovní poměr, a výpovědí jedné strany i bez uvedení důvodu 

s 15denní výpovědní dobou, není-li sjednáno jinak. To je ve srovnání s pracovním poměrem 

mnohem flexibilnější, a přestože i u těchto vztahů, respektive jejich ukončení, přicházejí v úvahu 

žaloby na určení neplatnosti ukončení práce konané mimo pracovní poměr, ovšem potenciální 

finanční incentiva navazující žaloby na náhradu odměny z dohody je velmi nízká, často až žádná. 

Dle § 74 odst. 2 ZP není totiž zaměstnavatel povinnen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu; 

práce je často vykonávána nepravidelně, po předchozí domluvě v řádu dnů. Z toho vyplývá, že i 

v případě, kdy by se zaměstnanci podařilo uspět s žalobou na neplatnost skončení práce konané 

mimo pracovní poměr, jeho případný nárok na náhradu ušlé odměny z dohody by se mohl 

realisticky pohybovat nejvýše ve výši několika málo denních výdělků. 

 

  

 
1 § 25 odst 1) písm. b) ve spojení s odst. 2) písm. b) stejného par. zákona 251/2005 Sb. 
2 § 12 odst 1) písm. b) ve spojení s odst. 2) písm. b) stejného par. stejného zákona. 
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2. Skončení pracovního poměru 

 

O skončení pracovního poměru pojednává hlava čtvrtá ZP. Z její systematiky lze dovodit, 

že skončení je termín nadřezený slovu rozvázání; skončení je zakýkoliv zánik pracovněprávního 

vztahu, jako rozvázání označujeme ty způsoby, kdy ke skončení došlo právním jednáním jedné 

nebo obou smluvních stran. Nejméně sporná je pochopitelně varianta, kdy se na rozvázání a jeho 

podmínkách dohodnou obě strany, tzv. rozvázání pracovního poměru dohodou. Ne vždy je však 

dohoda možná, a proto lze pracovněprávní vztah ukončit i jednostranným právním jednáním. 

Z dikce § 48 ZP vyplývá, že tento výčet způsobů rozvázání pracovního poměru je taxativní. 

Protože ukončení pracovního poměru z vůle pouze jedné strany způsobuje druhé straně 

komplikace, zvláště pokud je touto druhou stranou zaměstnanec, stanovuje ZP řadu podmínek pro 

platné a účinné rozvázání pracovního poměru jednostranným právním jednáním. Tyto se liší podle 

závažnosti důvodu, pro který je výpověď dávána, jestli uplynula zkušební doba nebo ne, a 

v neposlední řadě podle toho, která ze smluvních stran výpověď činí.  

ZP u každého ze čtyř způsobů rozvázání pracovního poměru stanoví, že musí být učiněn 

písemně. U výpovědi, zrušení ve zkušební době a okamžitého zrušení musí dokonce být učiněn 

písemně, jinak se k němu nepřihlíží. Přesný význam tohoto slovního spojení a jeho implikace 

rozeberu v kapitole 3.1 Zdánlivé a neplatné rozvázání pracovního poměru. 

 

Skončení pracovního poměru nezávislé na vůli stran 

 

Úmrtí 

 Smrtí zaměstnance pracovní poměr samozřejmě vždy končí. Nejen z dikce § 48 odst. 4 ZP 

dovozuji, že k záměně osoby zaměstnance právním nástupnictvím nemůže dojít. Jiná je situace u 

zaměstnavatele – fyzické osoby; tuto situaci výslovně upravuje § 342 odst. 1 ZP, který stanoví, že 

základní pracovněprávní vztah nezaniká při pokračování v živnosti. Pokud nástupnická osoba 

nehodlá pokračovat v živnosti či poskytování zdravotních služeb, zaniká základní pracovněprávní 

vztah po třech měsících od úmrtí zaměstnavatele. 

 

Uplynutí doby 

 Uplynutím doby končí typicky pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou. Pokud je 

sjednán konec ke konkrétnímu datu, končí pracovněprávní vztah bez dalšího tímto dnem3, ani 

 
3 § 48 odst. 2 ZP 
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jedna strana nemusí činit žádné další právní jednání (kromě toho může být i rozvázán stejnými 

způsoby jako pracovní poměr na dobu neurčitou). V případě, že je sjednán konec ve spojení 

s dokončením určitých prací, má zaměstnavatel povinnost upozornit zaměstnance předem na to, 

že tyto práce budou dokončeny a tímto pracovní poměr skončí, a to zpravidla tři dny předem. Podle 

Vysokajové4 jde o pořádkovou lhůtu, jejíž nedodržení nemá na platnost skončení pracovního 

poměru vliv. Pokud zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele pokračuje v práci i po uplynutí 

sjednané doby, pracovní poměr původně sjednaný na dobu určitou se mění na pracovní poměr na 

dobu neurčitou bez dalšího právního jednání stran. Dle mého názoru pro přeměnu na pracovní 

poměr na dobu neurčitou stačí vědomí zaměstnavatele, že zaměstnanec dále pracuje, bez ohledu 

na to, zda si je vědom toho, že sjednaná doba pracovního poměru zaměstnance již uplynula, jinými 

slovy, že tento omyl zaměstnavatele se nedá přičítat k tíži zaměstnance. Toto moje přesvědčení 

vychází mimo jiné ze zásad ochrany zaměstnance vyjádřených v § 1a ZP a analogií s § 19 odst. 3 

ZP, který stanoví, že „Neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-

li neplatnost výlučně sám.“ 

 

Rozvázání pracovního poměru rozhodnutím orgánu veřejné moci ve věcích cizinců 

 Cizinci v České republice, kteří musí mít pro legální zaměstnání platné povolení k pobytu, 

mohou toto povolení rozhodutím orgánu veřejné moci pozbýt, čímž končí jejich pracovní poměr. 

Toto upravuje ZP v § 48 odst. 3; v případě podle písmene a) končí pracovní poměr cizince dnem, 

kterým má končit jeho pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí 

Ministerstva vnitra5 o zrušení povolení k pobytu. Písmeno b) stanoví, že podobně jako u 

předcházejícího případu, končí pracovní poměr zaměstnance, který má soudem pravomocně 

uložen trest vyhoštění z území České republiky. 

 

2.1. Rozvázání pracovního poměru dohodou 

 

Jak jsem již uvedl výše, tento způsob rozvázání pracovního poměru bývá nejméně 

problematickým, protože stejný cíl sledují obě smluvní strany. Ze stejného důvodu se zde 

neuplatňují mechanismy ochrany zaměstnance, jako u následujících typů rozvázání pracovního 

poměru.  

 
4 Vysokajová, M. in Hůrka, P. a kol. Zákoník práce: komentář. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2020, s. 149 
5 § 165 zákona č. 326/1999 Sb. 
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Jak vyplývá už z názvu a z § 49 ZP, nejdůležitějším prvkem tohoto typu rozvázání je 

shodná vůle smluvních stran pracovněprávní vztah ukončit. Kromě výše zmíněného požadavku na 

písemnou formu zákon předpokládá, že se strany dohodnou na konkrétním dni skončení 

pracovního poměru. Ten může být určen jak přesným datem, tak odkazem na jinou zjistitelnou 

událost, o které se dá reálně předpokládat, že nastane. Může se jednat například o dokončení určité 

ho pracovního úkolu, návrat jiného zaměstnance z rodičovské dovolené apod. ZP se výslově 

nezmiňuje o situaci, kdy ujednání o dni ukončení pracovního poměru chybí, z § 1745 OZ však 

dovozujeme, že v takovém případě se pracovní poměr ukončuje okamžikem, kdy přijetí nabídky 

nabývá účinnosti.  

Určení přesného dne, ke kterému pracovní poměr končí, je důležité proto, že k tomuto dni 

zanikají hlavní povinnosti smluvních stran, tedy povinnost zaměstnavatele přidělovat práci a 

zaměstnanci onu práci vykonávat, a dále z důvodů vztahujících se k povinnostem zaměstnavatele 

v oblasti povinných odvodů, tj zdravotní pojištění, sociální pojištění, příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti a další. 

2.2. Rozvázání pracovního poměru výpovědí 

 

Výpověď dle § 50 ZP je hlavním jednostranným právním jednáním použitelným 

k rozvázání pracovního poměru. Vyznačuje se značnou asymetričností, tj. důvody, pro které může 

výpověď podat zaměstnanec, a pro které ji může podat zaměstnavatel se diametrálně liší. 

 Zatímco zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, 

zaměstnavatel ji může podat jen z taxativně vymezených důvodů v § 52 ZP, které dále omezuje 

§ 53 ZP výčtem situací, kdy se zaměstnavateli zakazuje dát zaměstnanci výpověď, které Zákoník 

práce souhrnně nazývá „ochranná doba“. Jedná se zejména o dobu, kdy je zaměstnanec uznán 

dočasně práce neschopným, je ve výkonu vojenského cvičení nebo služby, čerpá mateřskou či 

rodičovskou dovolenou atd. Dle ustanovení § 53 odst. 2 ZP výpovědní doba neběží po dobu trvání 

ochranné doby, pokud zaměstnanec zaměstnavateli nesdělí, že na prodloužení výpovědní doby 

netrvá. 

 Uvedení důvodu výpovědi a jeho jasné vymezení není ani pro jednu stranu bez významu. 

Pokud by zaměstnavatel neuvedl žádný důvod, nebo nepravdivý důvod výpovědi, vystavuje se 

jistému neúspěchu při žalobě na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavateli zákon 

ukládá výslovně povinnost „důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno 

zaměnit s jiným důvodem“.6 V praxi to znamená, že nestačí pouhé uvedení paragrafu, čísla a 

 
6 §50 odst. 4) ZP 
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písmene zákoníku práce, dle kterého dává zaměstnavatel výpověď, ale je třeba alespoň stručné 

slovní vymezení konkrétního skutku nebo skutečnosti.7 Zaměstnanec se sice neplatnosti svého 

právního jednání pro nedostatek důvodu obávat nemusí, avšak na důvodu, který uvede, závisí výše 

podpory v nezaměstnanosti, ovšem pokud vůbec splňuje podmínky pro její poskytnutí.8 

 Výpovědní doba je důležitým institutem výpovědi. Začíná prvním dnem měsíce 

následujícím po doručení výpovědi a končí posledním dnem příslušného měsíce. Její délka činí 

minimálně dva měsíce a musí být stejně dlouhá pro výpoveď podanou zaměstnancem i 

zaměstnavatelem.9 Pokud si tedy strany nesjednaly předem jinou délku výpovědní doby, výpověď 

doručená druhé straně pracovního poměru dne (pro příklad) 2. ledna 2021 způsobí konec 

pracovního poměru 31. března 2021. Výpovědní doba je významným jistotu přinášejícím prvkem 

pracovního práva, protože omezuje četnost situací, kdy se zaměstnanec ze dne na den ocitne bez 

práce a tudíž bez příjmu, respektive zaměstnavatel bez zaměstnance a tudíž bez důležitého článku 

své činnosti, a dává stranám čas najít jiné řešení, jiného zaměstnavatele či zaměstnance. 

 Zákoník práce v § 334 a.n. upravuje doručování písemností, včetně výpovědi. Předpokládá, 

že primární způsob doručování je osobním předáním na pracovišti, ať už je adresátem zaměstnanec 

nebo zaměstnavatel. Zákon samozřejmě připouští i jiné způsoby doručování; prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb, prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací či 

datovou schránkou.10 Zaměstnavateli dále umožňuje doručit písemnost zaměstnanci „kdekoliv 

bude zastižen“; v tomto případě se bude odmítnutí převzetí listiny považovat za doručení, stejně 

jako v případě osobního předání na pracovišti,11 což v praxi podmiňuje prokazatelnost takové 

„fikce doručení“ svědectvím dalších osob. 

 Elektronické způsoby doručování nejsou ani v roce 2021 uznány na roveň osobnímu 

předání na pracovišti ani doručením pomocí poskytovatele poštovních služeb. Doručování do 

datových schránek je podmíněno předchozím souhlasem obou stran12 a použití e-mailové 

komunikace předpokládá, že obě strany disponují uznávanými elektronickými podpisy či pečeťmi 

a musí si přijetí listiny v elektronické podobě navzájem potvrdit.13 Zvláště tento požadavek u 

elektronické komunikace její využitelnost značně snižuje zvláště v případech, kdy příjemce chce 

oddálit účinnost právního jednání ve zprávě obsažené. Od lidí v mém okolí, zvláště těch bez 

většího právního povědomí jsem se nejednou dozvěděl, že se zaměstnanci nezřídka obávají, že by 

 
7 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.11.1967 sp. zn. 6 Cz 193/67 
8 Vysokajová, M. in Hůrka, P. a kol. Zákoník práce: komentář. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2020, s. 98.  
9 § 51 ZP 
10 § 334 odst. 2) písm. b) až c) ZP 
11 § 334 odst. 3) ZP 
12 § 335a, respektive §337 odst. 6) ZP 
13 § 335, resp. § 337 odst. 4) ZP 
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potvrzením přijetí zprávy zároveň vyjádřili souhlas s jejím obsahem, a zavřeli by si dveře 

k případnému soudnímu sporu o neplatnost výpovědi. 

 V následujících kapitolách rozeberu hlavní vlastnosti jednotlivých výpovědních důvodů ze 

strany zaměstnavatele. 

 

Zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (§ 52 písm. a) a b) ZP) 

 Tyto výpovědní důvody nejsou dle mého názoru předmětem sporu velmi často, to dovozuji 

z toho, že pokud je zaměstnavatel – právnická osoba rušen, zaměstnanec je málokdy motivován 

podávat žalobu na určení neplatnosti výpovědi, natož na náhradu ušlé mzdy nebo platu, protože 

pokud společnost končí v likvidaci, zaměstnancovy vyhlídky na finanční satisfakci jsou omezené. 

Výpověď podle písmena a) a b) může být dána i zaměstnancům v ochranné době, čili zcela bez 

vyjímek, a podle písmena b) pochopitelně jen pod podmínkou, že místo, na které se zaměstnavatel 

přemísťuje, je mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Zákon u obou ustanovení 

hovoří i o části zaměstnavatele, čímž se rozumí relativně oddělená organizační jednotka či útvar 

zaměstnavatele, která se podílí na předmětu činnosti zaměstnavatele a typicky má své vyčleněné 

prostory, vybavení a vedoucího zaměstnance,14 můžeme si představit například pobočku banky. 

Zaměstnavatel podle těchto důvodů může pochopitelně dát výpověď jen zaměstnanci, kterému 

nadále (po zrušení nebo přemístění části zaměstnavatele) nemůže přidělovat práci, protože působil 

v rušené či přemísťované části zaměstnavatele. 15 

 

Nadbytečnost dle (§52 písm. c) ZP) 

 Zaměstnavatel se může rozhodnout změnit svou činnost, zrušit některé oddělení, 

automatizovat výrobu atd., takže nevyhnutelně bude docházet k situací, kdy pro něj budou někteří 

zaměstnanci nadbyteční, bez ohledu na jejich pracovní výkonnost či jakékoliv jiné osobní 

přičinění. Aby byla výpověď platná, musí v době jejího doručení existovat alespoň rozhodnutí o 

organizačních změnách, ze kterého vyplývá, že zaměstnanec bude nadbytečný nejpozději v den 

uplynutí výpovědní doby. Zaměstnanec s tímto organizačním rozhodnutím musí být seznámen, i 

kdyby tvořilo obchodní tajemství.16 Soudu nepřísluší přezkoumávat účelnost ani obchodní 

 
14 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 1997 sp. zn. 2 Cdon 1053/96 
15 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2006 sp. zn. 21 Cdo 3133/2005 
16 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2005 sp. zn. 21 Cdo 1874/2004, cit. „Tvoří-li 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 alespoň zčásti předmět obchodního tajemství 

zaměstnavatele, který je podnikatelem, nelze z toho úspěšně dovozovat, že by takový zaměstnavatel - v zájmu 

ochrany svého obchodního tajemství - nemohl (nesměl) s ním seznámit zaměstnance, s nímž rozvazuje (hodlá 

rozvázat) pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 46 odst.1 písm.c) (…) Nemůže-li zaměstnavatel seznámit 

zaměstnance dostatečně určitým způsobem s rozhodnutím o organizační změně, aniž by mu současně sdělil své 
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smysluplnost přijatých organizačních změn, pouze to, jestli existovala, a jestli je mezi nimi a 

nadbytečností zaměstnance příčinná souvislost. Pokud zaměstnavatel propouští část zaměstnanců 

pracujících na stejné pozici, je výběr konkrétních zaměstnanců čistě jeho volbou, nemusí vybírat 

zaměstnance dle výkonnosti ani jiných ukazatelů, přičemž samozřejmě nesmí docházet 

k nezákonné diskriminaci. 17 Platnost tohoto výpovědního důvodu u konkrétního zaměstnance 

nevylučuje to, že zaměstnavatel zároveň nabírá zaměstnance na jinou pozici, respektive s jinou 

kvalifikací; pro platnost stačí mimo jiné, že zaměstnavatel nebude nadále potřebovat zaměstnance 

s těmito konkrétními schopnostmi, kvalifikací atd.18 

 Tento výpovědní důvod je také dán nevyvratitelnou domněnkou obsaženou v § 73a odst. 2 

ZP. Ten stanoví, že zaměstnanci, který byl odvolán z pracovního místa vedoucího zaměstnance, 

nebo se takového místa vzdal, musí zaměstnavatel navrhnout nové pracovní zařazení odpovídající 

jeho kvalifikaci a zdravotnímu stavu. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, nebo zaměstnanec takovou 

nabídku odmítne, platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c). 

