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1 Úvod 
 

Pracovní poměr je nejčastějším a patrně i nejvýznamnějším pracovněprávním 

vztahem.Jeho prostřednictvím zaměstnanec získává  finanční prostředky nezbytné 

pro živobytí a zároveň tak určuje svou životní úroveň.Je tedy do značné míry na 

existenci pracovního poměru závislý.Z toho důvodu je převážná část zákoníku práce 

věnována ochraně pracovního poměru, která se projevuje mimo jiné v právní úpravě 

skončení pracovního poměru. 

 

Zákoník práce používá v souvislosti se skončením pracovního poměru pojmy zánik, 

skončení a rozvázání pracovního poměru.Jelikož se tyto pojmy ve větší či menší 

míře objevují ve všech částech mé diplomové práce, vymezila bych rozdíly mezi nimi 

již v této úvodní části. 

 

Zánik pracovního poměru je nejobecnějším termínem bez bližšího vztahu ke 

konkrétnímu druhu pracovněprávního vztahu. 

Skončení pracovního poměru používá zákoník práce ve spojení s těmi způsoby 

zániku, které jsou upraveny v § 48 a násl. ZPr 

Rozvázání pracovního poměru je termínem specifickým, který označuje skupinu 

způsobů zániku pracovního poměru na základě projevu vůle účastníků pracovního 

poměru, např. výpověď či okamžité zrušení). 1  

. 

Téma „způsoby skončení pracovního poměru“ jsem si vybrala především z toho 

důvodu, že je to problematika, se kterou se v běžném životě setkal téměř každý 

z nás, ať již přímo – jako účastník pracovního poměru, nebo nepřímo – z médií, tisku 

či blízkého okolí.Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru jsou navíc často 

předmětem diskusí, zejména z hlediska z jejich oprávněného či neoprávněného 

použití. 

Těžištěm diplomové práce je charakteristika jednotlivých způsobů skončení 

pracovního poměru a zákonné předpoklady pro jejich použití.U každého způsobu 

jsem také zdůraznila, v čem se liší právní úprava podle zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce oproti právní úpravě předchozí. 

                                                 
1 Galvas, M.: Pracovní poměr, aneb Co by měl vědět každý zaměstnavatel i zaměstnanec. Elita Bohemia, Brno, 
1995, str. 123 
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2 Historický vývoj pracovního práva a institutu skončení 
pracovního poměru 

 

Před tím, než se budu věnovat jednotlivým způsobům skončení pracovního poměru 

považuji za přínosné zmínit některé historické aspekty vývoje právní úpravy v této 

oblasti včetně právní úpravy současné. 

 

2.1 Počátky pracovního práva 
 

Ačkoli masivní rozvoj pracovního práva spadá až do období vzniku kapitalismu, 

s pracovním právem se setkáváme už v době římského práva v podobě tzv. locatio 

conductio operarum (smlouva námezdní, pracovní) a ve větší míře pak v období 

raného středověku.   

V roce 1300 až 1305 byl sepsán horní zákoník Václava II. („Ius regale montanorum“) 

Původně napsán latinsky a později přeložen.Skládal se z několika knih:  

1. kniha - obsahovala druhy úřadů a jejich činnosti, úkoly, práva a povinnosti důlních      

zaměstnanců a sociálních skupin 

2. kniha - obsahovala kutací právo  

3. kniha - obsahovala propůjčky dolů 

4. kniha  -  obsahovala procesní právo    

Tato základní norma přetrvala až do 16. století a byla zrušena v roce 1854 novým 

horním zákoníkem. 

 

Pracovní smlouvy byly ve středověku omezeny na větší města a byly uzavírány jako 

smlouvy čelední, tovaryšské a učednické. 

Čelední smlouvy je možné přirovnat k pracovní smlouvě na dobu určitou.Byly 

uzavírány mezi vrchností a čeledí, která byla zpravidla v poddanském 

poměru.Odměna za vykonanou práci se neposkytovala v průběhu sjednaného 

období, kdy čeleď většinou pracovala pouze za stravu, oděv a ubytování, ale až po 

jeho skončení.2 

Ke stanovení přísnějších pravidel pro uzavírání čeledních smluv a ke konkretizaci 

jejich obsahu došlo v 16.století, kdy zemské sněmy vyhlásily tzv. čelední řády.V 

souladu s nimi se osoba ucházející se o práci musela prokázat tzv.fedrovním listem., 

                                                 
2 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. C.H.Beck, 2007, str.20  
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tedy písemným souhlasem vrchnosti, které poddaný patřil.Plnění již uzavřené 

smlouvy mohly být na čeledínech trestně vymáháno.3 

18. století je charakterizováno především snahou o podporu manufakturní 

výroby.Rozvoj manufaktur se ovšem střetával s nedostatkem volné pracovní síly, 

která byla vázána v nevolnickém systému na feudální velkostatky.Proto také první 

manufaktury u nás vznikají především jako podniky šlechtické, založené na práci 

nevolníků, popř. na práci trestanců (Spinnahus - donucovací pracovny) .Zatímco 

pracovní poměry na panstvích byly upraveny robotními patenty, pracovní poměry 

v manufakturách a nově zakládaných továrnách byly prakticky ponechány na vůli 

podnikatelům.Teprve koncem 18. a počátkem 19.století začínají být vydávány 

předpisy, které mají upravovat pracovní poměry dělníků, zejména pracujících děti a 

žen.Základním východiskem při sjednávání pracovních smluv byla koncepce smluvní 

volnosti zakotvená také ve všeobecném občanském zákoníku v ustanoveních  

§ 1151-1163, které pojednávaly o smlouvě námezdní.4 

Vliv na vývoj pracovního zákonodárství měl nepochybně patent o zrušení 

nevolnictví vydaný Josefem II. v roce 1781.Kromě jiných oblastí se jeho výsledky 

projevily v rychlém růstu průmyslu, kterému se nyní dostávalo volné pracovní síly.5 

 

 

2.2 Všeobecný občanský zákoník 
 

Všeobecný občanský zákoník ( někdy se též používá zkratka jeho německé názvu 

ABGB) byl vyhlášen 1.června 1811 patentem císaře Františka I. č. 946 Sb. z. s. s 

platností pro všechny neuherské země císařství.Účinnosti nabyl dne 1.ledna 1812. 

Do československého práva byl přijat zákonem č. 11/1918 Sb. zákonů a nařízení 

státu československého, známým jako recepční norma. Problém ovšem byl v tom, že 

byl recipován pouze pro české země (Čechy, Moravu a rakouské Slezsko), na 

Slovensku platilo zvykové uherské právo. S tímto právním dualismem v občanském 

právu Československá republika neúspěšně bojovala po celou dobu své existence, 

ale nikdy se občanské právo pro území celého státu v období I. republiky sjednotit 

nepodařilo. Uspěla až tzv. právnická dvouletka po nástupu komunistické strany k 

moci, která během dvou let změnila veškerá dosavadní právo a ukončila právní 

                                                 
3 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.20 
4 Malý, K. a kol.:Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s., 1995, str.169-170 
5 Malý, K. a kol.:Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s., 1995, str.149 
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dualizmus v Československu. ABGB byl několikrát novelizován  a  na území českých 

zemí platil až do 31.prosince 1950, kdy byl nahrazen tzv. středním občanským 

zákoníkem.Po tomto datu zůstala z ABGB v platnosti pouze ustanovení týkající se 

služební smlouvy (§ 1151-1164), která byla zrušena až zákoníkem práce z roku 

1965.6 

ABGB především přinesl první obecnější úpravu moderních pracovních vztahů.V 

hlavě XXVI. upravil tzv.námezdní smlouvu, která byla pojímána tak, že zahrnovala 

smlouvu služební a smlouvu o dílo.V souladu s touto úpravou námezdní smlouva 

vznikla, pokud se někdo zavázal k poskytnutí služeb nebo zhotovení díla proti 

odměně v penězích.Třetí novela občanského zákoníku v roce 1916 přinesla změnu 

v právní úpravě námezdní smlouvy, a to tak, že ji rozdělila na dva smluvní typy-

smlouvu služební a smlouvu o dílo.Smlouva služební vznikla, pokud se někdo 

zavázal, že bude jinému po určitý čas konat služby.Smlouva o dílo vznikla, jestliže 

někdo převzal zhotovení díla za úplatu.Pokud ve služební smlouvě nebyla určena 

žádná úplata ani nebyla smluvena bezplatnost, mělo se za to, že byla smluvena 

přiměřená úplata. 

ABGB obsahoval rovněž právní úpravu skončení služebního poměru.Stanovil, že 

služební poměr skončil, pokud uplynula doba, na kterou byl sjednán.Služební poměr 

bylo možno sjednat i na zkoušku nebo pouze na dobu „přechodné potřeby“ – 

v takových případech mohl být během prvního měsíce kdykoli rozvázán kteroukoli ze 

stran.Služební poměr bylo možno také vypovědět, přičemž výpovědní lhůta musela 

být pro obě strany stejná a činila zpravidla 14 dní. 7 

Všeobecný zákoník občanský byl bezesporu nejvýznamnějším právním  kodexem 

vydaným na našem území.Patřil ve své době ke třem stěžejním civilním zákoníkům, 

vedle francouzského a německého.Jeho dokonalost prokázala především doba jeho 

platnosti.S drobnými změnami u nás platil až do roku 1950.8 

 

Další rozvoj pracovněprávní úpravy můžeme zaznamenat především s rozvojem 

ochranného zákonodárství v 2. polovině 19. století.Šlo jednak o horní zákon z roku 

1854, který  mj. přinesl první všeobecné předpisy o bratrských pokladnách a 

ustanovení týkající se pracovních poměrů horníků a dále živnostenský řád z roku 

                                                 
6 www.cs.wikipedia.org 
7 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.21 
8 Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E., Vývoj českého soukromého práva.Eurolex Bohemia, 2004, 
str.85   
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1859, který především umožnil svobodné podnikání. Řád  však nijak nereguloval 

pracovní vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů a nahlížel na ně jako na záležitost 

čistě soukromoprávní.Povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům bylo pouze 

platit jim mzdu.Jinak nebyl vůbec ničím omezen a mohl dělníky kdykoli 

propustit.Kdyby však dělník bez zákonného důvodu předčasně ukončil pracovní 

poměr, mohl být nejen trestán, ale dokonce donucen k návratu do práce policejní 

asistencí.Právní úprava pracovních poměrů a sociálního postavení dělnictva začala 

být záhy středem pozornosti vlády a stala se součástí její politiky.9  

 

 

2.3 Vývoj pracovního zákonodárství od počátku 20. stol. do konce 2. sv.v. 
 

Zákonodárství po r.1918 těsně navazovalo na zákonodárství doby předešlé.V 

platnosti zůstával po několika dílčích novelách všeobecný občanský zákoník 

z r.1811, obecní horní zákon z r.1854 a živnostenský řád z r.1859. 

Další právní vývoj je pak charakterizován zejména tím, že větší ochranu poskytuje 

stát těm kategoriím pracovníků, kteří mají větší význam pro jeho fungování (např. 

zákon o obecních pomocnících z r.1910, zákon o statkových úřednících z r.1914, 

zákon o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů – tzv.služební 

pragmatika z r.1914.10 

Ve 20. letech pak dochází k všeobecné stagnaci pracovního zákonodárství, kterou 

v r.1929 prohlubuje světová hospodářská krize a na počátku 30.let také hrozba 

2.světové války po nástupu nacismu v Německu. 

V letech nacistické okupace našich zemí (1939-1945) bylo ponecháno v platnosti 

dřívější pracovní zákonodárství a provedeny některé drobné úpravy pracovních 

podmínek.Byla však do něho vnesena řada nacistických opatření jako např.nucená 

práce či diskriminace v zaměstnání spojená s perzekucí některých skupin 

obyvatelstva.11 

 

 

 

                                                 
9 Malý, K. a kol.:Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Linde Praha a.s., 1995, str.243 
10 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.25 
11 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.25 
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2.4 Poválečný vývoj  
 

V období po skončení 2. světové války platilo na území tehdejšího Československa 

velké množství pracovněprávních předpisů a právní úprava tak byla velmi 

nepřehledná a roztříštěná. 