 Standardně zaměstnanci při rozvázání pracovního poměru z tohoto důvodu náleží odstupné 

dle § 67 odst. 1 ZP. § 73a odst. 2 ZP v poslední větě stanoví vyjímku, spočívající v tom, že 

odstupné zaměstnanci náleží jen v případě, kdy „byl odvolán z místa vedoucího zaměstnance 

v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny“; pokud tedy zaměstnanec 

po odvolání z jiných důvodů nebo vzdání se vedoucího pracovního místa nepřijme nové pracovní 

zařazení, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele 

 

Zdravotní důvody (§52 písm. d) a e) ZP) 

Tyto dva důvody se týkají situací, kdy zaměstnancův zdravotní stav neumožňuje dále 

vykonávat práci. Ve zkratce se liší tím, že u písmene d) je pracovní neschopnost zaviněna prací 

(nebezpečností pracoviště, pracovní úraz, dosažení hodnoty nejvyšší přípustné expozice), a 

písmeno e) se využije v situacích, kdy je zaměstnanec neschopný práce ze zdravotních důvodů 

vyplývajících z působení mimo sféru vlivu zaměstnavatele. Písm. d) je jak výpovědním důvodem, 

tak i důvodem k převedení na jinou práci.  

 

 

 
obchodní tajemství s ní spojené (je-li vůbec v poměrech zaměstnavatele možné, aby se organizační změnou 

dotčený zaměstnanec o obchodním tajemství v něm obsaženým nedozvěděl), musí - v zájmu ochrany proti 

porušení nebo ohrožení tohoto jeho obchodního tajemství - zajistit u něho jeho utajení (například tím, že 

zaměstnance upozorní na následky porušení obchodního tajemství). 
17 Rozsudek krajského soudu v Brně ze dne 3. 1. 1967 sp. zn. 7 Co 612/66, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 

9. 1998, sp.zn. 2 Cdon 1130/97 
18 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.11.1967 sp. zn. 6 Cz 193/67 
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Nesplňování předpokladů pro výkon práce a neuspokojivý výkon práce (§52 písm. f) ZP) 

 Zaměstnavatel může použít tento výpovědní důvod ve dvou typech případů: zaprvé, pokud 

bez jeho zavinění nemůže zaměstnanec vykonávat práci pro nedostatečné oprávnění, kvalifikační 

předpoklady, bezůhonnost atd, a zadruhé, pokud pracovní výkon zaměstnance je dlouhodobě 

neuspokojivý. Do první skupiny patří případy, kdy např. řidiči autobusu je uložen příslušným 

orgánem zákaz řízení motorových vozidel, nebo policista přestane být bezúhonný po 

pravomocném rozsudku soudu. U druhé skupiny případů je třeba zaměstnance v posledních 12 

měsících před podáním výpovědi písemně vyzvat k odstranění nedostatků a určit přiměřený čas 

k jejich odstranění. V samotné výpovědi musí být uvedenn jako důvod neodstranění vytýkaných 

nedostatků zaměstnancem.19  

 

Důvody pro okamžité zrušení nebo závažné porušování povinností (§52 písm. g) ZP) 

 Tento výpovědni důvod může zaměstnavatel využít v případech, kdy by mohl pracovní 

poměr okamžitě zrušit (o čemž pojednávám dále), ale tento způsob zrušení pracovního poměru 

použít buď nemůže kvůli ustanovení § 55 odst. 2) ZP20, nebo ho použít nechce. Dále pod tento 

výpovědní důvod spadá závažné porušení povinností zaměstnance, např. většina případů požívání 

alkoholu na pracovišti, neomluvená nepřítomnost, nerespektování pokynů nadřízených apod. 

Konečně je možné využít tento výpovědní důvod při soustavném méně závažném porušování 

povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonané práci. Pro platnost 

takové výpovědi je třeba, aby se zaměstnanec dopustil takového porušování minimálně třikrát21, a 

aby k třetímu porušení došlo do 6 měsíců od doručení písemného upozornění na možnost 

výpovědi. V každém případě je třeba přihlédnout k dosavadním pracovním výkonům 

zaměstnance, konkrétní pracovní pozici, k míře zavinění, jestli došlo skutečně ke škodě atd.  

 

Zvlášť hrubé porušení povinnosti podle § 301a ZP (§52 písm. h) ZP) 

 § 301a ZP stanoví, že zaměstnanec musí v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti 

dodržovat stanovený režim vycházek a zdržovat se v místě pobytu. Nevztahuje se nijak 

k léčebnému režimu zaměstnance ani k tomu, co v místě pobytu dělá. Tato povinnost je podle 

Hůrky do ZP vloženo nesystematicky a jen z toho důvodu, že pokud by tato povinnost zůstala 

pouze v rovině předpisů nemocenského pojištění, nebylo by za její použití možno uložit 

 
19 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 07. 09. 2010, sp. zn 21 Cdo 2894/2009 
20 „Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské 

dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.“ 
21 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 1992, sp. zn. 6 Cdo 1/92 
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pracovněprávní sankci.22 Z dikce paragrafu §52 písm. h) ZP vyplývá, že výpověď je možno dát za 

porušení této povinnosti zvlášť hrubým způsobem; překročení stanoveného času vycházky o 

jednotky minut by tedy nebylo zvlášť hrubým porušením. Provádět kontrolu přítomnosti 

zaměstnance v místě pobytu v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti je právem zaměstnavatele 

a zaměstnanec je povinnen k tomu poskytnout součinnost.23 

 

Odstupné 

 Odstupné je peněžní plnění náležící zaměstnanci ze zákona v určitých případech rozvázání 

pracovního poměru. Upravují ho § 67 a 68 ZP; první jmenovaný paragraf určuje, v jakých 

případech má zaměstnanec dostat odstupné a v jaké výši, druhý se vztahuje k situaci, kdy 

zaměstnanec, který obdržel odstupné, začne po krátké době znovu pracovat u stejného 

zaměstnavatele. 

 Účelem odstupného je zmírnit dopady ukončení zaměstnávání na zaměstnance a usnadnit 

mu přechod do jiného zaměstnání, započetí své podnikatelské činnosti či odchod do důchodu. 

Nárok na odstupné se neváže na dosavadní finanční zabezpečenost zaměstnance, nárok na starobní 

důchod či jakékoliv jeho plány, dalo by se říct, že plní nejen funkci ochrannou a sociální, ale 

zároveň odrazuje zaměstnavatele od rozvazování pracovních poměrů se zaměstnanci, pro něž 

nebude mít práci po dobu nízkých jednotek měsíců, protože mu s jejich propouštěním vzniknou 

náklady, typicky ve výši trojnásobku jejich dosavadního měsíčního výdělku. 

 Ze zákona mají na odstupné nárok zaměstnanci, se kterými zaměstnavatel rozvazuje 

pracovní poměr výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) ZP, nebo pokud je stejný 

důvod uveden v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel může poskytovat 

odstupné v libovolně vyšší výši či širšímu okruhu zaměstnanců, přičemž se samozřejmě musí držet 

principu zákazu diskriminace a navázat výpočet odstupného nad zákonný limit na skutečnosti 

spojené s pracovním poměrem, jako je doba zaměstnání, případně výkonnost zaměstnance nebo 

náročnost vykonávané práce. Není přípustné diferencovat odstupné např. dle rodinného stavu 

zaměstnance, jeho věku, počtu dětí atd.24 

 Výše odstupného, na které má zaměstnanec nárok, určuje § 67 ZP v první řadě podle doby, 

kterou trval zaměstnancův pracovní poměr u konkrétního zaměstnavatele. V případě zaměstnance, 

jehož pracovní poměr trval déle než dva roky, činí výše odstupného trojnásobek jeho průměrného 

měsíčního výdělku, u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval kratší dobu, je výše zákonného 

 
22 Hůrka, P. in Hůrka, P. a kol. Zákoník práce: komentář. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2020, s. 645 
23 § 192 odst. 6) ZP 
24 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5763/2015 
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minimálního odstupného poměrně nižší. Na šestinásobek průměrného měsíčního výdělku mají 

nárok zaměstnanci, kteří pracují ve speciálním režimu konta pracovní doby dle § 86 odst. 4 ZP, a 

dále na dvanáctinásobek průměrného výdělku ti zaměstnanci, se kterými byl rozvázán pracovní 

poměr výpovědí z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání, dosažené maximální přípustné 

expozice atd.25 (či dohodou ze stejného důvodu). Povinnosti vyplatit poslední zmíněnou kategorii 

odstupného se zaměstnavatel zbaví, pokud se zcela zprostí odpovědnosti dle § 270 odst. 1. 

 V případě sporu o náhradu mzdy nebo platu po neplatném rozvázání pracovního poměru 

je odstupné, které měl zaměstnanec obržet, častým nárokem. Zaměstnanec může například 

prokázat, že skutečný důvod, proč s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr, spadal mezi 

výpovědní důvody, za které náleží odstupné. Za zmínku stojí problematika krácení podpory 

v nezaměstnanosti v závislosti na obdrženém odstupném dle § 44a zákona č. 435/2004. Sb. 

(zákona o zaměstnanosti) – ve zkratce platí, že zaměstnanec nemá náro na podporu 

v nezaměstnanosti za tolik měsíců na začátku podpory v nezaměstnanosti, za jaký násobek 

měsíčního výdělku dostal odstupné. Přihlíží se pouze k zákonné výši odstupného, nikoliv k částce 

převyšující.  

 

Hromadné propouštění 

Zákoník práce v § 62 až 64 stanovuje zaměstnavateli dodatečné povinnosti v případě, že 

většímu počtu zaměstnanců dává výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c). Ustanovení 

reagují na nadprůměrně ztíženou pracovní pozici zaměstnanců propuštěných v rámci hromadného 

propouštění; v takovém případě se totiž zvyšuje nabídka na trhu práce a zaměstnanci budou o nová 

pracovní místa soupeřit se svými bývalými kolegy ve větší míře, než když dochází pouze 

k přirozené fluktuaci zaměstnanců. 

§ 62 odst. 1) definuje, od jakého minimálního počtu zaměstnanců, kterým dává 

zaměstnanec výpověď v období 30 kalendářních dnů, se na situaci pohlíží jako na hromadné 

propouštění. U zaměstnavatele s 20 až 100 zaměstnanci jde o 10 propouštěných zaměstnanců, u 

zaměstnavatele s 101 až 300 zaměstnanci 10 % propouštěných a u zaměstnavatele s více než 300 

zaměstnanci 30 a více propouštěných. Do těchto celkových počtů se započítávají i zaměstnanci, 

kteří rozvázali pracovní poměr se stejných důvodů jako zaměstnanci, kterým byla dána výpověď, 

pokud zaměstnavatel dal alespoň 5 výpovědí. Na zaměstnavatele s méně než 20 zaměstnanci se 

tedy specifika hromadného propouštění vztahovat nemohou. 

 
25 § 52 písm. a) 
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Zaměstnavatel je povinnen nejpozději 30 dní před dáním výpovědi jednotlivým 

zaměstnancům informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců o důvodech hromadného 

propouštění, profesním složení a počtu propouštěných zaměstnanců, době, kdy se má uskutečnit, 

právech propouštěných zaměstnanců a dalších náležitostech uvedených v § 62 odst. 2 písm. a) až 

f). Podle následujících odstavců má také informační povinnost vůči krajské pobočce Úřadu práce 

a povinnost jednat o hromadném propouštění s odborovou organizací. S ohledem k § 19 odst. 2 

ZP není neprojednání situace s odborovou organizací, natož nesouhlas odborové organizace, 

důvodem neplatnosti výpovědí. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace ani rada 

zaměstnanců, je zaměstnavatel povinnen plnit výše zmíněné povinnosti vůči každému zaměstnanci 

jednotlivě. 

Pro zaměstnance má značný praktický význam ustanovení § 62 odst 7 ZP, které dává 

zaměstnanci povinnost sdělit zaměstnanci den doručení písemné zprávy zaměstnavatele o 

hromadném propouštění krajské pobočce Úřadu práce. Následující § 63 ZP navazuje nejdřívější 

možný den skončení pracovního poměru zaměstnance, s nímž je pracovní poměr rozvazován 

výpovědí v rámci hromadného propouštění, na uplynutí doby 30 dní po doručení této zprávy 

krajské pobočce Úřadu práce. To se netýká zaměstnanců, kteří rozvázali pracovní poměr dohodou 

– u nich k prodloužení výpovědní doby nedojde. 

 

Výpověď zaměstnance v souvislosti s přechodem práv a povinností 

 Zejména ve mzdové sféře občas dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů (dále jen „přechod“) ve vztahu k zaměstnanci, například při prodeji závodu. Zaměstnavatel 

tuto skutečnost jako výpovědní důvod použít nemůže, pokud ale zaměstnanec nechce pracovat pro 

nového zaměstnavatele, § 51a ZP ve spojitosti s § 339 ZP upravuje řešení této situace. Druhý 

zmíněný paragraf dává zaměstnanci povinnost předem informovat zaměstnance o takovém 

přechodu ve vztahu k němu, a první zmíněný paragraf dává zaměstnanci další výpovědní důvod a 

upravuje výpovědní dobu. 

 Zaměstnanec by měl být o takovém přechodu informován nejpozději 30 dní předem, a 

pokud do 15 dnů od tohoto oznámení podá výpověď, ve které uvede jako důvod tento přechod, 

končí výpovědní lhůta nejpozději dnem, který přechází dni nabytí účinnosti tohoto přechodu. 

Pokud zaměstnanec nebyl informován o tomto přechodu včas nebo vůbec, a podá výpověď 

s uvedením tohoto důvodu před nabytím účinnosti přechodu, končí pracovní poměr dnem 

předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto přechodu. Tím může dojít k situaci, kdy zaměstnanec 

rozváže pracovní poměr výpovědí s okamžitými účinky. Pokud stihne dát výpověď do dvou 
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měsíců od přechodu, o kterém nebyl informován včas nebo vůbec, uplatní se zkrácená 

patnáctidenní výpovědní lhůta. 

 Pokud by toto ustanovení neexistovalo, zaměstnanec by se mohl dostat do situace, kdy by 

byl nucen pracovat pro nového zaměstnavatele, se kterým pracovní smlouvu neuzavíral, i přesto, 

že z nejrůznějších důvodů pro něj pracovat nechce. Jakkoliv naprosto chápu smysl tohoto 

ustanovení v soukromé sféře, dle odborné literatury26 i článku27 rozebírajícího tento nedávno 

novelizovaný paragraf se toto ustanovení uplatní i ve veřejné správě, při přechodu na jinou 

organizační složku státu. Osobně pokládám za krajně nepravděpodobné, že by např. přechod úřadu 

z působnosti jednoho ministerstva pod jiné mohl způsobit v zaměstnancích oprávněné obavy o 

budoucnost pracovního místa; uplatnění si snad dovedu představit u zaměstnanců, kteří například 

z důvodu své víry odmítají pracovat pro ministerstvo obrany. 

  

2.3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

 

Toto je poměrně specifický způsob rozvázání pracovního poměru, který mohou obě strany 

pracovněprávního vztahu použít téměř symetricky, ovšem pouze po dobu trvání zkušební doby. 

Na úvod je vhodné zmínit zmatečné názvosloví, které zde zákonodárce použil; z právněteoretické 

nauky vyplývá, že vhodnější označení pro tento institut by byla „zkušební lhůta“, protože právě 

lhůta plyne, a jejím uplynutím zaniká možnost uplatnění práva u druhé strany či u soudu. Naopak 

uplynutím doby právo zaniká, aniž je potřeba výslovně projevit vůli, o povinnosti toto platí stejně. 

Nicméně, termín „zkušební doba“ užívá zákonodárce a je natolik vžitý, že s ním samozřejmě budu 

pokračovat i v této práci. 