V letech 1945-1948 nedošlo k přestavbě pracovního zákonodárství a proto nejen 

zůstaly v platnosti staré předpisy, ale tvořily dokonce základ právní úpravy v této 

oblasti.Mezi hlavní předpisy, které zůstaly v platnosti, patřil všeobecný zákoník 

občanský.Ten byl v první polovině 19. století několika novelizován a jeho součástí 

byla mj.ustanovení týkající se vzniku, obsahu a skončení pracovního poměru, úpravy 

nároků na plat, povinnosti zaměstnavatele v případě onemocnění zaměstnance, dále 

například skončení služebního poměru, výpovědní lhůty, předčasné zrušení 

služebního poměru atd. 

Zvlášť charakteristické jsou pro toto období administrativní zásahy do otázek 

týkajících se uzavírání a zániku pracovního poměru.Prvním z nich byl dekret 

prezidenta republiky č. 88/1945 Sb. z. a n., o všeobecné pracovní povinnosti, ve 

znění zákona č. 175/1948 Sb. z. a n., který umožňoval státním orgánům přidělit 

dočasně občany na práci, jejíž provedení bylo naléhavé v obecním zájmu. 

Obecně mohlo dojít k ukončení pracovního poměru několika způsoby: dohodou, 

výpovědí, uplynutím doby, okamžitým zrušením či převedením do jiného podniku.Na 

základě dekretu prezidenta republiky č.88/1945 Sb. z. a n. se stát, představovaný 

úřady ochrany práce a později referáty pracovních sil, stává jakýmsi prostředníkem 

ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele.Rozsah státní intervence byl specifikován 

v druhé části výše zmíněného dekretu, výstižně nazvané“omezení při sjednávání a 

rozvazování pracovního poměru“.Omezení spočívalo především v tom, že pracovní 

poměr mohl být sjednán nebo rozvázán jen po předchozím souhlasu okresního 

úřadu ochrany práce.Důvody opravňující k udělení souhlasu však nebyly v zákoně 

blíže vymezeny.Existovaly však výjimky, kdy souhlas nebyl požadován a to jednak 

v případě krátkodobého výkonu práce, při sjednání pracovního poměru na dobu 

určitou a v případě sezónních prací.Souhlasu k rozvázání pracovního poměru také 

nebylo třeba, pokud s tím souhlasily obě strany.Ministerstvo ochrany práce a sociální 

péče pak mohlo výjimkou stanovit, kdy souhlasu okresního úřadu ochrany práce není 
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třeba.Tato norma pak byla podrobněji rozvedena zákonem č. 87/1947 Sb. z. a n. a 

vl. nařízením č. 52/1953 Sb., o opatřeních proti absenci a fluktuaci.12 

Jedním z dalších zásahů státu do oblasti pracovního práva bylo i zavedení 

pracovních průkazů, do kterých byl zaměstnavatel povinen vyznačit datum zahájení 

a ukončení pracovního poměru.Od roku 1952 se pak tyto informace vyznačovaly 

v občanském průkazu. 

Po únoru 1948 se komunistické vedení pokusilo o přestavbu pracovního 

zákonodárství v rámci tzv. právnické dvouletky.Staré zákony se začaly nahrazovat 

novými, přičemž právní úprava se postupně stávala jednotná pro všechny pracovníky 

v pracovním poměru.Sjednocovací proces v oblasti pracovního zákonodárství 

vyvrcholil přijetím zákoníku práce č. 65/1965 Sb. 

Zákoník práce č. 65/1965 Sb.(dále jen „zákoník“) nabyl účinnosti dne 1.ledna 1966 a 

byl prvním pracovněprávním kodexem v historii ČSSR.Poprvé bylo zakotveno 

pracovní právo v souhrnném jednotném celku.Byla zde obsažena úprava 

pracovněprávních vztahů v českých zemích i na Slovensku a nahrazeny byly nejen 

novější, ale i staré, roztříštěné a zastaralé předpisy.Komplexně zde byly upraveny 

téměř všechny otázky týkající se pracovněprávních vztahů.Zvláštní předpisy 

upravovaly jen ty základní otázky, které podléhaly častým změnám.Jednalo se např. 

o usměrňování pohybu pracovních sil, státní odborný dozor nad bezpečností při 

práci, některé mzdové otázky apod. 

Normy obsažené v zákoníku měly převážně kogentní povahu, neumožňovaly tedy 

odchylky ani ve prospěch, ani v neprospěch účastníků pracovněprávních vztahů.13 

Za dobu své účinnosti byl zákoník několikrát novelizován.Záměrem novelizací 

v dřívějších dobách bylo zejména přizpůsobení právní úpravy momentálním 

potřebám politiky předchozího režimu a praxe centrálního řízení ekonomiky.14 

Institutu skončení pracovního poměru se dotýkala zejména novela č.153/1969 Sb., 

jejímž cílem bylo mj.umožnit propouštění osob z politických důvodů po sovětské 

okupaci.Významná byla rovněž novela č.20/1975 Sb., která uváděla právní úpravu 

rozvazování pracovních poměrů do souladu s mezinárodními úpravami. 

Po roce 1989  se stalo hlavním cílem přiblížení právní úpravy podmínkám tržního 

hospodářství a formální zajištění souladu vnitrostátní úpravy s mezinárodními 
                                                 
12 Malý, K., Soukup, L., Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989.Karolinum. 2004, str.526  
13 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.28 
14 Kadlecová, M., Schelle, K., Veselá, R., Vlček, E.: Vývoj českého soukromého práva.Eurolex Bohemia, 2004, 
str.211   
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smlouvami, jimiž je naše republika vázána.Mezi nejvýznamnější zákony přijaté 

v tomto období patří zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti (nový zákon o 

zaměstnanosti, č. 435/2004 Sb., byl přijat v roce 2004), dále zákon č. 120/1990 Sb., 

kterým byly upraveny některé vztahy mezi odborovými organizacemi a 

zaměstnavateli a zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, který vytváří 

předpoklady pro kolektivní smluvní vyjednávání sociálních partnerů úpravou procesu 

uzavírání kolektivních smluv včetně řešení sporů a použití nátlakových prostředků.15 

V rámci harmonizace našeho právního řádu s právem ES je nezbytné zmínit novelu 

zákoníku práce č. 155/2000 (tzv.harmonizační novela).Účelem této novelizace bylo 

promítnutí vybraných směrnic ES do pracovněprávní úpravy a dosažení plné 

slučitelnosti zákoníku s právem ES. 

 

2.5 Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
 

Dne 1.ledna nabyl účinnosti zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník 

práce“).Jeho přijetí předcházel dlouhý a složitý legislativní proces, který vyvrcholil 

dne 23.5.2006, kdy byl zákoník práce Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR po 

přehlasování veta prezidenta republiky definitivně schválen a přijat. 

 

Nezbytnost nové právní úpravy byla spatřována především ve skutečnosti, že zákon 

č. 65/1965 Sb., zákoník práce, již neodpovídal dosažené úrovně společenských 

a ekonomických vztahů a mezinárodním trendům vývoje pracovního práva. Hlavními 

koncepčními požadavky na nový zákoník práce byla především liberalizace 

pracovněprávních vztahů při zachování dosažené úrovně ochrany práv a sociálních 

standardů zaměstnanců a vymezení vztahu pracovněprávních vztahů k platnému 

občanskému zákoníku, a to při nutnosti změny základního přístupového hlediska 

koncipovaného dle ústavně zakotvené zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ (čl. 2 

odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky). 

Nezbytností rovněž bylo dostatečné vymezení předmětu působnosti zákoníku práce 

a charakteru tzv. závislé práce, aby již nedocházelo k obcházení zákoníku práce a k 

uzavírání právních vztahů, jejichž předmětem je výkon závislé práce, podle norem 

občanského zákoníku, popřípadě obchodního zákoníku ( tzv. „švarcsystém“).16  

 
                                                 
15 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 32 
16 www.pracovni2.juristic.cz 
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Zákoník práce je úpravou komplexní.Je do něj nově včleněna problematika, která 

byla dosud upravena zvláštními právními předpisy.Jde o problematiku odměňování 

zaměstnanců (dosavadní zákon č.1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní 

pohotovost a o průměrném výdělku, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za 

pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech) a 

cestovních náhrad (zákon č.119/1992 Sb., o cestovních náhradách).Také řada 

prováděcích předpisů je nově obsažena přímo v zákoníku.Naopak v oblasti 

problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dochází k jejímu vyčlenění do 

zvláštního zákona č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

Současně se zákoníkem práce byl přijat i tzv.doprovodný neboli změnový zákon – 

zákon č. 264/2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

zákoníku.Jde např. o zákon o daních z příjmů, občanský zákoník, občanský soudní 

řád, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o inspekci práce atd.  

 

      Zákoník práce je postaven na třech koncepčních principech: 

 

1. obsahuje pojmové vymezení závislé práce a pracovněprávních vztahů 

2. vymezuje vztah pracovněprávních vztahů k platnému občanskému zákoníku 

3. umožňuje odchýlit se od zákona na základě principu „co není zakázáno, je 

dovoleno“ 

Ad 1.  

Dle ustanovení § 1 písm.a ) zákoník práce upravuje právní vztahy vznikající při 

výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a tyto vztahy označuje 

za vztahy pracovněprávní. Předmětem pracovněprávních vztahů je tedy výkon 

závislé práce.Dle ustanovení § 2 odst.4 se za závislou práci, která je vykonávána ve 

vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, považuje výlučně 

osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době 

nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě 

na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho 

odpovědnost.Jestliže by některá z těchto podmínek splněna nebyla, o závislou práci 

by se nejednalo.Tomu však bezpochyby nelze rozumět tak, že by se zaměstnavatel 

mohl rozhodnout, že za práci nebude poskytovat mzdu, plat či odměnu z dohody o 
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provedení práce nebo z dohody o pracovní činnosti, přičemž v takovém případě 

nepůjde o pracovněprávní vztah a zákoník práce se nepoužije (např. tzv. práce na 

zkoušku, která bude i nadále nelegální). Poskytování těchto odměn za práci je třeba 

chápat nejen jako pojmový znak závislé práce, ale zejména jako její důsledek, tj. jako 

právo (nárok) zaměstnance ze závislé práce vyplývající.17 

Závislou prací se rozumí také případy, kdy agentura práce dočasně přiděluje svého 

zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání 

v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti. 

Za základní pracovněprávní vztahy se považují pracovní poměr a právní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 

Ad 2.  

Vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku byl v době jeho přijetí postaven 

na principu tzv. delegace, což znamená že ustanovení občanského zákoníku 

se v pracovněprávních vztazích použijí pouze v případech, kdy to zákoník práce 

výslovně stanoví. Nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 12. března 2008 , Pl. ÚS 

82/06 (dále jen „Nález“) byl však tento princip zrušen a s účinností od 14.dubna 2008 

nahrazen tzv. principem subsidiarity. Občanský zákoník tak bude v oblasti 

pracovněprávních vztahů používán ve všech případech, kdy nebude obsahovat 

zákoník práce vlastní zvláštní právní úpravu nebo kdy tato zvláštní právní úprava 

bude nedostatečná. V jiných případech, kde zvláštní úpravu zákoník práce 

neobsahuje, přichází v úvahu použití ustanovení občanského zákoníku 

v pracovněprávních vztazích bez omezení. 

V Nálezu Ústavní soud ČR uvedl, že námitkám vůči principu delegace vyhověl, 

protože neshledal tento princip v zákoníku práce za upravený v souladu s principy 

právního státu. Zde použitá metoda delegace podle názoru Ústavního soudu ČR 

zpřetrhala základní funkční vazby k základnímu právu soukromému, kdy zvláštní 

soukromoprávní předpis (zákoník práce) má sice zásadně přednost, ale pokud 

neupravuje určitou otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava obsažená 

v občanském zákoníku, která platí obecně subsidiárně vůči ostatním 

soukromoprávním odvětvím. Metoda delegace použitá v § 4 zákoníku práce 

subsidiární uplatnění občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích 

podstatně omezila. Mohla by nastat nejistota, jakým právem by se konkrétní vztah 

                                                 
17 Šubrt, B.: Nový zákoník práce – některé základní úvahy. Práce a mzda 10/2006, ASPI, a.s. 
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řídil, která neodpovídá principu předvídatelnosti důsledků právní úpravy právního 

předpisu, a proto Ústavní soud ČR návrhu na zrušení uvedeného ustanovení 

vyhověl. 

 

Ad 3. 

Na rozdíl od dřívější právní úpravy, která vycházela z principu, že účastníci 

pracovněprávních vztahů si mohou sjednat pouze to, co zákoník práce upravuje 

nebo co alespoň předpokládá, tedy z principu „co není dovoleno, je zakázáno“, 

vychází současný zákoník z principu opačného, tedy „co není zakázáno, je 

dovoleno“. Tato zásada je projevem liberalizace pracovního práva a umožňuje 

zejména větší smluvní volnost v pracovněprávních vztazích. Podle ustanovení § 2 

odst. 1 ZPr mohou být práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích upravena 

odchylně od tohoto zákona, pokud to tento zákon výslovně nezakazuje nebo 

z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.Odchýlení od 

ustanovení uvedených v § 363 odst. 1 ZPr, kterými se zapracovávají předpisy 

evropských společenství, není možné, to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve 

prospěch zaměstnance. 

Do nabytí účinnosti výše zmíněného Nálezu, tedy do 14.dubna 2008 však bylo toto 

ustanovení obsahově podstatně širší.Zákoník zde vymezoval soubor zákazů 

odchýlení se od právní úpravy.Nálezem však byly zrušeny věta druhá, třetí a pátá.V 

odůvodnění Nálezu Ústavní soud ČR uvedl, že tento výčet zákazů odchýlení se od 

právní úpravy je komplikovaný a do značné míry neurčitý.Ústavní soud ČR má za to, 

že v důsledku legislativní techniky, jakou zákonodárce zvolil, je velmi obtížné 

usuzovat na to, jaký zákaz měl zákonodárce vůbec na mysli, čímž je narušena 

zásada právní jistoty, jejímž komponentem je i předvídatelnost práva.Výčtová 

metoda není považována za optimální, neboť se vždy mohou najít ustanovení, která 

ve výčtu obsažena nejsou.Naopak má Ústavní soud ČR za to, že protiústavní není 

zákaz odchýlení se od právní úpravy práv a povinností vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů daný slovy „pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že se 

od něj není možné odchýlit.Pokud jde o ustanovení § 363 odst. 2 ZP obsahující další 

zákazy odchýlení se od právní úpravy („absolutní zákazy“), odkaz na toto ustanovení 
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byl zrušen z důvodu jeho nadbytečnosti, avšak samotné ustanovení § 363 odst. 2 

platí i nadále.18 

 

Obsahu zákoníku práce se v tomto roce významně dotkly dva nové právní předpisy- 

zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů a zákon č. 362/2007 Sb., 

kterým se mění zákoník práce a další související zákony.Tyto zákony nabyly 

účinnosti dne 1.1.2008. 

Přestože tyto zákony přinesly řadu změn v oblasti pracovního práva, v rámci držení 

se tématu mé diplomové práce bych zde zmínila pouze ty změny, které se dotýkají 

institutu skončení pracovního poměru. 

 

V případě zákona č. 261/2007 Sb. je významná především modifikace právní úpravy 

v oblasti sociálního zabezpečení.V rámci stabilizace veřejných rozpočtů došlo k 

posunutí účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění ( zákon č.187/2006 

Sb.), na který zákoník práce v několika ustanoveních navazuje.Jde mimo jiné o 

ustanovení týkající se zákazu rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo 

okamžitým zrušením se zaměstnancem proto, že porušil léčebný režim dočasně 

práce neschopného pojištěnce (§ 57 ZPr) a dále ustanovení zakazující zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele v době prvních 14 

kalendářních dnů trvání dočasné neschopnosti (karantény) zaměstnance (§ 66 odst. 

1 věta druhá ZPr).Tato ustanovení se tedy použijí až ode dne, kdy nabude účinnosti 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, tj.1.ledna 2009. 

Další změna související s přijetím zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů se týká 

obsahových náležitostí potvrzení o zaměstnání.K dosavadním obsahovým 

náležitostem, které vyjmenovává zákoník práce v § 313 odst. 1 se od 1.1.2008 

připojuje i údaj o tom, zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen 

z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.V potvrzení o 

zaměstnání se neuvádí bližší skutkové vymezení důvodu okamžitého zrušení 

pracovního poměru nebo výpovědi, ale pouze skutečnost, zda byl takový právní úkon 

zaměstnavatelem z tohoto důvodu učiněn.Uvedená úprava souvisí s novelizací 

ustanovení § 39 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, podle něhož (od 

                                                 
18 Hrouzková, V.:Co také přinesl Nález ÚS ČR publikovaný pod č. 116/2008 Sb., Personální a sociálně právní 
kartotéka 6/2008 
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1.1.2008) nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, s nímž 

byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání 

skončen ze strany zaměstnavatele pracovněprávní vztah z důvodu porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci 

zvlášť hrubým způsobem.19 

Významné změny v zákoníku práce přináší i zákon č. 362/2007 Sb.(tzv.legislativně-

technická novela).Vedle formulačních změn přináší i věcné změny ustanovení 

týkajících se jmenování, zkušební doby, pracovní doby, odměňování, převedení na 

jinou práci, dovolené, zvyšování kvalifikace, zvláštních pracovních podmínek 

některých zaměstnanců a skončení pracovního poměru a dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr.20 

V souvislosti se skončením pracovního poměru zasáhla legislativně-technická novela 

především do úpravy odstupného. 

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z organizačních důvodů, nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší při 

skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného 

výdělku.Takovéto odstupné náleží zaměstnanci nově také v případě okamžitého 

zrušení pracovního poměru zaměstnancem, a to z obou důvodů. 

Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci 

v pracovněprávním vztahu před uplynutím doby určené podle počtu násobků 

průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto 

zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.Přitom není rozhodující, 

kolik hodin odpracuje, ale kdy začal pro zaměstnavatele pracovat.Zákon č. 362/2007 

Sb. zmírňuje tento zákaz tak, že nově popsaný důsledek nenastane u dohody o 

provedení práce.zaměstnanec tedy bude moci pracovat pro dosavadního 

zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, aniž by musel vracet 

vyplacené odstupné.21 

 

 

 

 

                                                 
19 Vysokajová, M.: Jaké změny přináší novelizace zákoníku práce. Právní fórum 2/2008, ASPI, a. s.  
20 Štefko, M., Kolačovský, L. : Novelizace zákoníku práce s účinností od 1.1.2008. Bulletin advokacie 4/2008 
21 Štefko, M., Kolačovský, L. : Novelizace zákoníku práce s účinností od 1.1.2008. Bulletin advokacie 4/2008 
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3 Pojmové vymezení pracovního poměru a jeho skončení 
 
 
Zákoník práce, ani jiný právní předpis neobsahuje definici pracovního poměru. 

Zmínila bych zde tedy alespoň stručně jeho základní pojmové znaky a pokusila se 

obecně vymezit institut skončení pracovního poměru. 

 

3.1 Pracovní poměr  
 

Pracovní poměr představuje pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. Je nejčastějším pracovněprávním vztahem, který se řídí výlučně 

pracovněprávními předpisy, ale lze jej nalézt také ve skupině tzv.smíšených 

pracovněprávních vztahů-tedy těch, jejichž vznik, změna, zánik či obsah se vedle 

pracovněprávních předpisů řídí též ustanoveními jiných právních norem.22 

Řadí se k právním vztahům, z nichž oběma účastníkům, zaměstnanci i 

zaměstnavateli, vyplývá rozsáhlý soubor práv a povinností.Zpravidla zde určitým 

právům jednoho účastníka odpovídají příslušné povinnosti účastníka druhého a 

naopak.Jde tedy o závazkový vztah synallagmatický. 

 

Pro pracovní poměr je charakteristická nepřenosnost práv a povinností 

zaměstnance vyplývajících z pracovního poměru na jinou osobu.Zaměstnanec se 

podílí svou prací dle pokynů zaměstnavatele na plnění pracovních úkolů 

zaměstnavatele a dostává za tuto činnost dohodnutou mzdu nebo plat.Při této 

činnosti nemůže být zaměstnanec zastoupen žádnou jinou osobou . 

 

3.1.1 Současná právní úprava pracovního poměru 
 

Právní úpravu pracovního poměru obsahuje zákoník práce v části druhé.Tato část se 

člení na čtyři hlavy zahrnující právní úpravu postupu před vznikem pracovního 

poměru, pracovního poměru, pracovní smlouvy, vzniku pracovního poměru, jeho 

změnu a zánik. 

Tato právní úprava vychází jednak z  principů, které obsahoval dosavadní zákoník 

práce, jednak z harmonizovaných ustanovení s ohledem na právo Evropských 

společenství. 
                                                 
22 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha. C.H.Beck, 2007, str. 144 
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V případě skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se vychází 

z principů úmluvy Mezinárodní organizace práce č.158/1982, o skončení pracovního 

poměru z podnětu zaměstnavatele, ze které vycházel i předchozí zákoník práce, i 

když jí ČR není vázána.23 

 

3.1.2 Vznik pracovního poměru 
 

Zásadní změnou prošla v souvislosti s přijetím zákoníku práce právní úprava vzniku 

pracovního poměru, kdy se nově stanoví, že pracovní poměr vzniká výlučně na 

základě pracovní smlouvy.Jmenováním vzniká pouze v případech taxativně 

uvedených v § 33 odst.3 ZPr.Jedná se o vedoucí zaměstnance zaměstnavatelů, 

jejichž hospodaření je navázáno na veřejné rozpočty. 

Pracovní poměr již není možné založit volbou.Pokud zvláštní předpis nebo 

stanovy vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo volbou, považuje se 

zvolení za předpoklad, při jehož splnění lze sjednat pracovní smlouvu (v případě 

odvolání z funkce nebo vzdání se funkce zde bude dán výpovědní důvod podle § 52 

písm. f) ZPr z důvodu nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy). 

 

3.1.3 Subjekty pracovního poměru 
 

Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnavatel a zaměstnanec. 

Zaměstnanec je vždy fyzickou osobou, zaměstnavatel může být osobou právnickou i 

fyzickou. 

Subjekt pracovněprávního vztahu musí mít pracovněprávní subjektivitu, tedy 

způsobilost mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích  a vlastním jménem 

je zakládat, měnit nebo rušit a nést vlastní odpovědnost z těchto vztahů.24 

Dle ustanovení § 6 ZPr nabývá fyzická osoba jako zaměstnanec pracovněprávní 

způsobilost, pokud  není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, dnem, kdy dosáhne 

15 let věku.Kromě dosažení věkové hranice je další podmínkou i ukončení povinné 

školní docházky. 

                                                 
23 Jakubka, J.: Nový zákoník práce.ANAG,2007, str. 47 
24 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 144 
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Výjimka, spočívající ve slovech „pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak“, se 

týká např. dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci 

vyúčtování.Tuto dohodu může zaměstnanec uzavřít nejdříve v den, kdy dosáhne 18 

let věku. 

Zbavení nebo omezení způsobilosti zaměstnance k právním úkonům se řídí § 10 

občanského zákoníku. 

 

V případě  fyzické osoby jako zaměstnavatele vzniká dle § 10 ZPr způsobilost  mít 

práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích narozením.Způsobilost nabývat 

vlastními právními úkony práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích 

pak dosažením věku 18 let.Zbavení či omezení způsobilosti fyzické osoby jako 

zaměstnavatele se rovněž řídí § 10 občanského zákoníku. 

Právní postavení právnických osob jako zaměstnavatelů upravuje § 8 ZPr, který zde 

odkazuje na ustanovení občanského zákoníku.S ohledem na Nález je však třeba 

považovat tato ustanovení za nadbytečná!Vychází se z podpůrné působnosti  

( subsidiarity) občanského zákoníku k zákoníku práce.25 

 

3.1.4 Objekt pracovního poměru 
 

Objektem pracovního poměru je osobní výkon práce zaměstnancem pro 

zaměstnavatele za mzdu.Jde tedy o výkon tzv. závislé práce (k tomu blíže oddíl 5. 