Zkušební dobu v obrysech upravuje ZP v § 35 a slouží k tomu, aby si mohl zaměstanec i 

zaměstnavatel „vyzkoušet“ předmětnou práci a do značné míry i sebe navzájem. Činí nábor 

zaměstnaců flexibilnějším tím, že jejím hlavním rysem je možnost v době jejího trvání 

jednostranně a okamžitě rozvázat pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu 

zaměstnancem, a až na jednu vyjímku i zaměstnavatelem. ZP tímto institutem dává možnost 

oběma stranám pracovněprávního vztahu tento flexibilně ukončit v jeho začátcích, kdy je z povahy 

věci jasné, že ne každý zaměstnanec nastoupivší do zaměstnání v tomto vydrží, aniž by byla 

dotčena ochrana obou stran v době, kdy už pracovní poměr trvá delší dobu. 

 
26 Vysokajová, M. in Hůrka, P. a kol. Zákoník práce: komentář. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2020, s. 102 
27 Článek Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů – nové jistoty? dostupný na 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prechod-prav-a-povinnosti-z-pracovnepravnich-vztahu-nove-jistoty-

111405.html publikovaném dne 29. 6. 2020 [citováno dne 25. 8. 2021]. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/prechod-prav-a-povinnosti-z-pracovnepravnich-vztahu-nove-jistoty-111405.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/prechod-prav-a-povinnosti-z-pracovnepravnich-vztahu-nove-jistoty-111405.html
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Typická doba trvání zkušební doby je tři měsíce, v případě vedoucích pracovníků šest 

měsíců, což je ve většině případů její maximální délka28, nicméně zákon vymezuje maximálné 

délku jejího trvání v § 35 komplexněji. Zejména není možné stanovit zkušební dobu delší, než je 

„polovina sjednané doby trvání pracovního poměru“29, zde je myšlen pracovní poměr sjednaný na 

dobu určitou.   

Onou zmíněnou vyjímkou z jinak platného pravidla, že obě strany mohou za jejího trvání 

kdykoliv pracovní poměr zrušit, je doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) zaměstnance.30 Jedná se o značné zůžení ochranné doby podle § 53 ZP, 

ovšem pro zachování účelu zkušební doby se jeví vhodným. Nutno také dodat, že zkušební doba 

se o dobu trvání překážek v práci (včetně této) prodlužuje; z jiných důvodů není možné zkušební 

dobu prodloužit31, a to ani dohodou32. Ačkoliv zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

nevyžaduje specifikaci důvodu, skutečný důvod nesmí být diskriminační.33 

Stejně jako u všech způsobů rozvázání pracovního poměru vyžaduje zákon i u tohoto 

písemnou formu34, ze které musí být zřejmé, že jedna ze stran ruší pracovní poměr ve zkušební 

době. Ani jedné ze stran totiž nic nebrání v tom rozvázat pracovní poměr kterýmkoliv z dalších tří 

způsobů, popsaných v této kapitole, pochopitelně pokud jsou pro tyto splněny zákonné 

předpoklady. Dnem doručení zrušení pracovního poměru ve zkušební době pracovní poměr bez 

dalšího končí.35 

2.4. Okamžité zrušení pracovního poměru 

 

Tento způsob rozvázání pracovního poměru je vyhrazen pro reakce na nejzávažnější 

porušení povinností v pracovněprávních vztazích. Ať ho využije zaměstnavatel nebo zaměstnanec, 

pracovní poměr končí okamžikem doručení. Stejně ako všechny způsoby rozvázání pracovního 

poměru musí být i tento písemný, jinak se k němu nepřihlíží. 

 

 

 

 
28 § 35 odst. 1) písm. a) ZP 
29 § 35 odst. 5) ZP 
30 § 66 odst. 1) ZP 
31 § 35 odst. 4) ZP 
32 Dle § 35 odst. 3) ZP je možno „sjednat zkušební dobu nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do 

práce, nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.“ 
33 Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, a také § 16 ZP 
34 § 66 odst. 2) ZP 
35 op. cit. sub 23 
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Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 

 ZP v § 55 stanoví dvě možnosti, kdy může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr; 

první se vztahuje k pravomocnému odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody36 a druhý 

k porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem.37 První zmíněný důvod nebývá 

příliš sporný; existence pravomocného odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a jeho 

délka jsou jednoduše prokazatelné, v praxi může být předmětem sporu to, jestli se jedná o čin čin 

spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a nebo nikoli.  

Daleko spornější a individuálnější je druhý důvod, který by se dal opsat jako důvody, pro 

které nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby daného zaměstnance dále zaměstnával, 

byť jen jeden den. Jedná se například o zaviněnou dlouhodobou absenci (zpravidla 5 směn),38 

krádež majetku zaměstnavatele, provozování výdělečné činnosti konkurující činnosti 

zaměstnavatele bez jeho spohlasu, trávení značné části pracovní doby nikoliv prací (např. 

prohlížením s prací nesouvisejících webových stránek) apod.  

Není možné okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnanci těhotnými, na mateřské či 

rodičovské dovolené. Zejména těhotenství může způsobit neplatnost takového zrušení pracovního 

poměru, protože je překážkou platnosti celou dobu svého trvání, a to i předtím, než o něm 

zaměstnankyně ví, o zaměstnavateli nemluvě. Pokud zaměstnavatel okamžitě zruší pracovní 

poměr se zaměstnankyní, která později prokáže, že v okamžiku zrušení byla těhotná, dostane se 

zaměstnavatel do nepříjemné situace, protože okamžité zrušení pracovního poměru nelze vzít zpět 

ani se souhlasem zaměstnance; pracovní poměr končí okamžikem doručení. Pokud zaměstnavatel 

odeslal okamžité zrušení pracovního poměru poštou, je možné jej odvolat, jen pokud toto písemné 

odvolání dojde druhé straně nejpozději současně s odvolávaným jednáním.39 

Dle § 60 ZP musí zaměstnavatel učinit toto právní jednání písemně a konkrétně v něm 

vymezit, z jakého důvodu pracovní poměr okamžitě ruší. Samotný odkaz na ustanovení zákona 

nestačí. Stejné se vztahuje i na okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. 

 

 

 

 
36 „byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 

dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců“ (§ 55 

odst. 1) písm. a) 
37 „porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť 

hrubým způsobem“ (§ 55 odst. 1) písm. b) 
38 Vysokajová, M. in Hůrka, P. a kol. Zákoník práce: komentář. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2020, s. 127 
39 § 572 OZ 
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Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

 Zaměstnanec má dvě možnosti, kdy může pracovní poměr zrušit okamžitě. První je situace, 

kdy podle lékařského posudku nemůže vykonávat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a 

zaměstnavatel mu 15 dní nepřidělil jinou vhodnou práci40, a druhá, pokud zaměstnavatel nevyplatil 

mzdu, plat, jejich náhrady nebo jakékoli jejich části (v této kapitole jen „mzdy“) ani po měsíci a 

patnácti dnech od konce měsíce, za který na něj vznikl nárok.41 

 V prvním případě musí jít o kvalifikovaný lékařský posudek poskytovatele 

pracovnělékařských služeb, nikoliv pouze o lékařské doporučení.42 Zaměstnanec sice může přestat 

práci vykonávat ihned po předložení takového posudku, pracovní poměr ale může zrušit až 

šestnáctý den po jeho předložení, pokud mu zaměstnavatel neumožnil výkon jiné, vhodné, práce. 

 V druhém případě Jde o situaci, kdy je zaměstnavatel v prodlení s výplatou mzdy více než 

15 dnů od konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byla vykonána práce.43 Z judikatury 

vyplývá, že takové okamžité zrušení je neplatné, pokud je nesrovnalost ve výši vyplacené mzdy 

„v důsledku chyby, omylu nebo jiné zřejmé nesprávnosti při výpočtu nebo výplatě mzdy (..), 

ledaže by zjištěnou nesprávnost v přiměřené době neodstranil a bez zbytečného odkladu nesjednal 

nápravu.“44  

 U obou možností okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem může dojít 

k situaci, kdy zaměstnavatel splní tu svoji povinnost, pro kterou zaměstnanec okamžitě ruší 

pracovní poměr, v době mezi okamžikem splnění podmínek oprávněnosti okamžitého zrušení a 

okamžikem doručení okamžitého rzušení pracovního poměru zaměstnavatelem. Například 

zaměstnanec ještě 16.3. neobdržel mzdu za měsíc leden, pošle tedy doporučeným dopisem 

okamžité zrušení pracovního poměru, které zaměstnavateli dorazí 18.3. Zaměstnavatel mezitím 

dne 17.3. odešle expresním příkazem dlužnou mzdu na účet zaměstnance, která tam ten den 

opravdu příjde. Takové okamžité zrušení pracovního poměru bude posouzeno jako platné.45 

 Zaměstnanci v obou případech přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu 

odpovídající délce výpovědní doby (jakou má obecně sjednanou se zaměstnavatelem, i když 

 
40 „podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného 

správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého 

zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho 

vhodné práce“ (§ 56 odst. 1) písm. a) 
41 zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů 

po uplynutí období splatnosti (§ 56 odst. 1) písm. b) 
42 Vysokajová, M. in Hůrka, P. a kol. Zákoník práce: komentář. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2020, s. 130 
43 § 141 odst. 1 ZP 
44 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 10. 2012 sp. zn. 21 Cdo 3676/2010 
45 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2002 sp. zn. 21 Cdo 1151/2001 
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v případě okamžitého zrušení pracovního poměru se pochopitelně neuplatňuje), tedy nejčastěji 

náhrada mzdy za 2 měsíce.  

  

Součinnost s odborovou organizací 

 Zaměstnavatelé, u nichž působí odborová organizace, mají o jednu povinnost více. Jde o § 

61 ZP, který dává zaměstnavateli povinnost informovat odborovou organizaci v různých případech 

rozvázání pracovních poměrů se zaměstnanci, a v určitých případech je platnost rozvázání 

pracovního poměru podmíněná souhlasem odborové organizace. Zaměstnavatelů, u nichž 

odborová organizace nepůsobí, se následující odstavce netýkají. 

 § 61 odst. 1 ZP stanoví, že zaměstnavatel musí předem s odborovou organizací projednat 

všechny případy výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru. Tato norma ale pouze 

stanovuje pozitivní právo odborové organizace na projednání; konečné rozhodnutí, zda se 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením, zůstává na 

zaměstnavateli. Dle § 19 odst. 2 ZP nezpůsobuje neplatnost rozvázání pracovního poměru ani 

porušení povinnosti zaměstnavatele projednat rozvázání pracovního poměru s odborovou 

organizací, cit.: „Požaduje-li zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze 

projednáno, není možné právní jednání prohlásit za neplatné jen z toho důvodu, že k tomuto 

projednání nedošlo.“ To platí pro zaměstnance, kteří nejsou členové odborové organizace, ani jim 

funkční období neskončilo před méně než jedním rokem; jiná je situace v případě zaměstnance, 

pro které výše zmíněné platí. 

 § 61 odst. 2 ZP stanoví zaměstnavateli přísnou podmínku platnosti výpovědi nebo 

okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnanců, kteří jsou členové statutárního orgánu 

odborové organizace působící u zaměstnavatele, v době jejich funkčního období a jeden rok po 

jeho skončení. Zaměstnavatel musí požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas, bez 

kterého je takové rozvázání pracovního poměru neplatné. Poslední věta tohoto odstavce zavádí 

fikci souhlasu odborové organizace, pokud písemně neodmítne udělit souhlas do 15 dnů ode dne, 

kdy byla zaměstnavatelem požádána.  

 Pokud odborová organizace výslovně odmítla ve lhůtě 15 dnů udělit souhlas s rozvázáním 

pracovního poměru, následnou výpověď nebo okamžité rozvázání pracovního poměru bez dalšího 

by soud v řízení podle § 72 ZP prohlásil za neplatnou. § 61 odst. 4 ve své poslední větě ale stanoví, 

že soud shledá toto rozvázání pracovního poměru za platné, pokud na zaměstnavateli nelze 

spravedlivě požadovat, aby zaměstnance zaměstnával, a právní jednání směřující k rozvázání 

pracovního poměru neobsahuje další vady, jinými slovy soud bude v případě žaloby dle § 72 

posuzovat nejen platnost výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru, ale i 
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spravedlivost požadavku na další zaměstnávání zaměstnance.46 Toto ustanovení má za cíl chránit 

zaměstnavatele v případě, že zaměstnanci – kolegové „odboráři“ chrání svého kolegu nikoliv před 

snahou zaměstnavatele zbavit se nepohodlného zaměstnance, navíc působícího (či donedávna 

působícího) v odborové organizaci, ale před důsledky legitimní potřeby či vůle zaměstnavatele 

nadále tohoto zaměstnance nezaměstnávat.  

To, zda je zaměstnanec členem orgánu odborové organizace působícího u zaměstnavatele 

(či jím byl před méně než jedním rokem), se posuzuje ke dni doručení výpovědi nebo okamžitého 

zrušení pracovního poměru zaměstnanci.47 

 Otázku, za jakých okolností nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat aby 

zaměstnance – člena (či ještě nedávno člena) odborové organizace dále zaměstnával, řešily soudy 

několikrát. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 16.04.2009, sp.zn. 21 Cdo 1539/2008 posuzoval 

situaci, kdy nižší soud rozhodl, že nelze ze samotného faktu, „že byly splněny obecné předpoklady 

platnosti výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c)48 zák. práce, 

dovozovat, že je zároveň dána i podmínka uvedená v ustanovení § 59 odst. 4 zák. práce (…)49“. 

To může znít na první pohled jako banální konstatování vzhledem k tomu, že tahdy účínný zákoník 

práce obsahoval ekvivalent dnešního § 61 odst. 4 ZP; dle mého názoru ale soud nastiňoval 

hypotetickou situaci, kdy člen odborů je například jediným mzdovým účetním v organizaci, která 

posléze celé své účetnictví „outsourcuje“ externímu poskytovateli těchto služeb, a pro 

zaměstnance, který celý život v jiném odboru nepracoval, v organizaci nenajdou jiné vhodné 

pracovní místo. Pokud je (nebo donedávna by) členem odborů, musí se soud i v takovém případě 

zabývat otázkou, zda po zaměstnavateli lzde spravedlivě požadovat, aby zaměstnance 

zaměstnával, s čímž mi nezbývá než souhlasit. 

 Dle mého názoru by bylo vhodné tuto zvýšenou ochranu odborářů v extrémních případech 

omezit. Současná právní úprava nerozlišuje, z jakého kontrolního důvodu zaměstnavatel okamžitě 

ruší pracovní poměr, takže i pokud rozhodující členové příslušné odborové organizace nechtějí 

krýt těžké prohřešky svého kolegy a souhlasí s okamžitým rozvázáním pracovního poměru, zákon 

jim dovoluje vyčkávat až 15 dní. Lze si také jednoduše představit případy, kdy zaměstnanec ve 

velkém krade z majetku zaměstnavatele, fyzicky ho napadá apod., a jeho kolegové odboráří 

zaměstnavateli buď vůbec nevěří, nebo zaměstnance přímo podporují. V těchto krajních případech 

by sice zaměstnavatel pravděpodobně neměl problém prokázat, že po něm nelze spravedlivě 

 
46 Nejedná se o oznámení zaměstnance, že trvá na tom, aby byl dále zaměstnáván dle § 69 odst. 1 ZP. 
47 Rozsudek NS ze dne 26.10.2015, sp.zn. 21 Cdo 5054/2014 
48 V dnešním znění § 52 písm. c) ZP 
49 V dnešním znění § 61 odst. 4 ZP 
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požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával, na druhou stranu jsem toho názoru, že § 61 ZP by 

mohl obsahovat odstavec, který by obsahoval demonstrativní výčet okolností za kterých po 

zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnával zaměstnance, například pokud 

fyzicky napadl zaměstnavatele nebo se bez vážného důvodu nedovoleně nedostavil na pracoviště 

po dobu delší než 7 dní, nebo je u něj dán důvod okamžitého zrušení pracovního poměru dle § 55 

odst. 1 písm. a) ZP. 

    

Odstoupení od pracovní smlouvy 

 V zájmu úplnosti je vhodné probrat i právní jednání, které není skončením pracovního 

poměru, ale svými následky se mu velmi podobá. Jde o odstoupení od pracovní smlouvy, které 

zakotvuje zákoník práce v § 34 odst. 3 a 4. V těchto ustanoveních zákoník práce konkretizuje 

obecnou úpravu občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy v § 2000 a.n. Stanoví, že 

zaměstnavatel může odstoupit od pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný 

den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci.50 Zároveň platí, že zaměstnavatel od 

smlouvy může odstoupit jen pokud se o této překážce v práci do týdne nedozvěděl, a zaměstnanec 

zároveň ještě do práce nenastoupil. Jinými slovy, zaměstnavatel může odstoupit od pracovní 

smlouvy se zaměstnancem, který se v den sjednaného nástupu do práce nedostaví, nedostaví se ani 

v dalších 7 po sobě jdoucích kalendářních dnech a zaměstnavateli v této době nesdělí relevantní 

důvod jeho absence. Odstoupení od pracovní smlouvy musí být učiněno písemně, jinak je nicotné, 

nepřihlíží se k němu, a musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou, protože jde o 

„písemnost týkající se vzniku, změn a skončení pracovního poměru (…)“51 

 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.52 To v případech odstoupení od 

pracovní smlouvy nevyvolává komplikace, protože samo použití tohoto institutu předpokládá, že 

zaměstnanec nevykonal pro zaměstnavatele žádnou práci, a pochopitelně ještě nedošlo k výplatě 

mzdy, platu či odměny z dohody. Nedochází tedy k bezdůvodnému obohacení53 ani jedné ze stran, 

které by musela vracet. Lze si představit vyjímečný případ, kdy zaměstnanec dostal zálohu na 

mzdu nebo „náborový příspěvek“ už při podpisu smlouvy; v takovém případě samozřejmě jde o 

bezdůvodné obohacení. 

 

 

 
50 § 191 a. n. ZP 
51 § 334 odst. 1 ZP 
52 § 2004 odst. 1 OZ 
53 § 2911 a. n. OZ 
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3. Vady rozvázání pracovního poměru 

 

V předchozí kapitole jsem nastínil podmínky platnosti jednotlivých způsobů rozvázání 

pracovního poměru. Je nevyhnutelné, že v praxi bude docházet k mnoha situacím, kdy bude právní 

jednání neplatné, zvlášť vezmeme-li v potaz, že pracovní poměr rozvazuje za svůj život každá 

fyzická osoba několikrát a právnická osoba-zaměstnavatel, od určité velikosti, i denně. I při 

nejlepší vůli zůčastněných stran, které často nemají právní ani personalistické vzdělání, se jim ne 

vždy povede dostatečně vyjádřit svou vůli v souladu s právními předpisy. 

V této kapitole se budu zabývat rozdíly mezi neplatným a zdánlivým rozvázáním 

pracovního poměru. 

3.1. Zdánlivé a neplatné rozvázání pracovního poměru 

 

ZP na několika mnoha místech stanoví, že se k právnímu jednání za určitých podmínek 

nepřihlíží. Například § 27 odst. 1 „k ujednáním podnikové kolektivní smlouvy, která upravují práva 

z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, 

se nepřihlíží,“ nebo § 50 odst. 1 „výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní 

nepřihlíží.“ Zákoník práce tímto kogentně určuje, že tyto způsoby právního jednání budou vždy 

zdánlivé, čímž rozšiřuje § 551 a.n. OZ. Tato ustanovení se pochopitelně uplatní při 

pracovněprávních jednáních také; pokud vůle jednající osoby chybí, zjevně nebyla provedena 

vážně nebo „nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost právního jednání zjistit jeho obsah ani 

výkladem,“54 bude se také jednat o zdánlivé právní jednání, na které se hledí, jako by vůbec nebylo. 

Občanský zákoník je k zákoníku práce subsidiární; o tom více v následujícím podbodu této 

kapitoly. 

  O zdánlivé rozvázání pracovního poměru se bude jednat vždy, pokud pokud chybí vůle 

alespoň jedné stran takto právně jednat, nebo projev této vůle nemá zákonem dané parametry. 

V případech rozvázání pracovního poměru ZP stanoví u všech způsobů kromě dohody, že takové 

jednání je pouze zdánlivé, pokud není učiněno písemně. Z toho vyplývá, že dodatečným 

zhotovením písemné formy takového jednání nelze nedostatek formy zhojit, pokud například 

zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru ústně a po týdnu si svůj omyl 

uvědomí a zašle nebo předá zaměstnanci písemné vyhotovení této výpovědi, může tato platit 

nejdříve dnem doručení onoho písemného vyhotovení zaměstnanci. K předchozí ústní výpovědi 

 
54 § 553 odst. 1 OZ 
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se dle §50 odst. 1 ZP vůbec nepřihlíží, jako by nikdy neexistovala. To samé platí u okamžitého 

zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 

 Odlišená je situace v případě rozvázání pracovního poměru dohodou. ZP v § 49 odst. 2 

stanoví, že dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná, na rozdíl od jiných způsobů 

rozvázání pracovního poměru, kde stanoví, že pokud nejsou učiněny písemně, nepřihlíží se k nim. 

Z § 582 odst. 2 OZ vyplývá, že strany mohou tuto neplatnost dodatečně zhojit. Na rozdíl od 

nezhojitelné zdánlivosti, která nastává pro nedostatek formy u ostatních způsobů rozvázání 

pracovního poměru, mohou tedy strany po libovolné době po např. ústním sjednání dohody o 

rozvázání pracovního poměru zachytit svojí vůli písemně a učinit tak právní jednání platným od 

začátku. 

 Za zmínku stojí rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.11.2018, sp.zn. 29 Cdo 5943/2016. 

Nejvyšší soud zrušil rozsudky soudů nižších instancí a vrátil k dalšímu projednání soudu prvního 

stupně. Toto řízení o žalobě na zaplacení částky v řádu statisíců Kč záviselo na posouzení, zda je 

konkurenční doložka uzavřená mezi členy představenstva akciové společnosti a společností 

samotnou nicotná nebo nikoliv, protože neobsahuje všechny náležitosti předepsané § 2975 odst. 

1) OZ. Předmětná konkurenční doložka neobsahovala vymezení území, ohruhu činností a osob, na 

kterém se má uplatnit. Nejvyšší soud se neztotožnil se závěry nižších soudů, že absence těchto 

vymezení způsobuje zdánlivost konkurenční doložky s tím, že takový výklad, který zůstává 

v gramatické rovině, je nedostatečný. Dovodil mimo jiné, že u právních jednání je třeba hledat 

spíše důvody pro platnost než pro neplatnost a že je třeba výkládat konkurenční doložku ve světle 

její úpravy v § 2518 (specifická konkurenční doložka pro obchodní zastoupení), kde není absence 

zmiňovaných parametrů sankcionována zdánlivostí, ale neplatností. Zároveň vyslovil možnost, že 

výkladem konkrétní konkurenční doložky lze dojít k závěru, že absence konkrétních vymezení 

znamená nejširší možná vymezení - „pro celý svět“ či „vůči všem osobám“. Nejednalo by se tedy 

o absenci vymezení, ale nastoupila by otázka, jestli nejde o omezení příliš široké, kvůli čemuž by 

následně mohl soud na návrh dotčené strany konkurenční doložku omezit, zrušit nebo prohlásit za 

neplatnou. 

 S ohledem na výše uvedené lze dle mého názoru uvažovat o tom, že „nejvyšší sankce“ 

zdánlivosti právního jednání by nemusela být uplatněna automaticky vždy, když Zákoník práce 

používá slovní spojení „nepřihlíží se“ u imperfektního právního jednání. Vezměme si za příklad 

situaci, kdy § 60 ZP stanovuje pod sankcí zdánlivosti povinnost písemné formy okamžitého 

zrušení pracovního poměru, ve kterém musí být vymezen skutkově jeho důvod tak, aby jej nebylo 

možno zaměnit s jiným. Přímočarým gramatickým výkladem lze dojít k závěru, že absence 

zmíněného vymezení v písemném okamžitém zrušení pracovního poměru způsobí zdánlivost 
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takového právního jednání. V praxi ovšem obě strany často dobře vědí, proč ta, která sahá 

k nejrychlejší možnosti rozvázání pracovního poměru, tak činí. Mezi stranami mohla probíhat 

doložitelná, například e-mailová, komunikace o předmětných skutcích, například zaměstnanec, 

který opakovaně upozorňuje zaměstnavatele, že je v prodlení s výplatou mzdy nebo platu, nebo 

zaměstnavatel, který zaměstnanci oznamuje, že si je vědom pravomocného odsouzení 

zaměstnance k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok.55 Optikou výše 

zmíněného judikátu není nepředstavitelné, že soud by neshledal zdánlivým takové písemné 

okamžité zrušení pracovního poměru, ve kterém chybělo vymezení důvodu, pokud by žalovaná 

dokázala, že žalující nemohla být na pochybách o důvodu.  

  

 
55 § 55 odst. 1 písm. a) ZP 
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4. Uplatňování nároků z neplatných ukončení pracovních poměrů před 

soudem 

 

4.1. Věcná a místní příslušnost 

 

Věcně příslušný soud 

 

Ve sporech mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem jsou věcně příslušné soudy prvního 

stupně, tj. soudy okresní, v Brně Městský soud v Brně a v Praze obvodní soudy. Vyjímku tvoří 

případy, kdy je zaměstnavatelem cizí stát, v takovém případě jsou v prvním stupni věcně příslušné 

soudy krajské (§ 9 odst. 2 písm.c) OSŘ).  

V praxi je spornější určení správné místní příslušnosti soudu. Její určení se liší dle toho, 

jestli je žalovanou stranou zaměstnanec nebo zaměstnavatel; dle § 84 OSŘ je „k řízení příslušný 

obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.“  

 

Místní příslušnost žalovaného zaměstnance 

 Určení místně příslušného soudu v případě, že žaloba směřuje proti zaměstnanci, je 

jednodušší, něž když směřuje proti zaměstnavateli. Zaměstnancem je zásadně fyzická osoba, a dle 

§ 85 odst. 1 OSŘ je obecným soudem fyzické osoby ten soud, v jehož obvodu má bydliště. 

Zaměstnavatel má právo od zaměstnance vyžadovat sdělení bydliště, a v naprosté většině případů 

v praxi zaměstnavatel bydliště zaměstnance zná. Pokud zaměstnanec uvede smyšlené bydliště, 

nebo neohlásí zaměstnavateli jeho změnu, toto nejde k tíži zaměstnavatele; dle § 80 OZ odst. 1 se 

může každý (v dobré víře) dovolat uváděného bydliště osoby, a nemá-li člověk bydliště, považuje 

se za ně dle odst. 2 „místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s 

neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, 

kde měl bydliště naposledy.“  

 Dle § 87 písm. a) OSŘ je k řízení příslušný i soud, ve kterém má žalovaný své stálé 

pracoviště. Žalovat u tohoto soudu je pro zaměstnavatele často výhodnější, protože zatímco 

obecný soud žalovaného se může nacházet na druhé straně republiky, obvodní soud, do jehož 

obvodu spadá ono stálé pracoviště, bude pravděpodobně blíže stálému pracovišti jiných 

zaměstnanců, např. nadřízeným a podřízeným žalovaného, kteří můžou vystupovat u hlavního 

líčení jako svědci. Ovšem ne každý zaměstnanec má své stálé pracoviště, tento termín nelze 

zaměňovat s místem výkonu práce sjednaném ve smlouvě, ani s pravidelným pracovištěm 

sjednaným pro účely cestovních náhrad. Dle Nejvyššího soudu (usnesení ze dne 27.6.2014 sp. z. 

21 Cdo 3027/2013) jde o „prostor, kde žalovaný na základě pracovního, služebního nebo jiného 
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jim obdobného právního vztahu vykonává své zaměstnání nebo povolání. (…) Jde jen o takový 

určitý prostor (místo), v němž žalovaný (jako zaměstnanec) skutečně (na základě přiděleníí 

zaměstnavatele a jeho pokynů) soustavně pracuje.“ Stálé pracoviště tedy nebudou mít typicky 

zaměstnanci-řidiči mezinárodní nákladní dopravy nebo taxislužby. Nejvyšší soud dále poukázal 

na to, že tyto skutečnosti se posuzují ke dni podání žaloby, a žaloby na neplatnost rozvázání 

pracovního poměru se podávají ve valné většine případů ve chvíli, kdy zaměstnanec již práci u, 

v tuto chvíli bývalého, zaměstnavatele nevykonává. V § 87 písm. a) OSŘ ale nenajdeme nic o tom, 

že by se vztahoval jen na ty pracovněprávní vztahy, které jsou předmětem žaloby; je tedy možno 

žalovat zaměstnance u soudu, do jehož obvodu spadá stálé pracoviště u nového zaměstnavatele.  

 

Místní příslušnost žalovaného zaměstnavatele 

 Zaměstnavatelem může být jak osoba právnická, tak i fyzická. V případě fyzické osoby je 

obecným soudem její bydliště; žalování fyzické osoby u soudu dle místa bydliště jsem se věnoval 

v předchozí podkapitole. Zaměstnanec ovšem nemusí nutně vědět, kde má jeho zaměstnavatel-

fyzická osoba bydliště56; v praxi častěji využije možnost žalovat u soudu, v jehož obvodu se 

nachází organizační složka závodu, kterého se spor týká.57  

 V častějším případě právnické osoby zaměstnavatele přichází dle OSŘ v první řadě 

v úvahu podání žaloby k soudu, v jehož obvodu má právnická osoba sídlo.58 Tento údaj je veřejně 

přístupný každému z Obchodního rejstříku. Mnoho právnických osob má své sídlo umístěné 

„virtuálně“ například v Praze,59 a žalovat u kteréhokoliv z obvodních soudů v Praze může být pro 

zaměstnance nepraktické, pokud bydlí a práci vykonává např. v Moravskoslezském kraji. 

Takovému zaměstnanci umožňuje § 137 odst. 1 OZ dovolat se skutečného sídla právnické osoby, 

kde je umístěna její správa, a žalovat u soudu, v jehož obvodu se toto sídlo nachází. Naopak dle 

druhého odstavce tohoto paragrafu právnická osoba nemůže použít námitku místní nepříslušnosti 

v tom smyslu, že nemá sktečné sídlo ve stejném soudním obvodu, jako sídlo zapsané v obchodním 

rejstříku. 

  

 
56 Hromada, M. Pracovněprávní spory. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, s. 31 
57 § 87 písm. c) OSŘ 
58 § 85 odst. 3 OSŘ 
59 https://www.epravo.cz/top/clanky/povinnosti-a-rizika-pri-vyuzivani-sluzeb-virtualni-kancelare-99056.html 
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4.2. Lhůty a promlčení 

 

Žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru 

Zákoník práce výslovně upravuje několik lhůt pro právní jednání týkající se předmětu této práce, 

ovšem Občanský zákoník se uplatní subsidiárně v případech, které ZP neupravuje. Klíčový je § 

72 ZP, který stanoví prekluzivní lhůtu dva měsíce na doručení žaloby na neplatnost rozvázání 

pracovního poměru soudu. Tato lhůta je hmotněprávní, je tedy třeba aby byla žaloba nejpozději 

poslední den lhůty doručena příslušnému soudu, nestačí její předání provozovateli poštovních 

služeb. § 330 ZP zahrnuje tento případ do taxativního výčtu situací, kdy právo zaniká, pokud není 

ve stanovené lhůtě vykonáno, jedná se tedy o lhůtu prekluzivní, ke které soud musí přihlédnout i 

bez návrhu stran. 

Dle právní úpravy obsažené v Zákoníku práce a Občanském zákoníku před rokem 2021 se 

na běh prekluzivní lhůty pro doručení žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru soudu 

uplatnila úprava občanského zákoníku pro běh promlčecí lhůty. Paragrafy 645 až 652 OZ 

vyjmenovávají řadu situací, kdy prekluzivní lhůta neběží: 

1. Pokud osoba nemá zákonného zástupce či opatrovníka, ačkoliv ho mít má, 

2. mezi manželi po dobu trvání manželství, a obdobně mezi osobami žijícími ve 

společné domácnosti, zastoupeným a zákonným zástupcem, opatrovancem a 

opatrovníkem, poručencem a poručníkem, 

3. v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání veřitele a dlužníka o právu 

nebo okolnosti, která právo zakládá, 

4. pokud věřitel uplatní v prekluzivní lhůtě právo u orgánu veřejné moci a v řádně 

zahájeném řízení pokračuje, 

5. po dobu, kdy byl věřitel lstí uveden v omyl dlužníkem nebo osobou jemu blízkou, 

nebo mu bylo hrozbou bráněno právo uplatnit, 

6. po dobu, dokud trvá vyšší moc, která brání právo uplatnit, pokud zasahovala do 

posledních šesti měsíců prekluzivní lhůty 

§ 652 OZ stanoví, že lhůta neskončí dříve než za šest měsíců poté, co se znovu rozeběhla, 

pokud byla zastavena z výše uvedených důvodů. Toto ustanovení bylo v kontextu pracovního 

práva a sporů o neplatnost rozvázání pracovního poměru poněkud problematické vzhledem 

k tomu, že zákonodárce v § 72 ZP stanovil pouhou dvouměsíční lhůtu uplatnění této žaloby. Dle 

mého názoru je tato relativně krátká lhůta nejen dobře promyšleným, ale i potřebným způsobem 

zvýšení právní jistoty účastníků pracovněprávních vztahů. Zaměstnanci dává dostatečně dlouho 

dobu na rozhodnutí, jestli napadne platnost rozvázání pracovního poměru žalobou, a 
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zaměstnavatel také ocení, že (většinou) nejpozději do dvou měsíců od rozvázání pracovního 

poměru ví, jestli má shánět nového zaměstnance, nebo třeba vyzve bývalého zaměstnance 

k návratu a k výkonu práce. Zatímco v kontextu většiny žalob není šestiměsíční prodloužení lhůty 

pro podání žaloby příliš velkou změnou vzhledem k délce trvání většiny lhůt, jevilo se trojnásobné 

prodloužení lhůty v případech sporů o platnost rozvázání pracovního poměru jako přehnané. Již 

v prvním roce platnosti nového Občanského zákoníku volali po rekodifikaci zohledňující specifika 

pracovního práva například M. Vrajík a M. Procházka.60 Jak správně upozorňují, k prodloužení 

lhůty na trojnásobek stačila i ústně či jen konkludentně uzavřená dohoda o mimosoudním jednání 

věřitele a dlužníka. Lze se domnívat, že k nějaké formě jednání o podmínkách přijatelnosti 

rozvázání pracovního poměru či jeho možných variantách dochází v nezanedbatelném počtu 

případů, a tím se prodlužuje lhůta podání žaloby v případech a rozsahu, jaký právní úprava 

Zákoníku práce a minulého Občanského zákoníku nepřipouštěla. 