části 2.). 

Pro pracovní poměr je typické, že práce v něm konaná je určena druhově na rozdíl 

od práce konané na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, jejichž objektem jsou často např.jednotlivé pracovní úkony nebo výsledek 

pracovní činnosti.26 

 

3.1.5 Obsah pracovního poměru 
 

Obsah pracovního poměru tvoří vzájemná práva a povinnosti jeho účastníků. 

                                                 
25 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str.74 
26 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 144 



 21 

Jejich základem je pracovní závazek, který zahrnuje vzájemná práva a povinnosti, 

která jsou shodná pro všechny druhy pracovních poměrů, tzn.musí být obsahem 

každého pracovního poměru. 

 

 

Pracovní závazek, který je tedy základem obsahu pracovního poměru, představuje: 

 

a) povinnost zaměstnavatele přidělovat od vzniku pracovního poměru 

zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci 

mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a 

dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou 

nebo vnitřním předpisem 

b) povinnost zaměstnance konat od vzniku pracovního poměru podle pokynů 

zaměstnavatele osobně práce podle pracovní smlouvy, v rozvržené pracovní 

době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. 

 

 

Můžeme tedy shrnout, že pracovní poměr je dvoustranný právní vztah, kde 

zaměstnavatel přiděluje zaměstnanci práci, platí mu za vykonanou práci mzdu 

(plat), vytváří podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržování 

ostatních pracovních podmínek stanovených právními předpisy, smlouvou 

nebo vnitřním předpisem  a zaměstnanec je povinen konat osobně práce podle 

pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat povinnosti 

vyplývající z pracovního poměru. 

 

 

Současná právní úprava již nerozlišuje mezi pracovním poměrem hlavním a 

vedlejším. O vedlejší pracovní poměr se jednalo tehdy, jestliže zaměstnanec 

za trvání pracovního poměru, v němž byl zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní 

dobu, konal práci v dalším pracovním poměru, který mohl být sjednán pouze 

na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu. Tyto pracovněprávní vztahy pak 

byly ve vztahu hlavní – vedlejší pracovní poměr.27 

 
                                                 
27 www.pracovni2.juristic.cz 
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To však neznamená, že by zaměstnanec nemohl mít k témuž zaměstnavateli, u nějž 

je v pracovním poměru další pracovní poměr nebo pro něj pracovat na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nemůže však vykonávat práce, 

které jsou stejně druhově vymezeny. 

 

3.2 Skončení pracovního poměru  
 

Skončení pracovního poměru znamená zánik tohoto právního vztahu-pracovního 

poměru.Zánik pracovního poměru však nemusí vždy znamenat zánik všech práv a 

povinností  mezi bývalými účastníky pracovního poměru.Mohou přetrvat zejména 

práva a povinnosti týkající se peněžitých plnění, ale také povinnosti týkající se 

obchodního tajemství, utajovaných skutečností či ochrany osobních údajů.28 

Za důležité považuji poznamenat, že účinky skončení pracovního poměru mohou 

nastat zásadně v budoucnu, nelze tedy např. dát výpověď nebo okamžitě zrušit 

pracovní poměr se zpětnými účinky. 

Nový zákoník práce přejímá v oblasti skončení pracovního poměru z velké části 

dosavadní právní úpravu, přesto však došlo k několika dílčím změnám, o kterých se 

zmíním v části věnované jednotlivým způsobům skončení pracovního poměru. 

 

Ke skončení pracovního poměru může dojít na základě: 

a) právních úkonů účastníků pracovního poměru 

b) právní události 

c) úředního rozhodnutí 

 

Ad a) 

Pracovní poměr končí převážně jednostranným nebo dvoustranným právním úkonem 

zaměstnance nebo zaměstnavatele. 

     Mezi jednostranné právní úkony řadíme: 

� výpověď 

� okamžité zrušení pracovního poměru 

� zrušení  pracovního poměru ve zkušební době 

 

Dvoustranným právním úkonem je dohoda o rozvázáni pracovního poměru 

                                                 
28 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.190 



 23 

 

Ad b) 

Právní událostí vedoucí ke skončení pracovního poměru rozumíme objektivní 

skutečnost, nastávající zcela nebo alespoň zčásti nezávisle na lidské vůli. 

 

     Těmito událostmi jsou:  

� smrt  zaměstnance 

� smrt zaměstnavatele 

� uplynutí doby 

� dosažení věkové hranice 

 

Ad c)  

Případy skončení pracovního poměru rozhodnutím příslušného úřadu se týkají pouze 

cizinců nebo osob bez státní příslušnosti.Pokud nedošlo ke skončení pracovního 

poměru těchto osob jiným způsobem, končí dnem , kterým má skončit jejich pobyt na 

území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, nebo dnem, 

kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území 

ČR anebo uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnaní.29 

 

Každý způsob skončení pracovního poměru má vlastní právní úpravu a není možné 

je zaměňovat či slučovat ( např. právní úkon nazvaný „výpověď dohodou ve zkušební 

době“).Zákoník práce ovšem nevylučuje, aby pracovní poměr skončil dříve na 

základě právního úkonu, který následoval až po jiném právním úkonu ( lze se na 

rozvázání pracovního poměru dohodnout během výpovědní doby, lze pracovní 

poměr okamžitě zrušit, ačkoli se smluvní strany již dohodly na rozvázání pracovního 

poměru k nějakému pozdějšímu datu apod.)30 

 

Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru uvádí taxativně zákoník práce v  

§ 48 odst.1.Jedná se o ustanovení kogentní, účastníci pracovněprávního vztahu se 

od toho výčtu nemohou žádným způsobem odchýlit (např. dohodnout si jiný 

výpovědní důvod v pracovní smlouvě). 

 

                                                 
29 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.204 
30 Bukovjan, P.:Skončení pracovního poměru nyní a podle nového zákoníku práce – I. Část, Mzdy a 
personalistika v praxi 8/2006, ASPI, a.s. 
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4 Způsoby skončení pracovního poměru 
 

 

4.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 
 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranným právním úkonem 

vedoucím ke skončení pracovního poměru. 

Jde o jeden ze způsobů nejjednodušších a nejčastějších, jelikož pracovní poměr 

nekončí proti vůli účastníků a nebývá tedy spojen s negativními důsledky ani pro 

zaměstnance, ani pro zaměstnavatele. 

Pro rozvázání pracovního poměru formou dohody proto neplatí žádná omezení jako 

je tomu v případě výpovědi, kde je upraven především zákaz výpovědi 

v tzv.ochranné době. 

Dohodou tak může skončit pracovní poměr i v případě, kdy např.zaměstnankyně po 

uzavření této dohody zjistí, že je těhotná, nebo zaměstnanec bude uznán dočasně 

práce neschopným pro nemoc nebo úraz.31 

Návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou může podat buď zaměstnanec, 

nebo zaměstnavatel a je jím možno skončit kterýkoli druh pracovního poměru. 

K jejímu uzavření dochází okamžikem, kdy se účastníci pracovního poměru shodli na 

jejím obsahu. 

 

4.1.1 Obsahové a formální náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru 

 

Podstatou dohody o rozvázání pracovního poměru je shodný projev vůle účastníků 

pracovního poměru.Zaměstnanec a zaměstnavatel se však musí shodnout nejen na 

tom, že pracovní poměr má tímto způsobem skončit, ale i kterým dnem se tak má 

stát.Podstatnou náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru, která podmiňuje 

její platnost, je tedy určení dne skončení pracovního poměru.Ten musí být vždy 

určen  tak, aby nevznikla žádná pochybnost o tom, kdy má pracovní poměr 

skončit.Kromě určení konkrétním kalendářním dnem, může být tato doba určena i 

                                                 
31 Kottnauer, A., Týc, J.: Smlouvy a jiná ujednání v pracovním právu.ANAG, Olomouc 1998, str.89 
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jinou skutečností, např. ukončením určitých prací či skončením pracovní 

neschopnosti.32 

Sjednaným dnem skončení pracovního poměru pak může být i den podpisu dohody 

o rozvázání pracovního poměru nebo některý ze dnů následujících po uzavření 

dohody, nikoli ale den předcházející podpisu této dohody33 

Navrhne-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec druhému účastníku uzavření dohody o 

rozvázání pracovního poměru, aniž by určil lhůtu k přijetí návrhu, je třeba návrh  

přijmout bez zbytečného odkladu. 

Stejně jako v předchozí právní úpravě je v zákoníku práce stanovena pro dohodu o 

rozvázání pracovního poměru obligatorní písemná forma.Nově však zákoník stanoví 

sankci neplatnosti při nedodržení této formy! 

Tato změna je odůvodněna především závažností tohoto právního úkonu  a 

nepochybně má význam i  pro vyšší míru právní jistoty účastníků pracovněprávního 

vztahu.Objevují se však i názory, že jde o zcela zbytečné byrokratické zhoršení, 

protože případná ústní dohoda o skončení pracovního poměru nečinila dosud v praxi 

žádné problémy.34 

S tímto názorem se však neztotožňuji, jelikož pracovní poměr je sice v tomto případě 

projevem shodné vůle účastníků pracovního poměru, to však nevylučuje možnost 

budoucího sporu mezi bývalým zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy bude nutné 

prokázat způsob skončení pracovního poměru, což písemná forma daného úkonu 

nepochybně usnadňuje!Navíc je podstatnou náležitostí dohody o rozvázání 

pracovního poměru určení dne, kterým má pracovní poměr skončit (viz výše).V 

případě pouhé „ústní domluvy“ by nemuselo být snadné tento den přesně určit. 

 

Nepožaduje-li to zaměstnanec, nemusí se v dohodě o rozvázání pracovního poměru 

uvádět důvody.Důvody je však vždy třeba uvést, jedná-li se o důvody organizační 

[ ( § 52 písm. a) až c) ZPr ] nebo důvody spočívající ve zdravotním stavu 

zaměstnance [ ( § 52 písm. d) ZPr ]. 

 

V souvislosti s touto problematikou bych ještě zmínila rozsudek NS, sp.zn. 21 Cdo 

1332/2001, SRN, svazek č.16, str. 67.Nejvyšší soud v tomto rozsudku stanovil, že se 
                                                 
32 Vysokajová,M., Kahle, B., Doležílek, J:Zákoník práce s komentářem, 2. aktualizované vydání.ASPI, 
a.s.,2008,str.91 
33 Rozsudek NS ze dne 15.12.1998, sp.zn.21 Cdo 29/98 
34 Jakubka, J.: Nový zákoník práce, Mzdy a personalistika v praxi 6/2006 
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nejedná o bezprávnou výhružku ani o zneužití výkonu práva na újmu zaměstnance, 

jestliže zaměstnavatel svůj návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou 

odůvodnil tím, že podle jeho názoru jsou zde důvody, pro které by mohl se 

zaměstnancem pracovní poměr zrušit okamžitě. 

Tento rozsudek mě zaujal především proto, že jsem se s obdobnou situací setkala 

v praxi. 

V daném případě se jednalo o zaměstnance, který podle zaměstnavatele porušil 

pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem ( podle tehdejšího § 53 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce č.65/1965 Sb.) 

Dle mého názoru však šlo o případ sporný, který by, v případě řízení před soudem, 

nemusel být posouzen jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a 

rozvázání pracovního poměru z tohoto důvodu by tak mohlo být posouzeno jako 

neplatné. 

Toho si byl patrně vědom i zaměstnavatel, který se však nehodlal vzdát možnosti 

„zbavit se“ nepohodlného zaměstnance, a proto využil jeho neznalosti a pohrozil mu, 

že pokud nepodepíše dohodu o rozvázání pracovního poměru, okamžitě s ním zruší 

pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. 

Z důvodu obav, že se tato skutečnost objeví v potvrzení o zaměstnání, tento 

zaměstnanec dohodu raději podepsal! 

V tomto případě tedy dohoda o rozvázání pracovního poměru sice byla odůvodněna 

tím, že byly dle zaměstnavatele splněny zákonné předpoklady  pro okamžité zrušení 

pracovního poměru, na hranici zákona už zde však podle mého názoru je, jakým 

způsobem bylo podpisu této dohody dosaženo! 

 

4.2 Výpověď 
 

Výpověď je  jednostranným právním úkonem, kterým může rozvázat pracovní poměr 

jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, a to zcela nezávisle na vůli druhého účastníka 

pracovního poměru.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o citelný zásah do postavení subjektu vůči kterému 

právě výpověď směřuje, zákoník práce stanoví řadu pravidel stanovujících podmínky 

platnosti výpovědi z pracovního poměru, přičemž je zde především patrná potřeba 

ochrany zaměstnance.35 

                                                 
35 www.pracovni2.juristic.cz 
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4.2.1 Obsahové a formální náležitosti výpovědi 

 

Výpověď z pracovního poměru musí mít vždy písemnou formu a musí být 

doručena druhé straně, jinak je neplatná. 

Tento požadavek je odůvodněn především potřebou vyšší právní jistoty účastníků 

pracovního poměru v okamžiku, kdy dochází ke střetu jejich zájmů, pokud jde o další 

pokračování pracovního poměru.Navíc by platnost výpovědi dané ústní formou byla 

obtížně soudně přezkoumatelná.36 

Účinky výpovědi tedy nastávají až jejím doručením.Okamžik doručení má význam i 

z hlediska počátku běhu výpovědní doby a tím též z hlediska dne skončení 

pracovního poměru.  

Právní úpravu doručování písemností v rámci pracovněprávních vztahů obsahuje 

zákoník práce v ustanoveních  § 334 až 337.  

V případě výpovědi zaměstnanci musí být doručena výpověď do vlastních rukou 

Zaměstnavatel mu ji doručuje zpravidla na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoli bude 

zastižen.Doručení může provést také prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací.Teprve v případě, že tento způsob doručování není možný, může 

zaměstnavatel doručit písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

na poslední známou adresu zaměstnance.Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být 

písemnost (výpověď) doručena, zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, 

doručovatel uloží písemnost v místně příslušné provozovně pošty nebo u obecního 

úřadu.Zaměstnance o tom písemně uvědomí a vyzve ho, aby si písemnost do 10 

pracovních dnů vyzvedl.Současně ho poučí o následcích odmítnutí převzetí 

písemnosti.Jestliže si zaměstnanec ve výše zmíněné lhůtě písemnost nevyzvedne, 

považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. 

Odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít nebo neposkytne-li součinnost nezbytnou 

k doručení písemnosti, považuje se za doručenou dnem, kdy ke znemožnění 

doručení písemnosti došlo.37 

S písemným souhlasem zaměstnance může nově zaměstnavatel písemnost doručit 

také prostřednictvím sítě nebo služby elektronických zařízení na elektronickou 

adresu, kterou mu k tomuto účelu zaměstnanec poskytne. 

                                                 
36 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.193 
37 Jouza, L.:Jak doručit zaměstnanci výpověď, Bulletin advokacie 9/2007 
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Nově se upravuje v zákoníku práce též doručování písemností (tedy i výpovědi) 

zaměstnancem  zaměstnavateli.Zpravidla se tak děje osobním předáním v sídle 

zaměstnavatele, což musí zaměstnavatel potvrdit, jestliže o to zaměstnanec 

požádá.Jestliže s tím zaměstnavatel souhlasí, může zaměstnanec doručit písemnost 

určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 

na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel zaměstnanci k tomuto účelu oznámil. 

Dle Rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3.1. 2006, sp.zn. Cdo 563/2005 platí, že 

písemnosti zaměstnance určené zaměstnavateli lze doručit jakýmkoli způsobem, 

kterým se dostanou do sféry jeho dispozice, např. prostřednictvím držitele poštovní 

licence, pomocí fyzické osoby, která bude ochotna doručení provést, nebo osobním 

předáním statutárnímu orgánu zaměstnavatele, k tomu určenému zaměstnanci, 

případně každému vedoucímu zaměstnanci, který je nadřízen zaměstnanci, o jehož 

písemnost jde. 

Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho 

souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být  provedeno 

písemně.Vzhledem  k tomu, že zákoník práce nespojuje s nedostatkem písemné 

formy neplatnost právního úkonu, nutno mít za to, že jak odvolání výpovědi, tak i 

souhlas druhého účastníka s odvoláním výpovědi možno provést i ústně, případně 

konkludentním jednáním.Nedostatek písemné formy by však v případě soudního 

sporu mohl mít za následek ztížené dokazování o tom, zda takový projev vůle byl 

učiněn.38 

 

4.2.2 Výpovědní doba 

 

Výpovědní dobu lze charakterizovat jako určitý časový úsek, který musí uplynout ode 

dne účinného projevu vůle účastníka pracovního poměru do okamžiku skončení 

pracovního poměru.39Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce a musí být stejná pro 

zaměstnavatele i zaměstnance.Dvouměsíční výpovědní doba platí i v případě 

výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z tzv. organizačních 

důvodů, kde činila podle dřívější právní úpravy délka výpovědní doby tři měsíce.  

 

                                                 
38 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str. 179 
39 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.193 
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Vzhledem k tomu, že zákoník práce stanoví,že výpovědní doba činí „nejméně“ 

dva měsíce, mohou si účastnící pracovního poměru dohodnout výpovědní dobu 

delší.Toto ujednání je zpravidla obsaženo v  pracovní smlouvě, ale může být i 

obsahem zvláštní dohody. 

Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního 

měsíce. 

 

     Z tohoto ustanovení však existují následující výjimky: 

 

• V případě, kdy byla dána výpověď zaměstnanci  před počátkem ochranné 

doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná 

doba se do výpovědní doby nezapočítává.Pracovní poměr skončí teprve 

uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže 

zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru 

netrvá 

 

• Dle ustanovení § 54 písm.b) ZPr se zákaz výpovědi podle § 53 ZPr 

nevztahuje na  výpověď danou zaměstnanci z důvodu, pro který může 

zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni 

na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské 

dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou;byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu 

výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by 

výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské 

dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou 

(rodičovskou dovolenou) 

 

• Dle ustanovení § 63 ZPr skončí pracovní poměr hromadně propouštěného 

zaměstnance nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení 

písemné zprávy zaměstnavatele podle § 62 odst. 5 ZPr příslušnému úřadu 

práce, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prosloužení pracovního poměru 

netrvá.To neplatí, bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele. 
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Výpovědní doba je zákonným důsledkem výpovědi.Nemusí být proto ve výpovědi 

správně uvedena, má-li být výpověď platná, a nemusí být výslovně uvedena vůbec. 

Neuvede-li tedy organizace nebo pracovník ve výpovědi výpovědní lhůtu vůbec nebo 

ji uvede nesprávně, není výpověď neplatná, avšak pracovní poměr končí uplynutím 

zákonné výpovědní doby podle ustanovení § 51 odst. 1 ZPr.40 

 

4.2.3 Výpověď daná zaměstnavatelem 

 

V případě skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se vychází 

z principu Konvence Mezinárodní organizace práce č.158/1982 o skončení 

pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele, i když jí není ČR vázána.Uvedená 

úmluva vychází z předpokladu, že výpovědními důvody ze strany zaměstnavatele 

mohou být pouze důvody organizační povahy, důvody spočívající ve způsobilosti 

zaměstnance k plnění povinností vyplývajících z jeho pracovního závazku, které 

převzal v pracovní smlouvě, a důvody týkající se chování zaměstnance. 

Na rozdíl od zaměstnance, který může dát  zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli 

důvodu nebo bez udání důvodu, může tak zaměstnavatel učinit jen z důvodu 

výslovně stanoveného v § 52 ZPr. 

Jak již bylo zmíněno v části týkající se obecného vymezení pracovního poměru, nový 

zákoník práce již neobsahuje úpravu týkající se vedlejšího pracovního poměru, který 

mohl zaměstnavatel i zaměstnanec rozvázat z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení 

důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou.Omezení výpovědními důvody pro 

rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem se tedy nově vztahuje na každý 

pracovní poměr. 

Výpovědní důvody stanovené v  § 52 ZPr  přejímají v podstatě dosavadní právní 

úpravu, dochází však ke dvou menším změnám. Nově se rozlišuje mezi zdravotními 

důvody v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a ostatními zdravotními 

důvody. Rozdělení má význam především pro vznik nároku na odstupné. V případě 

rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů dle § 52 písm. d) ZPr 

spočívajících v pracovním úrazu nebo nemoci z povolání náleží odstupné ve výši 

                                                 
40 Sborník III., str.70 
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minimálně dvanáctinásobku průměrného výdělku.To však platí pouze v případě, že 

se zaměstnavatel zcela nezprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1 ZPr. 

 

Důvody, ze kterých může dát zaměstnavatel výpověď, lze tedy členit do těchto 

skupin: 

a) organizační důvody  - rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, 

nadbytečnost zaměstnance vzhledem  k organizačním  

z organizačním změnám.[ § 52 písm. a) až c) ZPr ] 

b) dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance [ § 52 písm. d), e) ZPr)] 

c) nesplňování dlouhodobých předpokladů nebo požadavků pro výkon práce ze 

strany zaměstnance[  § 52 písm. f) ZPr ] 

d) důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či soustavné 

méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnanci vykonávané práci[  § 52 písm. g) ZPr ]41 

 

ad a) 

Tyto důvody spočívají v organizačních změnách probíhajících u zaměstnavatele. 

Musejí existovat již v okamžiku, kdy zaměstnavatel dává zaměstnanci výpověď. 

Není podmínkou, aby tyto změny byly již realizovány, je však třeba, aby o nich bylo 

již určeným způsobem rozhodnuto a nevznikaly pochybnosti o tom, že zaměstnanec 

se stane v přiměřené době v důsledku jejich realizace nadbytečným.42 

O nadbytečnost zaměstnance jde tehdy, pokud jej zaměstnavatel nemá možnost 

dále zaměstnávat pracemi dohodnutými v pracovní smlouvě nebo v dohodnutém 

místě.Aby mohl zaměstnavatel tento výpovědní důvod použít, musejí být tedy 

splněny tři základní předpoklady: 

 

• nadbytečnost zaměstnance 

• existence rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně 

• příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a rozhodnutím 

zaměstnavatele 

 

                                                 
41 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.194 
42 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str.183 
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O výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; 

soud není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.43 

Judikatura rovněž dovodila, že výpověď z pracovního poměru podle § 46 odst.1 

písm. c) ZPr44 je neplatná, jestliže na jejím základě by měl pracovní poměr účastníků 

skončit dříve než v pracovním dni předcházejícím dni, v němž nastává účinnost 

organizačních změn, o kterých rozhodl zaměstnavatel nebo příslušný orgán.45 

 

Ad b) 

Tyto důvody spočívají ve zdravotním stavu či zdravotní způsobilosti zaměstnance, 

pro něž nemůže dále vykonávat dosavadní práci. 

Dle ustanovení § 52 písm. d) ZPr lze rozvázat pracovní poměr, jestliže zaměstnanec 

nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče 

nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který tento lékařský posudek 

přezkoumává dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí 

z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, nebo dosažení nejvyšší přípustné 

expozice, 

V této souvislosti bych poznamenala, že novelou č. 362/2007 Sb. byla v tomto 

ustanovení provedena terminologická změna, a to nahrazení pojmu 

„pracovnělékařská péče“ pojmem „závodní preventivní péče“.Zákoník práce používal 

původně pojem „pracovnělékařská péče“, byť nebyl přijat nový zákon o zdravotní 

péči, který měl tento termín legálně zavést.Novelou se zákonodárce vrátil k původní 

terminologii46 

 

Podle písm. e) lze dát výpověď zaměstnanci, který vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutím příslušného správního úřadu, který jej přezkoumával, pozbyl 

dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci. 