1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela Zákoníku práce, která v § 332 zavádí mnohem 

smysluplnější úpravu této problematiky. Důvody, pro které lhůty stanovené Zákoníkem práce 

neběží, zůstávají stejné (stanovené Občanským zákoníkem), ovšem tento paragraf nově uvádí, že 

tyto překážky nemají vliv na původní délku lhůt, a zároveň lhůta neskončí dříve než za 10 dnů ode 

dne, kdy začala znovu běžet, pokud by při jejím rozeběhnutí zbývalo méně než pět dní do uplynutí 

lhůty. Takto pojaté řešení stavění běhu lhůt dle mého názoru mnohem lépe koresponduje 

se záměrně krátkou lhůtou uplatnění žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru. 

 

Žaloba na náhradu mzdy nebo platu 

 Zatímco žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru má speciální, krátkou lhůtu na 

uplatnění obsaženou v § 72 ZP, právo na náhradu mzdy se jako majetkové právo v souladu s § 611 

a § 629 OZ promlčí v základní lhůtě tří let. Právo na náhradu mzdy vzniká ke každé jednotlivé 

měsíční náhradě mzdy samostatně a je ho možno uplatnit od okamžiku, kdy je zaměstnavatel 

v prodlení s jejím vyplacením.61 Vzhledem k tomu, že spor o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru může trvat dlouhou dobu, i dvojnásobek promlčecí lhůty práva na náhradu mzdy, může 

dojít k situaci, kdy dojde k promlčení práva na náhradu mzdy dříve, než soud rozhodne o 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru, respektive že pracovní poměr nebyl sporným právním 

jednáním vůbec rozvázán. Jen soud může určit, že rozvázání pracovního poměru bylo neplatné, a 

 
60 Článek Žaloba na neplatnost skončení pracovního poměru – po čtvrt století jinak? dostupný na 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zaloba-na-neplatnost-skonceni-pracovniho-pomeru-po-ctvrt-stoleti-jinak-

93683.html publikovaném dne 17. 3. 2014 [citováno dne 25. 8. 2021]. 
61 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1784/2008 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zaloba-na-neplatnost-skonceni-pracovniho-pomeru-po-ctvrt-stoleti-jinak-93683.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zaloba-na-neplatnost-skonceni-pracovniho-pomeru-po-ctvrt-stoleti-jinak-93683.html
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dokud tak neurčí, není možné rozhodnout o náhradě mzdy. Řešením je podat žalobu na zaplacení 

náhrady mzdy před uplynutím promlčecí lhůty bez ohledu na to, zda je již o neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru pravomocně rozhodnuto nebo ne; pokud není, soud řízení o žalobě na náhradu 

mzdy přeruší do vyřešení platnosti rozvázání pracovního poměru, a dle § 648 OZ promlčecí lhůta 

od uplatnění práva u orgánu veřejné moci neběží. V praxi se to projeví tak, že pokud se délka sporu 

o platnost rozvázání pracovního poměru blíží třem rokům, zaměstnanec podá žalobu na náhradu 

mzdy za všechny měsíce od prvního, na který má dle jeho názoru nárok, po poslední, který je po 

datu splatnosti. Pokud spor o platnost rozvázání pracovního poměru není u konce ani za další tři 

roky, postup zopakuje; to vše samozřejmě za předpokladu, že očekává, že mu soud náhradu mzdy 

za měsíce, které lze žalovat, přizná. 

 

4.3. Žaloby 

 

Žaloba na náhradu škody 

 Žalobou na náhradu škody se může zaměstnavatel domáhat zaplacení škody, která mu 

vznikla tím, že zaměstnanec rozvázal pracovní poměr neplatně okamžitým zrušením, zrušením ve 

zkušební době nebo výpovědí za podmínky, že mu zaměstnavatel písemně oznámil, že trvá na tom, 

aby dále konal svou práci, a zaměstnanec této výzvě nevyhoví. O tomto pojednává § 70 ZP a dále 

upřesňuje, že zaměstnavatel má právo požadovat náhradu škody, která mu vznikla nejdříve v den, 

kdy učinil zmíněné oznámení.  

Tento paragraf je v hlavních rysech analogický s předchozím § 69, který upravuje náhradu 

mzdy zaměstnanci, se kterým neplatně rozvázal pracovní poměr zaměstnavatelem. Situace 

zaměstnance, který je toho názoru, že s ním druhá strana rozvázala pracovní poměr neplatně, a 

zaměstnance ve stejném postavení, jsou však jen těžko srovnatelné, a to nejen z právního, ale i 

socioekonomického úhlu pohledu. Z pohledu právní úpravy především platí, že zaměstnanec 

může, na rozdíl od zaměstnavatele, rozvázat pracovní poměr výpovědí bez udání důvodu, a tedy 

je, dle mého názoru, případ neplatné výpovědi dané zaměstnancem záležitostí nanejvýš vzácnou. 

Ze socioekonomického úhlu pohledu je zaměstnavatel motivován žalovat neplatnost rozvázání 

pracovního poměru zaměstnancem, potažmo náhradu škody tím vzniklou, daleko méně než 

zaměstnanec. Na rozdíl od zaměstnance, který má velmi vysokou šanci získat náhradu mzdy ve 

výši šestinásobku jeho průměrného měsíčního příjmu (i více, ale pravděpodobnost úspěchu ve 

sporu o náhradu mzdy v plné výší za sedmý a další měsíc je nižší; o tom pojednávám v kapitole 

Krácení náhrady mzdy), zaměstnavatel má nárok nejvýše na náhradu škody, která mu skutečně 
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vznikla. Už samotná relativní náročnost vyčíslení této škody ve spojení s vidinou dlouholetého 

sporu se zaměstnancem, který u něj nechce pracovat, ho pravděpodobně vede k závěru, že je 

mnohem jednodušší přijmout na uvolněné pracovní místo nového zaměstnance, u kterého je šance, 

že bude práci vykonávat se zájmem. 

 

 

Žaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru   

 

 Zákoník práce se v § 72 zmiňuje o klíčové žalobě oboru pracovního práva. Jen touto 

žalobou může strana pracovněprávního vztahu, která chce zvrátit účinky rozvázání pracovního 

poměru, dosáhnout kýženého výsledku. Žalující musí tvrdit a dokázat, že právní jednání směřující 

k rozvázání pracovního poměru je stiženo takovou vadou, která způsobí neplatnost tohoto 

právního jednání. Zaměstnavatele ani zaměstnance nic nenutí žalovat neplatnost rozvázání 

pracovního poměru; pokud se rozhodne imperfektním právním jednáním druhé strany řídit a ve 

lhůtě dvou měsíců nedoručí příslušnému soudu žalobu na neplatnost rozvázání pracovního 

poměru, bude právní jednání druhé strany považováno za platné. 

 Pro účely této práce jsou pochopitelně „nosné“ hlavně ty případy, kdy se strany na platnosti 

právního jednání rozvazujícího pracovní poměr neshodnou a strana zastávající názor, že právní 

ejdnání platné nebylo, podá žalobu. Jen soud může určit, že rozvázání pracovního poměru je 

neplatné a postavit najisto uspořádání práv a povinností obou stran.  

 Pro úspěch v řízení o neplatnosti rozvázání pracovního poměru musí žalující výslovně 

vyjádřit, které vady a jakým způsobem podle něj způsobují neplatnost právního jednání 

protistrany. Nestačí například tvrdit, že skutkové vylíčení důvodu okamžitého zrušení pracovního 

poměru neodpovídá realitě; důvody, pro které se žalující domnívá že způsobují relativní 

neplatnost, musí být konkrétně vylíčeny. Soud se může zabývat jen těmi vadami, které způsobují 

relativní neplatnost, které žalující namítne.62  

 V praxi se setkáme se situacemi, kdy pracovní poměr byl rozvázán více právními 

jednáními, například okamžitým zrušením a výpovědí podanými ten samý den. Zaměstnavatelé 

tuto taktiku používají na zvýšení jisoty, že pracovní poměr opravdu skončí. V úvahu to bude 

přicházet například v případě, kdy si zaměstnavatel není jistý, zda porušení povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci dosahuje 

intenzity pro přípustnost okamžitého zrušení pracovního poměru, nebo „jen“ výpovědi. Opatrnější 

postup by byl v tomto případě dáat zaměstnanci výpověď, pokud s ním však chtějí rozvázat 

 
62 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2010 sp. zn. 21 Cdo 660/2009 
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pracovní poměr co nejdříve, podají výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru. Pokud 

zaměstnanec u soudu úspěšně napadne platnost okamžitého zrušení pracovního poměru, zbude 

platná výpověď, a pracovní poměr mezi stranami bude dál považován za skončený, byť o délku 

výpovědní doby později. Podobné dvojí rozvázání pracovního poměru může pochopitelně použít 

i zaměstnanec. 

 Ještě v minulém tisíciletí nebyla přípustnost tohoto „dvojího“ rozvázání pracovního 

poměru široce přijímána. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 11. 9. 1997, sp. zn. 2 Cdon 195/97, 

dovodil, že tato praktika přípustná je, a že se každé takové právní jednání posuzuje samostatně. 

Strana, která považuje obě právní jednání za neplatná, musí výše popisovaným způsobem podat 

k soudu dvě žaloby, nebo v jedné žalobě napadnout obě právní jednání. U každé z nich musí 

dodržet dvouměsíční prekluzivní lhůtu § 72 ZP. Zároveň by měl druhé straně dvakrát písemně 

oznámit, že trvá na dalším zaměstnávání nebo výkonu práce dle § 69 odst. 1 ZP, respektive § 70 

odst. 1 ZP. Z tohoto oznámení musí být zřejmé, že nesouhlasí se všemi právními jednáními, které 

mají vést k rozvázání pracovního poměru, jinými slovy, že je považuje za neplatná. Pokud mu jsou 

obě právní jednání doručena v rychlém sledu, či dokonce najednou, dovozuji, že toto „dvojí“ 

oznámení mohou být protistraně doručena na jedné listině, pokud však bylo nejdřív doručeno 

jedno právní jednání, na které strana reagovala oznámením podle výše citovaných paragrafů, a 

posléze bylo doručeno další právní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru, a ani to 

nepovažuje druhá strana za neplatné, musí i na toto druhé právní jednání reagovat samostatným 

oznámením. 

 Pokud strana napadne „vícenásobné“ rozvázání pracovního poměru dvěma žalobami, soud 

může řízení spojit v jedno, ve kterém se bude nejdříve zabývat platností právního jednání 

směřujícího k rozvázání pracovního poměru, které bylo učiněno dříve. Jen pokud rozhodne, že 

dříve učiněné právní jednání je platné, bude se zabývat pozdějším právním jednáním. Pokud soud 

nespojí řízení v jedno, přeruší řízení o platnosti pozdějšího právního jednání do doby, než bude 

rozhodnuto o platnosti dřívějšího právního jednání.63 

  

 

 

 

 

 

 

Žaloba na určení, zda tu pracovní poměr je či není 

 

 
63 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.02.2017, sp. zn. 21 Cdo 3197/2016 
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Pokud bylo právní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru stiženo vadou takové 

intenzity, že s ní zákon spojuje zdánlivost právního jednání, nelze se dovolat nápravy dle § 72 ZP; 

ten se uplatní pouze v případech neplatných rozvázání pracovních poměrů. O zdánlivost právních 

jednání v pracovním právu se zmiňuji podrobněji v kapitole 3.1, shrňme tedy jen, že pokud se týká 

právních jednání směřujících k jednostranému rozvázání pracovního poměru, je jednání zdánlivé, 

pokud chybí vůle strany provést toto právní jednání, tato vůle není svobodná či vážná, je 

nesrozumitelné nebo jeho vyjádření není v písemné podobě. V případě dohody o rozvázání 

pracovního poměru zákon absenci písemné podoby nepostihuje sankcí zdánlivosti, ale jen 

neplatnosti, které se musí alespoň jedna ze stran dovolat u soudu. 

  Právě se zdánlivostí rozvázání pracovního poměru z důvodu absence písemné formy se 

v pracovněprávních sporech setkáváme často, Ať již jde o osoby s nižším právním povědomím, 

které pro neznalost zákona považují např. ústní oznámení nadřízenému, že ve zkušební době končí, 

nebo o vzácnější případy, kdy jedna ze stran úmyslně způsobí zdánlivost právního jednání v rámci 

vykalkulovaného plánu. Nastávají situace, kdy jedna ze stran potřebuje vyřešit situaci, která se 

v praxi manifestuje jako skončený pracovní poměr, ačkoliv dle jejího názoru skončil jen zdánlivě. 

Protože zákoník práce konkrétní postup v případě zdánlivosti neupravuje, bude se 

postupovat podle občanského soudního řádu. § 80 OSŘ zavádí tzv. určovací žalobu, a v tomto 

případě se bude žalující domáhat určení, zda předmětný pracovněprávní vztah skončil, nebo 

pokračuje. Žalující musí prokázat naléhavý právní zájem na určení, zda tu právní poměr je, či není, 

jinak bude jeho žaloba zamítnuta. Zkrácená lhůta 2 měsíců pro podání žaloby, platná pro 

v častějších případech sporů o platnost rozvázání pracovních poměrů, se tu neuplatní, takže žalující 

má teoreticky na podání žaloby mnohem více času; oproti tomu však je třeba si uvědomit, že čím 

delší bude doba od zdánlivého rozvázání pracovního vztahu, tím obtížněji bude žalující dokazovat, 

že má na určení existence tohoto vztahu naléhavý právní záměr. 64 

Jsem toho názoru, že jen vzácně bude zaměstnanec schopen prokázat naléhavý právní 

zájem na určení, zda tu pracovní poměr je, či není, protože může žalovat rovnou na plnění, čili 

plat/mzdu nebo na přidělování práce. 

 U určovací žaloby je rozsudek přirozeně deklaratorního charakteru. Protože strany mohou 

uzavřít smír, může soud vydat i rozsudek pro uznání nebo rozsudek pro zmeškání. 

  

 
64 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2001, sp.zn. 21 Cdo 1618/2000 
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5. Možné nároky z neplatných ukončení pracovních poměrů 

 

5.1. Nároky zaměstnavatele 

 

Náhrada škody 

 Neplatným rozvázáním pracovního poměru mohou zaměstnavateli vzniknout značné 

škody. Největší mohou být v případě okamžitého zrušení pracovního poměru; zaměstnavatel ze 

dne na den příjde o pracovníka, který může být pro jeho činnost klíčový, může se výrazně zpozdit 

s dodávkami svým odběratelům a platit značné penále, pravděpodobně bude muset zaměstnance 

co nejdříve nahradit jiným s pomocí personální agentury, jejíž služby bude muset zaplatit, a mnohé 

další. Je tedy logické, že zaměstnavatel bude požadovat náhradu škody na tom, kdo svým 

protiprávním jednáním způsobil vznik této škody.65 Zákon na něj při tom však klade požadavky a 

v určitých případech v rámci ochrany zaměstnance zakazuje zaměstnavateli uplatnit právo na 

náhradu škody. 