Nestačí tedy pouhé doporučení lékaře, ale musí být vydán kvalifikovaný posudek, 

který musí v době, kdy je podávána výpověď, existovat.v tomto posudku pak musí 

                                                 
43 Rozsudek NS, sp. zn. 2 Cdon 1130/97, SR č.11/1999, str. 374 
44 nyní § 52 písm c) ZPr 
45 R 54/1999 
46 Chládková A.,Bukovjan, P.:Novely zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti od 1.1.2008. ASPI, a.s.,2008, 
str.44 
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být jednoznačně konstatována nemožnost dalšího konání dosavadních prací 

zaměstnancem!47 

 

 Ad c)  

Pro správné definování tohoto výpovědního důvodu je nezbytné nejprve vymezit 

pojmy“předpoklady“ a „požadavky“.Základní rozdíl spočívá v tom, že předpoklady pro 

výkon sjednané práce stanoví právní předpisy, kdežto požadavky klade na 

zaměstnance jeho zaměstnavatel.Předpoklady stanovené právními předpisy mají 

obligatorní povahu, tj. musí být splněny, jinak nemůže pracovní poměr trvat. Zákoník 

práce nepředepisuje, jakým způsobem mají být stanoveny požadavky pro řádný 

výkon práce.Stanoví je zaměstnavatel a mohou být uvedeny ve vnitřním předpisu, 

etickém kodexu nebo i v pracovní smlouvě zaměstnance.Musí jít však o takové 

požadavky, o kterých může zaměstnavatel prokázat, že je na zaměstnanci požaduje 

oprávněně, poněvadž by při jejich nedodržení nebyly jeho úkoly splněny tak, jak to 

potřeby zaměstnance vyžadují.48 Další rozdíl pak můžeme spatřovat v rozsahu jejich 

působnosti-předpoklady dopadají obecně na všechny zaměstnance, kteří vykonávají 

u zaměstnavatele určitý druh práce, naproti tomu požadavky vyjádřené  

zaměstnavatelem se zpravidla týkají pouze konkrétního zaměstnance a vyplývají ze 

zvláštností daného druhu práce.49 

Předpokladem pro vykonávání určité práce může být např. osvědčení o dosaženém 

vzdělání, bez něhož nelze danou práci vykonávat, občanská bezúhonnost, české 

státní občanství, minimální věková hranice atd. 

Aby mohl být uplatněn tento výpovědní důvod, musí jít obvykle o podstatné či trvalé 

nesplňování požadavků pro výkon dané práce, které navíc nesmí být způsobeno 

zaviněním zaměstnavatele 

Spočívá-li nesplňování požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je 

možné z tohoto důvodu dát zaměstnanci výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem 

                                                 
47 Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J:Zákoník práce s komentářem, 2. aktualizované vydání.ASPI, 
a.s.,2008, str.97 
 
48 Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J:Zákoník práce s komentářem, 2. aktualizované vydání.ASPI, 
a.s.,2008, str.97 
49  Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str.186 
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v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je 

v přiměřené době neodstranil [ §52 písm. f ) ZPr in fine] 

Písemnou formou výzvy a určením přiměřené lhůty ke zlepšení pracovních výsledků 

zaměstnance je podmíněna platnost výpovědi z tohoto důvodu. 

 

 Ad d)  

Tento výpovědní důvod umožňuje zaměstnavateli rozvázat pracovní poměr se 

zaměstnancem, jsou-li zde důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, 

zaměstnavatel však tento způsob rozvázání pracovního poměru použít buď nechce 

nebo nemůže, jelikož mu to zákon neumožňuje(viz §55 odst. 2 ZPr) 

Další výpovědní důvod spočívá v závažném porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem.Tato dikce 

nahradila dosavadní pojem“porušení pracovní kázně“.Důvodová zpráva k zákoníku 

práce k tomu uvádí, že institut pracovní kázně je vlastní spíše služebněprávním 

vztahům, nikoli však vztahům pracovněprávním, které vycházejí ze 

soukromoprávního základu. 

Obsahově však o žádnou změnu nejde.I v nové terminologii lze za porušení 

povinnosti zaměstnance považovat porušení pracovních povinností, které 

zaměstnanci vyplývají především z právních předpisů, pracovního řádu, pracovní 

smlouvy nebo jsou mu stanoveny na základě pokynů nadřízeného vedoucího 

zaměstnance.Pokud zaměstnavatel uvede ze zvyku nebo z nepozornosti do svého 

rozvazovacího právního úkonu pojem „porušení pracovní kázně“, nebude to mít vliv 

na jeho platnost.Důležité je, aby bylo porušení povinnosti v písemném vyhotovení 

náležitě skutkově popsáno.50 

V případě porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k práci 

vykonávané zaměstnancem je podmínkou, aby se jednalo o zaviněné porušení 

povinnosti zaměstnance, a to ve formě úmyslu či nedbalosti. 

 Za závažné porušení pracovní povinnosti považovaly soudy např.neomluvenou 

absenci, výkon pro sebe a jiné osoby v pracovní době, nepovolené používání 

dopravních prostředků zaměstnavatele na soukromé cesty, opilství, majetkové a 

morální delikty na pracovišti apod. 

Výpověď lze dát i z důvodu soustavného méně závažného porušení pracovní 

povinnosti . O soustavné méně závažné porušování pracovní povinnosti jde dle 

                                                 
50 Bukovjan P. :Jak na pracovní kázeň v novém zákoníku práce.Práce a mzda 4/2007, ASPI, a.s. 
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judikatury tehdy, jestliže se jej zaměstnanec dopustil nejméně třikrát, pokaždé 

dosahuje intenzity méně závažného porušení pracovní povinnosti a je zde přiměřená 

časová souvislost.51V tomto případě je však zaměstnavatel povinen zaměstnance 

v době posledních 6 měsíců upozornit na možnost výpovědi z tohoto důvodu. 

 

Pro úspěšné uplatnění výpovědi z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k práci vykonávané zaměstnancem nebo z důvodu, pro 

který je možné se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměru je nezbytné 

zachování lhůt, které uvádí § 58 ZPr.jedná se o lhůty prekluzivní, jejich uplynutím 

tedy právo zaniká. 

Stanovením pevných lhůt se má především zajistit, aby nedocházelo k rozvázání 

pracovního poměru v nepřiměřeně dlouhé době od doby, kdy důvod k výpovědi z 

pracovního poměru vznikl. 

 

 Výpověď  z důvodů uvedených v § 52 písm. g) ZPr lze dát  jednak v : 

 

• subjektivní lhůtě 2 měsíců: 

o ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu k výpovědi dověděl 

o po návratu zaměstnance z ciziny, pokud se jedná o porušení povinnosti 

vyplývající z pracovního poměru v cizině 

o ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku šetření jiného 

orgánu, jenž převzal šetření porušení pracovní povinnosti 

zaměstnancem  

• objektivní lhůtě 1 roku: 

o ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl 

 

Významnou změnou je v novém zákoníku práce zrušení tzv.nabídkové povinnosti 

zaměstnavatele, která byla podle dřívější právní úpravy jednou z hmotněprávních 

podmínek platnosti výpovědi dané zaměstnavatelem, pokud se nejednalo u výpověď 

z důvodu porušování pracovní kázně52 nebo okamžité zrušení pracovního 

poměru.Tato povinnost spočívala v tom, že zaměstnavatel mohl dát zaměstnanci 

výpověď pouze tehdy, jestliže neměl možnost zaměstnance dále zaměstnávat 

                                                 
51 R 52/1994 
52 nyní  porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 
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v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, ani v místě jeho bydliště, a to 

ani po předchozí průpravě, anebo zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou pro 

něho vhodnou práci, kterou mu zaměstnavatel nabídl v místě, které bylo sjednáno 

jako místo výkonu práce, nebo v jeho bydlišti, nebo podrobit se předchozí průpravě 

pro tuto jinou práci. 

 

4.2.4 Výpověď daná zaměstnancem 

 

Zaměstnanec  může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení 

důvodu.Pokud by zaměstnanec ve výpovědi důvod uvedl, nebyla by tedy výpověď 

neplatná, a to ani v případě, že by důvod neodpovídal skutečnosti.53Na rozdíl od 

zaměstnavatele tedy není v rozhodování o tom, zda svůj pracovní poměr 

k zaměstnavateli ukončí nebo nikoli, ničím vázán.K platnosti výpovědi je třeba, aby 

byl dodržen požadavek písemné formy a doručení zaměstnavateli. 

 

4.2.5 Zákaz výpovědi zaměstnavatelem 

 

Ačkoli výpověď daná zaměstnavatelem může být v daném případě opodstatněná, 

nezapomíná zákoník práce ani na takové případy, kdy by důsledky obdržené 

výpovědi byly pro zaměstnance zvlášť tíživé a upravuje proto zákaz výpovědi 

v tzv.ochranné době 

Zaměstnanec tedy nesmí dát výpověď v : 

 

� době, kdy je uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz 

� při povolání k výkonu vojenského cvičení, 

� v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné 

funkce, 

� v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou, 

nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou 

                                                 
53   Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str.179 
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� v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán dočasně nezpůsobilý pro 

noční práci54 

 

Výpověď daná zaměstnanci v ochranné době by byla neplatná. 

Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by 

výpovědní lhůta měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní 

doby nezapočítává.V tomto případě pracovní poměr skončí teprve uplynutím 

zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec 

prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. 

Výjimky z ustanovení o zákazu výpovědi obsahuje §54 ZPr.Jsou odůvodněny 

především tím, že v některých případech nelze po zaměstnavateli spravedlivě 

požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával.Jde např. o výpověď zaměstnavatele 

z důvodu organizačních změn spočívajících ve zrušení nebo přemístění 

zaměstnavatele nebo jeho části. 

 

 

4.3 Okamžité zrušení pracovního poměru 
 

Okamžité zrušení pracovního poměru je mimořádným způsobem skončení 

pracovního poměru.Jedná se o jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 

okamžikem jeho doručení druhému účastníku.Účinnost tohoto právního úkonu tedy 

nastává přímo ze zákona a účastníci jej nemohou svévolně měnit.Jak už bylo 

zmíněno výše, jde o způsob skončení pracovního poměru, který je svou povahou 

výjimečný, zákoník práce proto stanoví striktní podmínky pro jeho uplatnění.Kromě 

zákonem předpokládaného důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru je to 

dodržení příslušné lhůty, v níž je nutné okamžité zrušení pracovního poměru 

druhému účastníku oznámit a doručit. 

Skončit pracovní poměr jeho okamžitým zrušením může jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel. 

 

4.3.1 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance 

 

Zaměstnanec může dle ustanovení § 56 ZPr okamžitě zrušit pracovní poměr, jestliže 

                                                 
54 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.195 
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a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutím příslušného správního úřadu, 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, nebo 

b)  zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu 

anebo jakoukoli jeho část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1). 

 

4.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

 

Zaměstnavatel může dle § 55 ZPr výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen  

tehdy, 

a) 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 lnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 

nejméně 6 měsíců, 

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem 

 

Zaměstnavatel však nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou 

zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo 

zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. 

 

V praxi nastává problém především s vymezením pojmu zvlášť hrubého porušení 

pracovní povinnosti .Zákoník práce tento pojem nedefinuje, pouze stanoví, že jde o 

povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci.Konkretizace tohoto pojmu je tak ponechána  soudní praxi. 

Z hlediska právní jistoty účastníků pracovního poměru by patrně bylo vhodné přesné 

vymezení tohoto pojmu přímo v zákoně či prováděcím předpise.Na druhou stranu je 

třeba si uvědomit, že vymezení tohoto pojmu je tak široké, že nelze po zákonodárci 

požadovat, aby v zákoně předvídal všechny možné situace, které lze pod daný 

pojem podřadit. 



 39 

Soudní praxe shledala zvlášť hrubé porušení pracovní povinnosti například 

v dlouhotrvajících neomluvené absenci nebo v bezdůvodném fyzickém napadení 

nadřízeného vedoucího zaměstnance při plnění pracovních úkolů. 

 

Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec musí dodržet stanovené lhůty, ve kterých je 

třeba písemné vyhotovení okamžitého zrušení pracovního poměru druhému 

účastníku doručit.Tyto lhůty můžeme dělit na: 

subjektivní, která činí 2 měsíce ode dne, kdy se  zaměstnavatel nebo zaměstnanec o 

důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru dověděl 

objektivní, která činí 1 rok ode dne, kdy důvod k okamžitému zrušení pracovního 

poměru vznikl. 

 

Nejvyšší soud ČR se jako soud dovolací již několikrát zabýval plynutím zejména 

subjektivní lhůty při okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

z důvodu porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem.Jeho závěry 

lze shrnout do několika bodů: 

 

� Dvouměsíční subjektivní lhůta, během které musí být okamžité zrušení 

pracovního poměru dáno (a tedy způsobem předepsaným 

v ustanoveních § 334 a násl. ZPr doručeno), slouží zaměstnavateli také 

k tomu, aby mohl provést podrobné šetření, zda  zaměstnanec 

skutečně porušil svou povinnost a zda šlo o porušení nejvyšší intenzity 

(zvlášť hrubým způsobem), a aby se podle jeho výsledku rozhodl, zda 

přistoupí k okamžitému zrušení pracovního poměru.K okamžitému 

zrušení by zaměstnavatel neměl proto přistupovat jen na základě 

pouhého podezření ze skutků zakládajících důvod k tomuto způsobu 

skončení pracovního poměru. 

� Nelze dovozovat, že by zmíněná lhůta začala běžet již na základě 

předpokladu, že důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru 

nastane, nebo na základě domněnky, že zaměstnavatel o porušení 

povinnosti zvlášť hrubým způsobem mohl či dokonce musel k určitému 

datu vědět.Dvouměsíční subjektivní lhůta začne běžet ode dne, kdy se 

zaměstnavatel prokazatelně o důvodu k okamžitému zrušení 

pracovního poměro dověděl. 
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� Spočívá-li důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru 

v dlouhodobém porušování povinnosti zaměstnance stejným 

způsobem, subjektivní lhůta neskončí dříve než po uplynutí 1 měsíců 

ode dne následujícího  po posledním takovém porušení povinnosti, 

ledaže by se zaměstnavatel o tomto porušení dověděl později. 

� O důvodu k okamžitému zrušení se zaměstnavatel doví dnem, kdy jeho 

vedoucí zaměstnanec, který je bezprostředně nebo výše nadřízen 

tomu, kdo umíněnou povinnost porušil, získal vědomost o tom, že 

k takovému jednání ze strany zaměstnance došlo.V případě, že se 

zaměstnanec dopustil porušení povinnosti společně se svým 

nadřízeným, začne subjektivní lhůta k dání okamžitého zrušení 

pracovního poměru běžet až tehdy, kdy se zaměstnavatel o důvodu 

k takovému postupu doví jiným způsobem.Uvedeného vedoucího 

zaměstnance totiž nelze považovat ve vztahu k popsanému jednání za 

zaměstnance, který plní v zájmu zaměstnavatele jeho pracovní úkoly.55  

 

4.3.3 Obsahové a formální náležitosti okamžitého zrušení pracovního poměru 
 
K platnosti tohoto právního úkonu je třeba splnění tří hlavních náležitostí, a to: 

 

• dodržení písemné formy 

• přesné skutkové vymezení důvodu  

• doručení druhému účastníku ve stanovené době 

 

 

 

4.4 Hromadné propouštění 
 

Hromadné propouštění zaměstnanců je upraveno v souladu se směrnicí Rady 

č.75/129/EHS, ve znění směrnice Rady č.92/56/EEC ; úplné znění směrnice Rady 

č.98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se hromadného propouštění. 

                                                 
55 Bukovjan, P.:Běh subjektivní lhůty pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Práce a 
mzda 4/2008, ASPI, a.s. 
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Tato směrnice byla přijata za účelem větší ochrany pracovníků v případě 

hromadného propouštění pro nadbytečnost, a to zejména přesným vymezením 

tohoto pojmu a stanovením jeho minimální povinné procedury, aby byly setřeny 

takové rozdíly, jež by mohly mít přímé účinky na fungování společného trhu. 

Směrnice obsahuje definice pojmu “hromadné propouštění”, ukládá zaměstnavateli 

včas informovat zaměstnance a jejich zástupce o chystaném propouštění z důvodů 

ekonomických, organizačních, technologických, a vést s nimi konzultace s cílem 

vyřešit negativní dopady chystaných změn - tj. snížit počet propuštěných, zajistit 

ohroženým zaměstnancům převedení na jinou práci resp. rekvalifikaci, zajistit 

účinnou součinnost s veřejnými orgány (úřady práce) při hledání řešení ve prospěch 

ohrožených zaměstnanců tak, aby tyto úřady měly od rozhodnutí o provedení změn 

dostatečnou dobu k nalezení jiného zaměstnání pro uvolněné zaměstnance. 

Pozdější novela směrnice upřesnila rozsah a obsah informací, které je 

zaměstnavatel povinen předat včas a písemně zástupcům zaměstnanců a úřadům 

práce, umožnila zástupcům zaměstnanců přizvat si k probíhajícím konzultacím 

nezávislé experty a rozšířila platnost směrnice na případy, kdy rozhodnutí o 

změnách, v důsledku kterých má dojít k hromadnému uvolnění zaměstnanců, bylo 

učiněno na vyšší úrovni řízení podniku - např. v rámci ústředí nadnárodní (evropské) 

společnosti. Směrnice stanoví přesně proceduru informování, konzultování a 

spolupráce s kompetentním státním orgánem.56 

 

Cílem právní úpravy je především posílení ochrany zaměstnanců při hromadném 

propouštění. 

Jedná se o ustanovení kogentní povahy, kterým se zapracovávají předpisy 

evropských společenství, od kterých se lze odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. 

Ve srovnání s předcházející právní úpravou došlo ke změně především v tom, že 

ustanovení bylo doplněno o výčet informací, které je zaměstnavatel povinen 

poskytnout předtím, než dá jednotlivým zaměstnancům výpověď.Ustanovení o 

skončení pracovního poměru hromadně propuštěného zaměstnance bylo vyřazeno 

do samostatného ustanovení.( § 63 ZPr)57 

                                                 
56 www.library.muni.cz/EU 
57 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str.211 
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Zákoník práce nejprve definuje pojem hromadného propouštění, kdy stanoví, že se 

jím rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě 

výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) 

nejméně: 

� 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 

zaměstnanců, 

� 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 

zaměstnanců, nebo 

� 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 

zaměstnanců 

Skončí-li za podmínek uvedených ve větě první pracovní poměr alespoň 5 

zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců uvedených 

v písmenech a) až c) i zaměstnanci, nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr 

v tomto období z týchž důvodů dohodou. 

V souvislosti s hromadným propouštěním ukládá zákoník práce zaměstnavateli určité 

povinnosti, a to vůči odborové organizaci, radě zaměstnanců a úřadu 

práce.Především je povinen písemně informovat odborovou organizaci nebo radu 

zaměstnanců a zahájit s nimi jednání o možnostech zabránění hromadnému 

propouštění, popřípadě zmírnění jeho nepříznivých následků pro 

zaměstnance.Zaměstnavatel tak musí učinit nejpozději 30 dnů před dáním výpovědi 

jednotlivým zaměstnancům.Cílem těchto jednání je dosažení shody ohledně 

podmínek, za nichž bude hromadné propouštění uskutečněno.I kdyby však k této 

shodě nedošlo, výpovědi, popř.dohody směřující ke skončení pracovního poměru 

zůstávají v platnosti. 

Informační povinnost má zaměstnavatel rovněž vůči příslušnému úřadu práce.Musí 

jej písemně informovat jednak o svém záměru uskutečnit hromadné propouštění, 

jeho důvodech a rovněž o počtu a struktuře zaměstnanců, jichž se hromadné 

propouštění týká. 

Dále jej musí informovat o zahájení jednání mezi ním a odborovou organizací nebo 

radou zaměstnanců a o výsledcích tohoto jednání 

Nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace nebo rada zaměstnanců, je 

zaměstnavatel povinen plnit výše uvedené povinnosti vůči každému zaměstnanci, 

jehož se hromadné propouštění týká. 
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Podle § 63 ZPr pracovní poměr hromadně propuštěného zaměstnance skončí 

výpovědí nejdříve po uplynutí 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy 

zaměstnavatele o rozhodnutí o hromadném propouštění úřadu práce, ledaže 

zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.Stanovení 

výpovědní doby 30 dnů od doručení písemné zprávy úřadu práce je tedy výjimkou 

z běhu výpovědní doby podle  § 51 ZPr a je odůvodněno především ochranou 

hromadně propouštěných zaměstnanců. 

 

4.5  Další způsoby skončení pracovního poměru 
 

4.5.1 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

 

Jak už vyplývá z názvu, připadá tento způsob skončení pracovního poměru pouze 

v případě platně sjednané zkušební doby.Tato doba, jejíž maximální délka je 3 

měsíce, slouží především k tomu, aby si jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec ověřili, 

zda je pro dotyčného práce vyhovující a v případě, že nikoli, umožňuje snadné 

skončení pracovního poměru.Během této doby může jak zaměstnavatel, tak 

zaměstnanec jednostranně zrušit pracovní poměr, a to buď bez udání důvodu nebo 

z jakéhokoli důvodu. 

Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době vyžaduje písemnou formu 

a zpravidla má být doručeno alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr 

skončit.S nedodržením těchto podmínek však není spojena sankce neplatnosti.Proto 

by se např. i ústní oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

považovalo za platné. 

 

4.5.2 Skončení pracovního poměru na dobu určitou 

 

Jestliže byl pracovní poměr sjednán na dobu určitou, končí jeho trvání bez dalšího 

uplynutím této doby.Doba, na kterou je trvání pracovního poměru omezena však 

nemusí být stanovena jen kalendářním dnem či měsícem, ale může být vyměřena 

dobou trvání určitých prací.V tom případě má zaměstnavatel upozornit zaměstnance 

na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň tři dny předem.Vzhledem k tomu, 

že zákon nestanoví sankci neplatnosti pro případ, že by tak zaměstnavatel neučinil, 

nemá absence tohoto upozornění vliv na platnost skončení pracovního poměru. 
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Jestliže zaměstnance pokračuje dále v konání prací, ačkoli sjednaná doba trvání 

pracovního poměru již uplynula, má se za to, že jde o pracovní poměr na dobu 

neurčitou.Podmínkou zde ovšem je, že zaměstnanec pokračuje v práci s vědomím 

zaměstnavatele.58 

 

Ještě bych poznamenala, že ačkoli pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím 

sjednané doby, není tím vyloučeno, aby pracovní poměr skončil i jinými způsoby, 

např. dohodou o rozvázání pracovního poměru nebo jeho okamžitým zrušením. 

 

4.5.3 Smrt zaměstnance 

 

Skutečnost, že smrtí zaměstnance pracovní poměr zaniká, vyplývá jak přímo 

z ustanovení zákoníku práce, tak i z povahy pracovního poměru, který vyžaduje, aby 

zaměstnanec konal práci osobně.(osobní výkon práce  vyplývá i z definice závislé 

práce v ustanovení § 2 odst. 4 ZPr ) 

Smrtí zaměstnance sice dochází ke skončení pracovního poměru, nezanikají však 

všechna práva a povinnosti z pracovního poměru vyplývající.Jde především o 

peněžité nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli.Zákoník práce upravuje tuto 

problematiku v ustanoveních § 328, kdy stanoví, že mzdová a platová práva 

zaměstnance přechází do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního 

výdělku postupně na jeho manžela, děti, rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve 

společné domácnosti ( tzv. osoby obmyšlené ).Jestliže není těchto osob, stávají se 

peněžité nároky předmětem dědictví.Stejně tak se předmětem dědictví stávají nároky 

zaměstnance, které měl v době smrti vůči zaměstnavateli v částce přesahující 

trojnásobek jeho měsíčního průměrného výdělku.59Peněžitá práva zaměstnavatele 

zanikají smrtí zaměstnance, s výjimkou práv: 

• o kterých bylo pravomocně rozhodnuto 

• která byla zaměstnancem před jeho smrtí uznána co do důvodu i výše 

• na náhradu škody, která byla způsobena úmyslně 

                                                 
58 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str.215 
 
 
59 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str.789 
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4.5.4 Smrt zaměstnavatele 
 
Smrtí zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, dochází rovněž  k zániku 

pracovněprávního vztahu.Výjimkou je případ pokračování v živnosti podle § 13 odst. 

1 živnostenského zákona. 