 Pokud dal zaměstnanec výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru nebo zrušení ve 

zkusební době, a dle zaměstnavatele tak učinil neplatně a zaměstnavatel má v úmyslu podat žalobu 

na neplatnost rozvázání pracovního poměru, je v jeho nejlepším zájmu oznámit zaměstnanci 

písemně bez zbytečného odkladu, že trvá na tom, aby zaměstnanec vykonával svou práci dle § 70 

odst. 1 ZP. Toto oznámení je analogické tomu, které se nabízí zaměstnanci, který nesouhlasí 

s platností rozvázání pracovního poměru, které popisuji v kapitole Nároky zaměstnance. 

 Tímto oznámením zaměstnavatele zákon podmiňuje šanci na náhradu případné škody od 

zaměstnance z neplatně rozvázaného pracovního poměru (vyjma dohodou).  Poslední věta §70 

odst. 1 upřesňuje, že zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci náhradu škody nejdříve 

ode dne, kdy mu bylo toto oznámení doručeno. Doručování upravuje § 334 a.n. ZP; primárním 

způsobem doručení je předání písemnosti zaměstnanci osobně na pracovišti, poté kdekoli je 

zastižen a až poté s využitím poštovních služeb. 

  

 

Bezdůvodné obohacení zaměstnance 

 Velmi snadno může dojít k situaci, kdy se peníze vyplácené zaměstnavatelem stanou 

bezdůvodným obohacením zaměstnance. Dle § 2991 OZ musí každý, kdo se bez spravedlivého 

 
65 § 2894 a.n. OZ 
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důvodu obohatí, vrátit ochuzenému to, o co se obohatil. V rámci této práce nás zajímají následující 

dvě možnosti. 

 Předmětem bezdůvodného obohacení zaměstnance může být náhrada mzdy nebo platu. 

Zaměstnavatel mohl vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy i v případě, že pracovní poměr dle jeho 

názoru platně skončil, ale zaměstnanec oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání a že podá žalobu 

na neplatnost rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec může tento spor prohrát a po 

pravomocném zamítnutí jeho žaloby se částka, kterou mu zaměstnavatel vyplácel po dobu trvání 

sporu, stává bezdůvodným obohacením, samozřejmě s výjimkou té části, na kterou měl skutečně 

nárok. Například zaměstnavatel rozváže pracovní poměr výpovědí z jednoho z důvodů,66 při 

kterým zaměstnanci náleží odstupné dle § 67 ZP. Zaměstnanec podnikne výše zmíněné kroky a 

zaměstnavatel mu po vyplacení odstupného a mzdy nebo platu za poslední odpracovaný měsíc 

dále vyplácí náhradu mzdy nebo platu, protože předpokládá, že zaměstnanec s žalobou uspěje. 

Pokud zaměstnanec nakonec neuspěje, je částka nad dlužnou mzdu a odstupné bezdůvodným 

obohacením zaměstnance. 

 Druhá varianta může nastat při úspěchu zaměstnavatele v dovolání proti pravomocnému 

rozsudku ve věci náhrady mzdy nebo platu. Zaměstnavatel, který v souladu s pravomocným 

rozsudkem vyplatí zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu, může podat mimořádný opravný 

prostředek. Pokud s ním uspěje, a rozvázání pracovního poměru bude shledáno platným, předchozí 

právní důvod pro nároku zaměstnace na vyplacenou částku přestane existovat a tato se stane 

zaměstnancovým bezdůvodným obohacením. 

 Zaměstnanec by se na svou obranu mohl dovolat § 331 ZP, který stanoví „Vrácení 

neprávem vyplacených částek může zaměstnavatel na zaměstnanci požadovat, jen jestliže 

zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo 

omylem vyplacené, a to do 3 let ode dne jejich výplaty.“ Důkazní břemeno leží sice na 

zaměstnavateli, který musí dokázat, že zaměstnanec musel předpokládat, že vyplacené částky 

nejsou definitivní a jeho nárok na ně závisí na výsledku soudního řízení. V obou výše nastíněných 

případech zaměstnanec ví o okolnostech vyplácení peněz; v druhém případě je vhodné, ale nikoliv 

nutné, aby zaměstnavatel oznámil zaměstnanci, že podává mimořádný opravný prostředek proti 

poslednímu rozsudku.  

 Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 17.12.2015 sp. zn. 21 Cdo 839/2015 posuzoval situaci, 

kdy zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci náhradu mzdy v návaznosti na pravomocný rozsudek o 

neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel zároveň podal dovolání, ve 

 
66 § 52 písm. a) až c) ZP 
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kterém uspěl, a předchozí rozsudek byl zrušen. Následně požadoval po zaměstnanci vrácení částky 

náhrady mzdy, kterou spatřoval jako bezdůvodné obohacení zaměstnance. Zaměstnanec toto 

odmítl, zaměstnavatel tedy zaměstnance žaloval na vydání bezdůvodného obohacení. Okresní 

soud v Nymburce a posléze i Krajský soud v Praze rozhodly ve prospěch zaměstnance, protože 

zaměstnavatel nedal zaměstnanci v okamžiku výplaty náhrady mzdy nijak najevo, že podává 

dovolání, a že tedy hrozí, že částku vyplacenou v návaznosti na pravomocný rozsudek bude muset 

zaměstnanec vrátit.  

 Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a vrátil soudu prvního stupně s tím, že 

zaměstnanec si musel být vědom šance, že vyplacená čátka mu nenáleží definitivně, protože ve 

chvíli její výplaty neuplynula lhůta pro podání dovolání, a dal tak za pravdu žalující, která tvrdila, 

"ze zákona ani judikatury" nevyplývá žádná "formální upozorňovací povinnost" zaměstnavatele, 

která by měla vyvrátit či zpochybnit dobrou víru zaměstnance", a že by bylo "absurdní a odporující 

pracovněprávní úpravě i obecné úpravě bezdůvodného obohacení" podmiňovat právo 

zaměstnavatele domoci se vydání bezdůvodného obohacení po zaměstnanci, kterému byla v 

důsledku vadného rozhodnutí poskytnuta náhrada mzdy podle ustanovení § 69 zákoníku práce, 

tím, že "zaměstnavatel musí k zaměstnanci prokazatelně vyslat signál, že z jeho pohledu věc ještě 

nekončí, čímž se teprve naruší tzv. dobrá víra zaměstnance"  

  

5.2. Nároky zaměstnance 

 

Oznámení zaměstnavateli o vůli být dále zaměstnáván 

 

Soudní řízení v žalobách na neplatnost rozvázání pracovního poměru a na náhradu mzdy 

nebo platu můžou trvat roky. Pokud zaměstnanec nechce přijít o peníze, které by dostával, pokud 

by u bývalého zaměstnavatele pracoval, nebýt neplatného rozvázání pracovního poměru, musí 

zaměstnavateli dát najevo, že přesto že on mu práci nepřiděluje, on je ochoten a schopen ji 

vykonávat. Zákon tím podmiňuje nárok na náhradu mzdy nebo platu za dobu od tohoto oznámení, 

které se může (a ideálně i mělo) shodovat se dnem rozvázání pracovního poměru. Mluvím o úkonu, 

který ZP popisuje v § 69 odst. 1 – musí bez zbytečného odkladu zaměstnavateli písemně oznámit, 

že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Rozeberme si detaily a implikace tohoto institutu. 

Zaměstnavatel na toto zaměstnancovo sdělení může reagovat třemi způsoby. Pokud si je 

jistý, že pracovní poměr skončil platně a zaměstnanec nemá šanci na úspěch u soudu, s největší 

pravděpodobností zůstane pasivní.  
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Dále může zaměstnanci oznámit, že mu práci začne nově přidělovat a ať se dostaví do 

práce. Tento postup samozřejmě neimplikuje, že by zaměstnavatel souhlasil s neplatností 

rozvázání pracovního poměru, ale dá se vykládat jako opatrný postup. Ať už zaměstnanec podá 

žaloby na určení neplatnosti skončení pracovního poměru a na náhradu mzdy nebo ne, bráno čistě 

z finančního hlediska, pokud ho zaměstnavatel nechá pracovat, získá alespoň zaměstnancovu 

práci, za kterou mu zaplatí mzdu jako obvykle. Pokud soud rozhodně, že pracovní poměr skončil 

platně, zaměstnavatel sice mohl zaměstnávat jiného zaměstnance, který se mohl zaškolit a nabírat 

nové zkušenosti, ale alespoň dostal za mzdu práci. V případě, že zaměstnavatel zaměstnanci 

neumožnil pro něj pracovat a rozvázání pracovního poměru bude soudem shledáno neplatným, 

vystavuje se zaměstnavatel riziku placení značného množství peněz jako náhrady mzdy nebo platu, 

odpovídající v krajních případech odměně zaměstance za několik let, za které ovšem žádnou práci 

nedostával; práci za zaměstnance buď nevykonával nikdo, nebo na jeho místo přijal jiného 

zaměstnance, kterému musel platit plat nebo mzdu. 

Třetí možností jem že zaměstnanci sice pracovat neumožní, ale mzdu nebo plat mu bude 

pravidelně posílat dál. Tato možnost samozřejmě spíše teoretická a v praxi příliš využívaná není, 

protože zaměstnavateli zdvojnásobuje náklady na zaměstnancovu práci (pravděpodobně musel 

přijmout na uvolněné místo jiného zaměstnance), a nabízí mu jedinou výhodu: v případě 

neúspěchu v řízení o neplatnosti rozvázání pracovního poměru bude již bezpředmětné řízení o 

nároku na náhradu mzdy nebo platu, protože zaměstnanec ji celou dobu sporu dostával, a nebudou 

přicházet v úvahu úroky z prodlení. Nicméně k tomuto řešení by přistoupil jen zaměstnavatel, 

který si je jist nebo téměř jist tím, že pracovní poměr byl rozvázán neplatně, a takový zaměstnavatel 

bude pravděpodobně schopen a ochoten nabídnout zaměstnanci jiné řešení, dohodnout se s ním. 

Navíc, pokud by zaměstnanec přeci jen nebyl s žalobou na neplatnost rozvázání pracovního 

poměru úspěšný, je velkou otázkou, nakolik mu bude schopen zaměstnanec vrátit (nyní už) 

bezdůvodné obohacení, případně jaké náklady s tím zaměstnavateli vzniknou. 

 

Nárok na další zaměstnávání 

 Pokud zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr neplatně a zaměstnanec podá k soudu 

žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru, soud rozhodne, že pracovní poměr neskončil. 

§ 69 ZP obsahuje speciální úpravu pro tuto situaci. V odstavci 1 je popsána situace, kdy 

zaměstnanec předepsaným spůsobem sdělil v průběhu sporu zaměstnavateli, že trvá na dalším 

zaměstnávání. V takovém případě je zaměstnavatel povinnen vyplatit zaměstnanci náhradu mzdy 

nebo platu za dobu od tohoto oznámení do chvíle, kdy mu zaměstnavatel buď umožní pokračovat 

v práci, nebo do platného skončení pracovního poměru.  
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 Zaměstnavatele samozřejmě nelze nijak donutit, aby zaměstnance skutečně zapojil do 

práce, aby mu dal klíče od kanceláře, přístup k výpočetní technice a tak dále. Tento postoj může 

zaměstnavatel zaujmout z osobních důvodů, např absolutní nedůvěře vůči zaměstnanci, nebo 

proto, že pracovní místo zaměstnance za dobu trvání sporu zaniklo a ani nemá k dispozici jiné, 

které by mohl zaměstnanci nabídnout. V takovém případě se jedná o překážku v práci na straně 

zaměstnavatele dle § 208 ZP, za kterou přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu v plné výši 

průměrného výdělku. Udržovat takový stav samozřejmě nedává z pohledu zaměstnavatele žádný 

ekonomický smysl, a v případě platové sféry by se takovým jednáním mohla odpovědná osoba 

dopustit trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 trestního zákoníku, 

také by mohli jednat v rozporu s § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích atd. 

 Pokud zaměstnamatel nehodlá plýtvat svými (či jemu svěřenými) prostředky, a nedohodl 

se se zaměstnancem na rozvázání pracovního poměru, musí tomuto zaměstnanci umožnit 

pokračovat v práci a vyplácet mu mzdu nebo plat za odvedenou práci, místo náhrady mzdy nebo 

platu za žádnou práci.  

 Nárok na další zaměstnávání poté, co soud prohlásí rozvázání pracovního poměru za 

neplatné, se také odvíjí od výše popsaného oznámení zaměstnance, že trvá na dalším 

zaměstnávání. Zaměstnanec pochopitelně nemusí chtít být dále zaměstnáván u zaměstnavatele, 

který o jeho práci nestojí, a tak s ním rozvázal pracovní poměr, byť tak učinil neplatně a 

zaměstnanec by měl nárok na další zaměstnávání. Zaměstnanec může žalovat neplatnost rozvázání 

pracovního poměru zaměstnavatelem i bez vidiny jakékoliv finanční kompenzace od 

zaměstnavatele nebo vůle být u něj dále zaměstnáván, a v takových případech zaměstnanec 

logicky nebude oznamovat zaměstnavateli, že u něj chce být dále zaměstnáván. Otázku, kdy tedy 

konkrétně skončí pracovní poměr v tomto případě řeší § 69 odst. 3 ZP. Toto ustanovení zavádí 

nevyvratitelnou doměnku rozvázání pracovního poměru dohodou k datu, které závisí na tom, 

jakým způsobem byl pracovní poměr původně neplatně rozvázán zaměstnavatelem; vyjímkou je 

situace, kdy se obě strany písemně dohodnou na jiném dni skončení pracovního poměru.  

 Výše zmíněné ustanovení ZP stanoví, že byla-li dána neplatná výpověď, a zaměstnanec 

neoznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, skončí pracovní poměr 

uplynutím výpovědní doby, kterou měly strany sjednanou, nejdříve tedy v zákonem 

nepodkročitelné lhůtě dvou měsíců od měsíce následujícího doručení výpovědi. I pro neplatná 

rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době platí, že i 

přesto, že soud tyto právní jednání shledal neplatnými, pracovní poměr skončí původně 

zamýšleným dnem.  
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 V obou případech tedy soud i přes neplatnost rozvázání pracovního poměru prohlásí tyto 

za skončené k těm datům, jaká zaměstnavatel původně zamýšlel. Vyjímku budou tvořit případy, 

kdy zamýšlený konec pracovního poměru odporuje právním předpisům, například pokud si strany 

sjednaly protiprávně krátkou výpovědní dobu, za skutečný konec pracovního poměru bude 

prohlášen den odpovídající zákonem dané nepodkročitelné výpovědní doby.  

 

Náhrada mzdy nebo platu 

 Náhrada mzdy nebo platu (v této podkapitole dále jen „náhrada mzdy“) je tou hlavní 

satisfakcí, kterou zaměstnanci požadují po svých zaměstnavatelých v návaznosti na neplatné 

rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Spočívá v nahrazení prostředků, které by 

býval zaměstnanec obdržel od zaměstnavatele za práci, kterou by vykonával, kdyby nebylo 

neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební 

době i neplatnou dohodou o rozvázání pracovního poměru67, jinak řečeno všemi zákonem 

předepsanými způsoby rozvázání pracovního poměru. Podmínky nároku na náhradu mzdy 

upravuje § 69 odst. 1. a 3, písm. b). 

 Pokud zaměstnavatel neposkytne náhradu mzdy dobrovolně, zaměstnanec může podat 

žalobu na náhradu mzdy. Soud bude posuzovat, zda existuje pravomocný rozsudek určující 

neplatnost rozvázání pracovního poměru, zda zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že chce 

pokračovat v práci, jestli toho byl skutečně schopen, jestli mu to zaměstnavatel umožnil nebo ne, 

zda zaměstnavatel již zaměstnanci náhradu poskytl a v jaké výši, a celkovou dobu, za kterou se 

zaměstnanec domáhá náhrady mzdy. Rozeberme si jednotlivé podmínky přiznání náhrady mzdy 

v následujících podkapitolách. 

 

Existence pravomocného soudního rozhodnutí 

 Soudnímu sporu o náhradu mzdy musí předcházet spor o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru.68 Jen soud může závazně rozhodnout, že právní jednání zaměstnavatele bylo neplatné a 

pracovní poměr nadále trvá. Zaměstnavatel může vyplácet náhradu mzdy i dříve, než mu tuto 

povinnost uloží soud, i dříve, než soud rozhodne o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. 

Šance, že se k této variantě zaměstnavatel přikloní, je přímo úměrná jeho víře v to, že spor o 

platnost rozvázání pracovního poměru nedopadne v jeho prospěch.   

 

 

 
67 §71 ZP, více v podkapitole 5.3. Neplatná rozvázání pracovních poměrů dohodou 
68 Vysokajová, M. in Hůrka, P. a kol. Zákoník práce: komentář. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2020, s. 158 
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Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání  

Toto oznámení musí být učiněno písemně. Doručování upravuje ZP v § 337, zpravidla má 

být tedy oznámení předáno zaměstnavateli osobně na pracovišti nebo poštou. Z žádného 

ustanovení neplyne, že by musel doručit písemnost při využití provozovatele poštovních služeb do 

vlastních rukou zaměstnavatele, tuto povinnost ukládá ZP jen zaměstnavateli, a to jen v taxativně 

vymezených případech v § 334 odst. 1. Přesto je rozumné využít buď zmíněné doručení do 

vlastních rukou, nebo si nechat doručení písemnosti osobním předání potvrdit, protože jinak bude 

zaměstnancova důkazní pozice velmi ztížená, pokud bude zaměstnavatel tvrdit, že oznámení 

neobdržel. 

Soudy zároveň uznaly uplatnění žaloby na náhradu mzdy nebo platu společně se žalobou 

na neplatnost rozvázání pracovního poměru u soudu jako stejně kvalitní projev vůle; zaměstnanec 

by přeci žalobu nepodával, pokud by nepředpokládal, že s ní uspěje, což předpokládá, mimo jiné, 

že pracovní poměr podle něj dále pokračuje, a že je podle něj důvod, že právě nepracuje, na straně 

zaměstnavatele.  

Konkrétně tuto otázku „nahrazení“ oznámení doručením stejnopisu žaloby řešil NS ČSR 

v rozsudku ze dne 18.2.1977, sp.zn. 5 Cz 10/77; nárok na náhradu mzdy nebo platu bude mít 

ovšem jen ode dne, kdy je zaměstnavateli doručen stejnopis žaloby. Tento závěr potvrdil NS 

v rozsudku ze dne 10.12.2002, sp.zn. 21 Cdo 945/2002, kde potvrdil že na tuto situaci se vztahuje 

§ 41 odst. 3 občanského soudního řádu: „Hmotněprávní jednání účastníka učiněné vůči soudu je 

účinné také vůči ostatním účastníkům, avšak teprve od okamžiku, kdy se o něm v řízení dozvěděli 

(…)“  

Zaměstnanec může toto oznámení kdykoliv odvolat tím, že zaměstnanci písemně oznámí, 

že na dalším zaměstnávání netrvá, což potvrdil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 11.10.2001, sp.zn. 

21 Cdo 2905/2000. Svojí vůli může dokonce měnit opakovaně, a rozhodné je poslední prohlášení, 

které bylo učiněno před tím rozhodnutím soudu o neplatnosti rozvázání pracovního poměru, 

kterým řízení pravomocně končí.69 

 

Připravenost zaměstnance k výkonu práce 

 Zaměstnanec může i nemusí zaměstnavateli oznámit, že trvá na dalším zaměstnávání, 

pokud tak ale učiní, musí být připraven do práce skutečně nastoupit. Pokud ho zaměstnavatel 

v odpovědi na jeho oznámení (nebo doručení kopie žaloby na neplatnost rozvázání pracovního 

poměru a náhradu mzdy) vyzve k nástupu do práce a zaměstnanec nenastoupí, má to stejné účinky 

 
69 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2000 sp. zn. 21 Cdo 227/2000 
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jako neomluvená absence v standardně probíhajícím pracovněprávním vztahu. Povinnosti 

zaměstnance i zaměstnavatele se pozuzují stejně, jako by ke (spornému) rozvazovacímu pravnímu 

jednání vůbec nedošlo.70  

Zaměstnanec se může dostat do svízelné situace, protože není vyloučeno, že při dlouho 

trvajícím sporu si zaměstnavatel „vzpomene“, že přistoupí na žádost zaměstnance a vyzve ho 

k nástupu do práce měsíce nebo roky po (stále sporném) rozvázání pracovního poměru. I 

zaměstnanec, který si je naprosto jistý neplatností rozvázání pracovního poměru a počítá s tím, že 

mu mzda bude zcela nahrazena (či dorovnána) po skončení soudního sporu o neplatnost rozvázání 

pracovního poměru, si pravděpodobně musel najít jiné zaměstnání, aby měl příjem po dobu trvání 

sporu. I pokud by tuto situaci předvídal, ani sebekratší sjednaná výpovědní lhůta u nového 

zaměstnavatele nemusí být dostatečně krátká, aby zvládl začít vykonávat práci u minulého 

zaměstnavatele.  

V praxi vyskytující se možností je sjednání pracovního poměru s novým zaměstnavatelem 

na dobu určitou do dne vyřešení sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru u nového 

zaměstnavatele, což nepokrývá tuto situaci. Judikatura ani zákon nevylučuje sjednání pracovního 

poměru na dobu „do výzvy zaměstnavatele XYZ k nástupu do práce“; tento způsob určení trvání 

pracovního poměru definuje konkrétní datum skončení pracovního poměru, i když obě strany 

zatím neví, kdy nastane, a zároveň tato skutečnost nenastane z vůle pouze jednoho z účastníků. 

Konkrétní datum konce pracovního poměru v tomto případě zůstává tak málo předvídatelné, že 

málokterý zaměstnavatel by na tento návrh přistoupil.  

 

Penežní prostředky vyplacené zaměstnanci zaměstnavatelem v době od rozvázání 

pracovního poměru do pravomocného soudního rozhodnutí 

 Jak již bylo nastíněno v předchozích kapitolách, zaměstnavatel nemusí čekat na 

pravomocný rozsudek soudu ve sporu o náhradu mzdy, a ani na pravomocné určení neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru. Pokud po pravomocném rozhodnutí soudu určujícím, že 

zaměstnavatelovo rozvázání pracovního poměru bylo neplatné bez zbytečného odkladu vyplatí 

zaměstnanci náhradu mzdy, ušetří za svoje náklady sporu o náhradu mzdy a zaměstnancovy 

náhrady nákladů řízení. Samozřejmě může dojít ke sporu o výši náhrady mzdy, zaměstnanec poté 

může žalovat rozdíl, o který se domnívá, že byl zkrácen.  

 

 

 
70 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.3.2004, sp.zn. 21 Cdo 1950/2003 
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Doba, za kterou náleží náhrada mzdy 

 Málokdy dojde k situaci, že zaměstnanci bude náležet náhrada mzdy za celou dobu od 

neplatného roznázání pracovního poměru (v případě neplatné výpovědi od prvního dne po 

skončení výpovědní doby) do dne vyhlášení pravomocného rozsudku. V praxi docházi ke 

skutečnostem, které náhradu mzdy sníží. V první řadě může soud přiznat náhradu mzdy nejdříve 

ode dne, kdy zaměstnanec zaměstnavateli písemně oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, a to 

buď zvláštním písemným oznámením, nebo tím, že je zaměstnavateli doručena kopie žaloby na 

neplatnost rozvázání pracovního poměru a na náhradu mzdy. Vzhledem k tomu, že proces 

zpracování žaloby u soudu, odeslání kopie soudem, doručování kopie, a případná lhůta 

k vyzvednutí po uložení na poště trvá celkově mnohem déle než prosté písemné oznámení 

zaměstnavateli odeslané poštou, o osobním předání na pracovišti nemluvě, se zaměstnanec může 

připravit o týdny náhrady mzdy. 

 Náhrada mzdy se zaměstnanci poskytuje, pokud zaměstnavatel neplní svou povinnost 

přidělovat práci, a tu může poskytovat, jen je-li zaměstnanec schopen práci vykonávat. Pokud jí 

není schopen vykonávat z důvodu důležitých osobních překážek v práci,71 přiměřene se sníží; 

v podkapitole Krácení náhrady mzdy se věnuji současné rozhodovací praxi soudů a tomu, že ke 

krácení náhrady mzdy přistupují velmi zdrženlivě.  

  

Vyčíslení náhrady mzdy 

 Pokud soud dospěje k názoru, že zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy, přistoupí 

k jejímu vyčíslení. Občanskoprávní a obchodní kolegia Nejvyššího soudu vydala 9.6.2004 

společné stanovisko72 k několika otázkám, které se týkají náhrady mezd a jejího vyčíslení. Je sice 

již 17 let staré a bylo vydáno za účinnosti minulého zákoníku práce, principy v něm vyjádřené ale 

stále platí.  

 Základem pro výpočet náhrady mzdy je průměrný výdělek zaměstnance popsaný v § 351 

a.n. ZP. Zaměstnanec může spadat do jedné ze tří kategorií: 

• Kalendářní čtvrtletí předcházející (neplatnému) rozvázání pracovního poměru byl 

zaměstnán a odpracoval 21 dnů a více – standardní postup, vyplacená mzda za předchozí 

čtvrtletí se vydělí počtem odpracovaných hodin v předchozím čtvrtletí.73 

• Zaměstnanec v předcházejícím čtvrtletí odpracoval méně než 21 dní – použije se tzv. 

pravděpodobný výdělek, což znamená, že se průměrný výdělek odhaduje z mzdy, kterou 

 
71 § 191 ZP 
72 Sp.zn. Cpjn 4/2004 
73 § 354 ZP odst. 1 a 2 ve spojení s § 356 odst. 1 ZP 
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zatím dosáhl, kterou by zřejmě dosáhl, případně k výdělku zaměstnanců vydělávající 

stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.74 

• Zaměstnanec pracuje v režimu konta pracovní doby – průměrný výdělek se vypočítá 

vydělením sumy vyplacené mzdy za 12 po sobě jdoucích měsíců předcházejícím 

vyrovnávacímu období počtem odpracovaných hodin. 

 

Krácení náhrady mzdy 

 Nárok zaměstnance na náhradu mzdy za dobu, kdy nepracoval z důvodu neplatně 

rozvázaného pracovního poměru, není absolutní. ZP v § 69 odst. 2 stanoví poměrně přísné 

podmínky, za kterých soud může na návrh zaměstnavatele snížit náhradu mzdy za dobu následující 

po prvních šesti měsících, za kterou se zaměstnanec domáhá náhrady mzdy. 

 Pokud doba, za kterou zaměstnanec požaduje náhradu mzdy, nepřesahuje 6 měsíců, 

nepřipadá krácení náhrady mzdy v úvahu. Jde o logický důsledek porušení povinnosti 

zaměstnavatele stanovených v § 38 odst. 1 písm. a), tedy přidělovat zaměstnanci práci a za 

vykonanou práci vyplácet mzdu. Z dikce § 69 odst. 1 a 2 vyplývá, že zaměstnavatel se náhradě 

mzdy za prvního půl roku porušování této své povinnosti nevyhne ani v hypotetickém případě, 

kdy zaměstnanec hned následující den po neplatném rozvázání pracovního poměru nastoupí do 

jiného zaměstnání, kde pobírá vyšší mzdu než doposud. Z toho dovozuji, že zákonodárce zamýšlel 

náhradu mzdy za prvních 6 měsíců ze značné části jako sankční opatření vůči zaměstnavateli, které 

se ovšem aplikuje na jedu stranu příliš plošně (bez ohledu na to, jak velkou újmu zaměstnanec 

skutečně utrpěl po neplatném rozvázání pracovního poměru) a na druhou stranu značně arbitrárně 

(výše této sankce záleží na výši průměrné mzdy zaměstnance a nemusí k ní dojít vůbec, pokud se 

zaměstnanec rozhodne nežalovat náhradu mzdy nebo vůbec neplatnost rozvázání pracovního 

poměru). 

 Náhradu mzdy za období sedmého a následujících měsíců může soud na návrh 

zaměstnavatele přiměřeně snížit; nemůže ji tedy zcela nepřiznat ani například v případě, že 

zaměstnanec našel rychle nové zaměstnání s vyšší mzdou. § 69 odst. 2 ZP obsahuje demonstrativní 

výčet skutečností, ke kterým soud při úvaze o snížení náhrady mzdy přihlédne: „zejména k tomu, 

zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo 

z jakého důvodu se do práce nezapojil.“ Judikatura zároveň dospěla k závěru, že zaměstnancovo 

nové zaměstnání musí být s bývalým srovnatelné nebo výhodnější pokud jde o mzdové 

ohodnocení, druh práce, ale i dopravní dostupnost, vzdálenost od bydliště zaměstnance a další.75 

 
74 § 555 odst. 1 a 2 ZP 
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2003, sp.zn. 21 Cdo 1103/2003 
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Naopak okolnosti samotného vadného rozvázání pracovního poměru nemají na výši náhrady mzdy 

vliv76 

 § 69 odst. 2 ZP konkretizuje možnou obranu proti žalobě zaměstnance na zaplacení 

náhrady mzdy.77 Z toho vyplývá, že zaměstnavatel chce zaměstnanci platit nižší náhradu mzdy, 

má povinnosti tvrzení a důkazní. To zaměstnavatele dostává do pozice, kdy musí dokazovat, že 

zaměstnanec si nehledal jinou práci, že jeho příjmy z podnikání byly vysoké, že srovnatelná nebo 

lepší pracovní pozice byla pro zaměstnance dostupná atd. Toto potvrzuje i Obvodní soud pro Prahu 

4 v rozsudku, který rozebírám v následujícím odstavci. 

 Současnou rozhodovací praxi dobře ilustruje rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1.3 

2017, sp. zn. 23 Co 20/2017. Městský soud zde potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, který 

rozhodl, že (bývalý) zaměstnanec měl nárok na náhradu mzdy v plné výši za 25 měsíců, čili dobu 

ode dne, kdy zaměstnavateli písemně oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání, do dne, kdy 

zaměstnanci vznikl nárok na starobní důchod. Zaměstnavatel zaměstnanci práci přidělovat nezačal 

a zaměstnanec na přidělování práce trval (pokud jde o dobu před nárokem zaměstnance na starobní 

důchod). Před okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele zaměstnanec 

několikrát prokazatelně posílal e-maily z pracovního počítače své manželce, kde se vyjadřoval ve 

smyslu, že je rád za každý den, který „přežije v kanclu“ a že uvažuje, že podá výpověď. 

Zaměstnanec se brzy po neplatném okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele odstěhoval do rozestavěného rodinného domu zhruba 80 km od dosavadního 

bydliště, potažmo místa výkonu práce, a převedl vlastnictví bytu, ve kterém do té doby bydlel a 

který byl blízko pracoviště, na svou dceru. Vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec s dlouholetou 

praxí v oboru byl v předdůchodovém věku, soud shledal, že práci si hledal aktivně, nicméně ani 

úřad práce mu nezvládl zprostředkovat zaměstnání, a také v rozsahu jednotek hodin týdně pracoval 

po dobu zhruba jednoho roku v příbuzném oboru i v jiném oboru u jiného zaměstnavatele. Soud 

neshledal důvod k moderaci náhrady mzdy a přiznal ji zaměstnanci v plné výši i přes námitky 

zaměstnavatele, že zaměstnanec trval na dalším zaměstnávání pouze formálně, protože z místa 

nového bydliště by jen s obtížemi dojížděl do místa výkonu práce, i z tohoto důvodu tedy byla dle 

zaměstnavatele žaloba na náhradu mzdy v této výši v rozporu s dobrými mravy, s čímž se soud 

neztotožnil. Pro úplnost se zmíním, že v popisovaném případě zaměstnanec požadoval náhradu 

mzdy jen do doby odchodu do důchodu, a zhruba rok po rozsudku o neplatnosti okamžitého 

zrušení pracovního poměru, ale před rozsudkem o přiznání náhrady mzdy vyzval zaměstnavatel 

 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2002 sp. zn. 21 Cdo 1746/2001 
77 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 9. 6. 2004, sp.zn. Cpjn 4/2004, bod IV. 
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zaměstnance k návratu do zaměstnání, na což zaměstnanec obratem zareagoval okamžitým 

zrušením pracovního poměru z důvodu prodlení zaměstnavatele s náhradou mzdy. 

 Tento případ dle mého názoru výstižně ukazuje, jak současná právní úprava může nutit 

zaměstnance předstírat zájem o další zaměstnání, ve kterém, dle vlastních slov, nechtějí zůstávat, 

aby byli vůbec nějak kompenzováni za nezákonné rozvázání pracovního poměru, které přišlo třeba 

dříve, než chtěli. Zároveň vidíme, že výše náhrady mzdy je určena vcelku arbitrárně; jsem toho 

názoru, že kdyby v tomto případě došlo k nezákonnému rozvázání pracovního poměru o půl roku 

dříve nebo později, soud by zaměstnanci přiznal náhradu podle stejného klíče – prakticky od 

rozvázání pracovního poměru po vznik nároku na starobní důchod. Dle mého názoru ovšem škoda, 

která zaměstnanci vznikla, není přímo úměrná době od nezákonného rozvázání pracovního poměru 

do momentu opětovného přidělení práce u původního zaměstnavatele nebo legálního skončení 

pracovního poměru; myslím si, že hlavní část bezpráví se zaměstnanci udála samotným 

nezákonným rozvázáním pracovního poměru, a ano, čím déle tento protiprávní stav trvá, tím se 

újma zvětšuje, ovšem nikoliv lineárně.  

 

Úvahy de lege ferenda 

Dle mého názoru je toto ustanovení rozporuplné, protože se na jedu stranu snaží moderovat 

zaměstnavatelovu odpovědnost za příjem zaměstnance za dlouhou dobu (trvající i roky) po kterou 

pro něj zaměstnanec, byť zaměstnavatelovou vinou, nevykonával práci, na druhou stranu klade 

velké nároky pro uplatnění krácení náhrady mzdy, a tím se jakoby snaží zaměstnavatele 

sankcionovat. Výsledkem mohou být situace, kdy dva zaměstnanci, se kterými byl pracovní poměr 

rozvázán identickým nezákonným způsobem, obdrží diametrálně odlišnou náhradu mzdy, 

parodoxně nepřímo úměrnou jejich snaze (a úspěchu) ve hledání dalšího zaměstnání. 

Současná právní úprava počítá v první řadě s náhradou mzdy ve výši průměrné mzdy, 

kterou by zaměstnanec pobíral, kdyby u zaměstnavatele dále pracoval. Jakkoliv nepopírám, že 

zaměstnanec o tyto peníze skutečně přišel, tato náhrada nijak nereflektuje další okolnosti 

nezákonné ztráty zaměstnání. Pro každého zaměstnance je nastalá situace jiná; zaměstnanec 

středního a vyššího věku máobtížnější pozici na trhu práce, než mladý zaměstnanec bez dětí, 

zkušený programátor nebo řidič kamionu si v dnešní době může najít srovnatelné nebo lepší 

zaměstnání doslova ve stejný den, kdy s ním je okamžitě zrušen pracovní poměr, ošetřovatel 

kočkovitých šelem v pražské zoologické zahradě patrně nenajde v celém hlavním městě jiného 

zaměstnavatele, kde by uplatnil svoje zkušenosti, a bude se muset buď přestěhovat, nebo změnit 

obor. Zcela jinak se do pověsti zaměstnance promítne okamžité zrušení pracovního poměru 

z důvodu hrubého porušení pracovních povinností, a jinak výpověď pro nadbytečnost, nemluvě o 
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rozdílu mezi okamžitým zrušením pracovního poměru a výpovědí s minimálně dvouměsíční 

výpovědní lhůtou. 

Navázání nároku na náhradu mzdy je dnes navázáno na písemné oznámení zaměstnance, 

že trvá na pokračování pracovního poměru. Určitou vyjímku tvoří § 69 odst. 3 písm. b) ZP, který 

přiznává zaměstnanci satisfakci ve výši výdělku, který by obdržel za trvání výpovědní doby, pokud 

s ním byl zrušen pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, i pokud zaměstnavateli 

neoznámí vůli pokračovat v práci. Takové rozhodnutí zaměstnance je dle mého názoru zcela 

legitimní a troufám si tvrdit, že v praxi u zaměstnanců převažuje varianta, že v zaměstnání, kde „o 

ně nestojí“ také pracovat nechtějí, vždyť atmosféra na pracovišti po návratu do práce po soudem 

uznané neplatnosti rozvázání pracovního poměru patrně nebude příjemná. Z toho dovozuji, že 

zaměstnanci vůli pokračovat v zaměstnání často simulují, protože v opačném případě se jim 

nedostane žádné (nebo jen malé) satisfakce. Výše zmíněné ustanovení ZP podle mě míří správným 

směrem, který bych rád viděl akcentován ve více variantách náhrady pro zaměstnance, se kterým 

zaměstnavatel nezákonně rozvázal pracovní poměr – nenutit zaměstnance lhát o tom, zda chce 

v práci pokračovat, a odškodnit ho v jakémkoliv případě nezákonného rozvázání pracovního 

poměru zaměstnavatelem, nejen v tomto.  

Moderní a spravedlivá právní úprava by dle mého názoru měla reagovat na výše zmíněné 

rozdíly v závažnosti různých způsobů (nelegálního) rozvázání pracovního poměru 

zaměstnavatelem a na konkrétní dopady takového rozvázání na konkrétního zaměstnance. Taková 

úprava by pravděpodobně v paragrafovém znění byla delší a komplikovanější, než dnešní § 69 

odst. 2 a 3 ZP, což by korespondovalo s komplikovaností celé otázky spravedlivého řešení nároků 

zaměstnance.  

 

5.3. Neplatná rozvázání pracovních poměrů dohodou 

 

§ 71 ZP upravuje možné nároky obou stran pracovněprávního vztahu při neplatných 

dohodách o rozvázání pracovního poměru. Zákon zde zaměstnance zvýhodňuje; stanoví, že pokud 

jde o posuzování zaměstnancova nároku na náhradu mzdy nebo platu se postupuje stejně jako 

v případě neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem. V kontrastu s tím zaměstnavatel 

nesmí uplatňovat právo na náhradu škody při neplatné výpovědi vůbec. V praxi toto ustanovení 

vytváří na první pohled nespravedlivou situaci, kdy bez ohledu na to, kdo na neplatnosti dohody o 

rozvázání pracovního poměru nese větší podíl, se odpovědnost za její neplatnost přičítá 

zaměstnavateli. Toto ustanovení reaguje na reálně existující nerovnost zaměstnance a 



50 

 

zaměstnavatele v oblastech znalosti pracovního práva a zkušeností s rozvazováním pracovních 

poměrů. Zákoník práce dle mého názoru počítá s tím, že zaměstnavatelem je velká organizace 

s řadou zaměstnanců, třeba i samostatným personálním oddělením, kde se pracovním smlouvám, 

jejich uzavírání, rozvazování atd. věnují profesionálové, zatímco zaměstnanec je osoba 

průměrného intelektu, opatrnosti a zkušeností78, která pravděpodobně tato právní jednání činí 

mnohem méně často než jeho protějšky. Z toho vyplývá, že zaměstnavatel je v daleko lepší pozici 

předem rozpoznat případnou neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru a je spíše schopen 

se jí vyvarovat. 

 
78 Parafrázuji § 4 odst. 1 OZ: „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost 

užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“ Domnívám 

se, že zákonik práce projektuje do typického zaměstnance konkrétně tyto vlastnosti, pokud se týče jeho 

schopnosti právně jednat. 
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Závěr 

 

V této práci jsem se zaměřil nejdříve na podmínky platnosti rozvázání pracovního poměru, 

protože platnost (či spíše neplatnost) právního jednání vedoucího k rozvázání pracovního poměru 

je klíčovým faktorem vzniku jakéhokoliv nároku z neplatného skončení pracovního poměru. 

V této problematice dominuje právní úprava obsažená v Zákoníku práce, ovšem ani Občanský 

zákoník nelze opomenout. Zvláště tato část práce je ovlivněna zkušenostmi mými a mého 

nejbližšího okolí s reálnými případy neplatných rozvázání pracovního poměru; asi každý o 

nějakém takovém případu ve svém okolí slyšel, ovšem odhaduji, že ne každý, kdo nemá například 

v rodině absolventy některé z českých právnických fakult, se setkal s tolika případy většinou 

úspěšných žalob na neplatnost výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru 

zaměstnavatelem a žalob na náhradu mzdy nebo platu. Okolnost, ze které jsem dále těžil, je 

relativní stálost nejen právní úpravy, ale i judikatury, pokud jde o základní požadavky na platnost 

jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru; málokterá odvětví současného tuzemského 

práva se můžou těšit takové studnice soudních rozhodnutí, která jsou dobře přenositelná až do 

současnosti. 

Dále jsem pojednal o problematice diametrálně odlišného přístupu k neplatným a 

zdánlivým právním jednáním směřujícím k rozvázání pracovního poměru. V této části práce byla 

již dostupnost relevantní judikatury poněkud horší, přesto si myslím, že jsem problematiku dobře 

nastínil, a zmínil se o tom, že zdánlivost právního jednání nemusí nastoupit automaticky ve všech 

případech, kdy zákoník práce používá formulaci „nepřihlíží se“. 

V poslední části práce jsem se věnoval konečně samotným nárokům z neplatných 

rozvázání pracovního poměru. Věřím, že čtenář této práce se bude dobře orientovat v problematice 

vzniku, moderace, specifik žalování atd. těchto nároků mimo jiné díky předcházejícím statím. 

Nejvíce prostoru jsem věnoval náhradě mzdy nebo platu, protože mohu-li soudit dle dostupné 

judikatury, je tato zdaleka nejčastějším nárokem z neplatného rozvázání pracovního poměru. 

Neopoměl jsem však ani náhradu škody, kterou může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci; 

v tomto případě jsem se již potýkal s drobným nedostatkem relevantní judikatury a odborných 

textů, ovšem nijak vážným. 

V rámci poslední části jsem vyjádřil svůj názor na současnou rozhodovací praxi ohledně 

moderace, či spíše ne-moderace nároku na náhradu mzdy nebo platu pro zaměstnance, se kterým 

byl neplatně rozvázán pracovní poměr. Popisuji, jak jsou soudy v moderaci velmi zdrženlivé, dle 

mého názoru příliš, a jak to ovlivňuje vybalancování sankční a reparační funkce náhrady mzdy 

nebo platu, a myslím si, že dopad vyplácení náhrady mzdy nebo platu na zaměstnavatele by měl 
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více odrážet zavrženíhodnost jednání zaměstnavatele; současná právní úprava nerozlišuje, zda 

byla neplatnost rozvázání pracovního poměru způsobena pouhým formálním pochybením, avšak 

zákonem aprobovaný důvod rozvázání pracovního poměru přítomen byl, a okamžitým zrušením 

pracovního poměru se zaměstnancem ze zcela fiktivních důvodů, například neexistujících 

porušení právních předpisů spojených s výkonem práce, které mají za cíl pouze zbavit se 

nepohodlného zaměstnance. 

Současná právní úprava a rozhodovací praxe soudů na mě působí vcelku konzistentně a 

samozřejmě kvituji značnou míru ochrany práv zaměstnance, jakou poskytuje. Moje výše zmíněná 

kritika některých aspektů vyčíslování a moderace náhrady mzdy nebo platu v souvislosti 

s neplatným rozvázáním pracovního poměru směřuje jen k dílčím nedokonalostem, které by dle 

mého nározu stály za změnu, na druhou stranu bych nechtěl „s vaničkou vylít i dítě“ a obávám se, 

že jakákoliv novelizace této materie by měla za následek v globálním měřítku snížení náhrad mzdy 

nebo platu zaměstnancům, i když možná by zvýšení spravedlnosti a snížení arbitraity v jejich 

přisuzování za to stálo. 

Závěrem se chci zmínit o důležitosti srozumitelnosti pracovního práva pro laiky. Na rozdíl 

od jiných právních odvětví, kde právně jednají často jen osoby v právu vzdělané, v pracovním 

právu budou z podstaty věci činit právní jednání prakticky všichni občané naší republiky. Vzdělaní 

i nevzdělaní, mladí i staří, zkušení i nezkušení a právní odvětví by to mělo brát alespoň v potaz. 

Dle mého názoru by zmírňování dopadu ne zcela vyřešitelné komplikovanosti právních norem na 

slabší stranu, tedy zaměstnance, nemělo do budoucna mít převážnou podobu uložení informační 

povinnosti zaměstnavatelům nebo přenesením odpovědnosti na ně (jak vidíme v případě nároků 

z neplatného rozvázání pracovního poměru dohodou), ale byl bych rád, kdyby příští velká 

novelizace Zákoníku práce zjednodušila přímo samotné paragrafové znění zákona tak, aby bylo 

přístupnější a srozumitelnější „nejširším vrstvám“.   
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Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1.3 2017, sp. zn. 23 Co 20/2017 

 

Seznam použitých zkratek 

  

ZP zákoník práce 

OZ občanský zákoník 

OSŘ občanský soudní řád 
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Nároky z neplatného skončení pracovního poměru 

Abstrakt v českém jazyce 

 

Cílem této diplomové práce je pojednat o právní úpravě a relevantní judikatuře nároků 

z neplatného skončení pracovního poměru. Nedílnou součástí této problematiky je otázka 

neplatnosti a zdánlivosti právních jednání. 

V úvodu práce představuji podrobněji cíle této práce a témata, kterými se budu zabývat. 

V první kapitole rozebírám pracovní poměr jako takový, jeho hlavní znaky a postavení v oboru 

pracovního práva, a jeho rozdíly proti pracem konaným mimo pracovní poměr, kde dovozuji, proč 

nároky z neplatných ukončení těchto typů závislé práce jsou většinou tak malé, že stranám nestojí 

za to řešit je soudně. Druhá kapitola je věnována ukončování pracovních poměrů, popisuji 

způsoby, kterým pracovní poměr končí, ale mnohem větší část kapitoly je věnována způsobům, 

kdy je pracovní poměr skončem právním jednáním jedné ze stran – jinými slovy rozvázán. 

Nejdříve se zmiňuji o relativně málo komplikovaném rozvázání pracovního poměru dohodou, 

následuje rozvázání pracovního poměru výpovědí, a to jak ze strany zaměstnance, tak hlavně 

zaměstnavatele, včetně všech zákonem předvídaných výpovědních důvodů. Pojednávám i o 

odstupném, důležitém nároku zaměstnance spojeném s rozvázáním pracovního poměru. Následuje 

stať o zrušení pracovního poměru ve zkušební době a okamžité zrušení pracovního poměru 

s důrazem na rozdíly mezi použitím tohoto institutu v případě zaměstnance a v případě 

zaměstnavatele. 

Třetí kapitola je věnována vadám rozvázání pracovního poměru, pojednávám o rozdílech 

mezi zdánlivým a neplatným rozvázáním pracovního poměru. Čtvrtá kapitola se zabývá 

uplatňováním nároků z neplatných ukončení pracovních poměrů před soudem, probírám věcnou a 

místní příslušnost soudu k projednání žalob z neplatného rozvázání pracovního poměru, dále 

problematiku lhůt v těchto případech aplikovaných. 

V páté kapitole rozebírám specifika tří žalob – na neplatnost rozvázání pracovního poměru, 

na určení, zda tu pracovní poměr je či není, a žalobu na náhradu škody. Další neméně důležitou 

žalobu na náhradu mzdy nebo platu probírám v průběhu následující kapitoly. Následující kapitola 

je věnována možným nárokům z neplatných ukončení pracovních poměrů z pohledu zaměstnance 

i zaměstnavatele. Značnou část této kapitoly tvoří problematika soudní moderace náhrady mzdy 

nebo platu, a nakonec se stručně zmiňuji o neplatných rozvázání pracovních poměrů dohodou. 

 

Klíčová slova: neplatné skončení pracovního poměru, rozvázání pracovního 

poměru, zdánlivé rozvázání pracovního poměru 
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Claims arising from invalid employment termination 

Abstract in English language 

 

 The goal of this Master thesis is to discuss and analyse the law and case law surrounding 

invalid employment termination and claims arising from such disputes. An unseparable part of this 

issue is the distinction whether such an action taken by a party is valid, invalid, or putative. 

 In the introducion i describe the goals and themes of this Master thesis in more detail. In 

the first chapter I describe employment itself, it´s features and it´s importance in the context of 

Labour Code. I also discuss the difference between it and other types of labour contracts, and I try 

to find an answer to why there is such a few cases of parties pursuing legal action in response in 

invalid termination of these contracts. The second chapter contains the ways employment can be 

lawfully terminated, where I focus primarily on unilateral termination. I describe the relatively 

uncomplicated mutually agreed employment termination, dismissal both from the employer´s end 

and the employee´s end, including all legal grounds for dismissal. Then I briefly describe 

severance pay, an important claim of the employee. The next subchapter deals with immediate 

termination of employment, within the duration of probatory period or not, with emphasis on the 

difference between the employer or employee taking these actions. 

 The third chapter is dedicated to possible violations of legal requirements for lawful 

employment termination, as well as the distinction between putative and invalid employment 

termination. In chapter four I discuss the actual court proceedings and claims arising from unlawful 

employment termination, jurisdiction in rem and in location and the limitation period pertaing to 

these procedings. 

 In the fifth chapter I describe the three main legal actions which may be filed after a 

percieved invalid employment termination; a party can enounce the termination itself being 

invalid, the employee may seek wage recovery, or the employer may seek damages. The last two 

claims are discussed in further detail in this chapter, with emphasis on how the court can moderate 

the employee´s claim to lost wages. Finally, I briefly discuss the possibility of employment 

termination that is agreed to by both parties but is nonetheless invalid. 

  

 

Key words: Invalid employment termination, unilateral employment termination, 

putative employment termination 