 

4.5.5 Dosažení věkové hranice  

 

Dosažení věkové hranice zásadně není právní událostí, která by měla za následek 

skončení pracovního poměru.Dosažení věkové hranice není  ani výpovědním 

důvodem pro zaměstnavatele.60 

 

4.6 Způsoby skončení pracovního poměru v některých zvláštních případech 
 

4.6.1 Skončení pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu 

 

Tyto případy  skončení pracovního poměru se týkají pouze cizinců nebo fyzických 

osob bez státní příslušnosti. 

Pracovní poměr těchto osob končí podle § 48 odst. 3 ZPr, pokud k jeho skončení 

nedošlo jiným způsobem, dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území ČR podle 

vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, nebo dnem, kterým nabyl 

právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území ČR anebo 

uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání. 

 

4.6.2 Skončení pracovního poměru založeného jmenováním 

 

Jak uvádí zákoník práce v § 33, jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze u 

vedoucích zaměstnanců zde výslovně uvedených.Jedná se o vedoucí zaměstnance 

zaměstnavatelů, jejichž hospodaření je navázáno na veřejné rozpočty61 

 Zaměstnanci, jejichž pracovní poměr byl založen jmenováním, mohou být z funkcí 

odvoláni, a to kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Své funkce 

                                                 
60 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str. 203 
61 Kubínková,  M. a kol.: Nový zákoník práce s účinností od 1.ledna 2007 a exkluzivním výkladem a příklady 
pro praxi, SONDY, s.r.o., Praha, 2006, str.63 



 46 

se také mohou kdykoliv vzdát. Odvolání či vzdání se funkce musí být provedeno 

písemně a musí být doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné. Není-li v 

písemném odvolání uveden pozdější den, platí, že výkon funkce končí dnem 

následujícím po doručení odvolání či vzdání se funkce. Je-li v písemném odvolání či 

vzdání se funkce uvedeno datum dřívější či uvádějící jako den skončení funkce den 

doručení, je pro skončení funkce rozhodující den stanovený zákonem, čili den 

následující po doručení právního úkonu. 

Odvoláním ani vzdáním se funkce pracovní poměr nekončí.Výjimkou je pouze 

založení pracovního poměru jmenováním na dobu určitou. Zaměstnavatel se 

zaměstnancem dohodne jeho další pracovní zařazení u zaměstnavatele na jinou 

práci odpovídající jeho kvalifikaci, popřípadě na jinou, pro něho vhodnou práci.  

Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci odpovídající jeho kvalifikaci, 

popřípadě jinou pro něho vhodnou práci nebo ji zaměstnanec odmítl, stanoví zákoník 

práce právní fikci, že je dán výpovědní důvod podle ustanovení § 52  písm. c) ZPr 

spočívající v nadbytečnosti zaměstnance.62  

Odvolání z funkce a vzdání se funkce kromě případů jmenování podle § 33 odst. 3 

ZPr je možné v souladu s § 73 odst. 2 ZPr rovněž v případech, kdy je možnost 

odvolání s vedoucím zaměstnancem smluvně dohodnuta.V takovém případě však 

musí dohoda upravovat též právo vedoucího zaměstnance se tohoto místa 

vzdát.Dohodu o možnosti odvolání z vedoucího místa vzdání se tohoto místa je 

možno uzavřít pouze se zaměstnanci, kteří zastávají vedoucí místa taxativně 

uvedená v § 73 odst. 3 ZPr.Jedná se o vedoucí místa v přímé řídící působnosti 

statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba nebo přímo 

zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba.Dále se jedná o vedoucí místa 

v přímé řídící působnosti v předchozí větě uvedených vedoucích zaměstnanců, a to 

za podmínky, že jsou jim podřízeni další vedoucí zaměstnanci.S jinými vedoucími 

zaměstnanci nelze dohodu o možnosti odvolání a vzdání se pracovního místa 

uzavřít. 

V případě odvolání či vzdání se funkce pak na tyto zaměstnance platí obdobně 

úprava skončení pracovního poměru založeného jmenováním.63 

 

 

                                                 
62 www.osz.cmkos.cz 
63 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.204 
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4.7 Neplatné rozvázání pracovního poměru 
 

Neplatnost rozvázání pracovního poměru může být uplatněna jak zaměstnavatelem, 

tak zaměstnancem.Lhůta stanovená pro uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru u soudu činí 2 měsíce a má prekluzivní charakter.To znamená, že nebylo-li 

právo v této lhůtě uplatněno, dochází k jeho zániku.V případě výpovědi by tak 

pracovní poměr skončil uplynutím výpovědní doby, u okamžitého zrušení nebo 

zrušení ve zkušební době dnem, kdy měl pracovní poměr skončit.64 

 

4.7.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem 

 

Práva vznikající zaměstnanci z neplatného rozvázání pracovního poměru závisí 

především na tom, zda má zaměstnanec zájem na dalším trvání pracovního poměru 

či nikoli. 

Pokud zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, jeho 

pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen mu poskytnout náhradu 

mzdy nebo platu.Tato náhrada tedy přísluší zaměstnanci ode dne, kdy oznámil 

zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel 

umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému rozvázání pracovního poměru. 

Významnou změnou oproti předchozí právní úpravě  je, že soud již nemůže na 

žádost zaměstnavatele krátit či vůbec nepřiznat náhradu mzdy nebo platu nad 6 

měsíců . 

Toto nové ustanovení tak  nepochybně přispívá k vyšší ochraně zaměstnanců před 

neuváženým rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatelů a tím i před 

jeho negativními sociálními důsledky . 

Pokud jde o formu oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na pokračování 

pracovního poměru, zákoník práce nově stanoví, že tak musí zaměstnanec učinit: 

písemně a  bez zbytečného odkladu 

 

Pokud zaměstnanec neoznámí zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále 

zaměstnával.platí, že pracovní pomět skončil dohodou ke dni, kdy měl pracovní 

poměr skončit neplatnou výpovědí, v případě okamžitého zrušení pracovního poměru 
                                                 
64 Kubínková,  M. a kol.: Nový zákoník práce s účinností od 1.ledna 2007 a exkluzivním výkladem a příklady 
pro praxi. SONDY, s.r.o., Praha, 2006, str.98 
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nebo zrušením pracovního poměru ve zkušební době pak dnem, kdy měl pracovní 

poměr skončit. 

Zaměstnanec má v těchto případech nárok na náhradu mzdy či platu ve výši 

průměrného měsíčního výdělku za dobu výpovědní doby. 

 

4.7.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem 

 

Obdobně jako v případě neplatného rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, platí i zde, že rozsah práv vyplývajících z neplatného rozvázání 

pracovního poměru závisí na tom, zda pracovní poměr trvá dále či nikoli. 

Pokud zaměstnavatel písemně oznámí zaměstnanci, že trvá na tom, aby dále konal 

svou práci, platí, že pracovní poměr zaměstnance trvá i nadále.Podmínkou je zde 

stejně jako v případě zaměstnance, že  tak musí zaměstnavatel učinit písemně a bez 

zbytečného odkladu. 

Jestliže zaměstnanec této výzvě nevyhoví, může zaměstnavatel na něm požadovat 

náhradu vzniklé škody, a  to ode dne kdy zaměstnanci oznámil, že trvá na dalším 

konání práce.65 

Pokud zaměstnavatel nemá zájem na dalším trvání pracovního poměru, platí, že 

pracovní poměr skončil dohodou ke dni, kdy měl pracovní poměr skončit neplatnou 

výpovědí, v případě okamžitého zrušení pracovního poměru nebo zrušením 

pracovního poměru ve zkušební době pak dnem, kdy měl pracovní poměr skončit. 

V tom případě však nemá zaměstnavatel nárok na náhradu vzniklé škody 

 

4.7.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou 

 

Ačkoli se nejedná o případ, který by byl v praxi častý, mohou jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel podat k soudu žalobu na určení neplatnosti dohody o rozvázání 

pracovního poměru. Důvodem neplatnosti zde může být například nedodržení 

písemné formy. 

Zákoník práce  stanoví  v § 71, že při neplatné dohodě o rozvázání pracovního 

poměru se postupuje při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo 

platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem. 

                                                 
65 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.201 
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5 Instituty související se skončením pracovního poměru 
 

5.1 Odstupné 
 

Odstupné je koncipováno jako jednorázová částka, kterou lze chápat jako určitou 

formu odškodnění zaměstnance za ztrátu zaměstnání bez vlastního zavinění.66 

Náleží zaměstnanci, u něhož došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených  v § 52 písm. a) až d) ZPr nebo dohodou 

z týchž důvodů a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56 

ZPr.V těchto případech činí odstupné nejméně trojnásobek průměrného výdělku. 

Narozdíl od předchozí právní úpravy zákoník práce zakládá právo na odstupné též 

zaměstnancům, jejichž pracovní poměr skončil výpovědí zaměstnavatele nebo 

dohodou z toho důvodu, že nesmějí podle lékařského posudku vydaného zařízením 

závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který 

lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo že dosáhli 

na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

nejvyšší přípustné expozice. 

Aby však nedocházelo k tomu, že právo na odstupné, které v tomto případě činí 

nejméně dvanáctinásobek průměrného výdělku, vzniklo např. i tomu zaměstnanci, 

který si vlastním zaviněným porušením povinností pracovní úraz přivodil, stanoví 

nyní zákoník práce, že odstupné v těchto případech zaměstnanci nepřísluší, pokud 

se zaměstnavatel své odpovědnosti zcela zprostí podle § 367 odst. 1 ZPr 

V souladu s tímto ustanovením neodpovídá zaměstnavatel za zmíněnou škodu, 

jestliže prokáže, že škoda vznikla : 

a) Tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ačkoli s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 

kontrolovány, nebo  

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných 

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, 

          a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. 

 

                                                 
66 Bělina, M. a kol.:Pracovní právo. 3.doplněné a přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2007, str.205 
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Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším 

výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se  

zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního 

poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. 

Pokud by zaměstnanec, jemuž bylo poskytnuto odstupné, nastoupil opět do 

zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele, který mu odstupné poskytl, a to před 

uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla 

odvozena výše odstupného, je povinen odstupné nebo jeho poměrnou část vrátit. 

 

5.2 Potvrzení o zaměstnání 
 

Zaměstnavatel je dle § 313 ZPr povinen při skončení pracovního poměru nebo 

dohody o pracovní činnosti vydat zaměstnanci, popř. jinému zaměstnavateli, 

potvrzení o zaměstnání (tzv.zápočtový list). V potvrzení o zaměstnání musí 

zaměstnavatel uvést: 

• údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, nebo dohodu o 

pracovní činnosti a o době jejich trvání 

• druh konaných prací 

• dosaženou kvalifikaci 

• Od 1.ledna 2008 pak i údaj o tom, zda byl pracovněprávní vztah 

zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť 

hrubým způsobem 

• Odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše 

přípustné dispoziční doby 

• Zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak 

vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše 

dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky 

• údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu 

před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění 

 

Potvrzení o zaměstnání je důležité především proto, že je v podstatě jediným 

dokladem o skončení pracovního poměru ( dohody o pracovní činnosti) a délce jeho 
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trvání.Rovněž má význam pro zaměstnancovy budoucí nároky ze sociálního 

zabezpečení. 

Dle § 42 odst. 2  zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti je žadatel při podání 

žádosti o podporu v nezaměstnanosti povinen doložit skutečnosti rozhodné pro 

přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti, a to např. potvrzením o 

zaměstnání! 

Výše zmíněná novela zákona, která s účinností od 1.ledna 2008 stanovila povinnost 

uvést v potvrzení o zaměstnání i údaj o tom, zda byl pracovněprávní vztah skončen  

z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, má význam právě 

z hlediska nároku zaměstnance na  podporu v nezaměstnanosti. V souvislosti se 

skončením pracovního poměru se zaměstnancem, který trvalým způsobem porušuje 

své pracovní povinnosti, se zdá celkem logické, že takový zaměstnanec nebude mít 

nárok ani na podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce se dozví o tomto důvodu k 

nevyplácení podpory v nezaměstnanosti právě z potvrzení o zaměstnání.67 

Potvrzení o zaměstnání je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci ihned po 

skončení zaměstnání.Pokud by tak neučinil, může se zaměstnanec domáhat splnění 

této povinnosti soudní cestou. 

V případě, že je zaměstnavatelem fyzická osoba, která zemře, a osoby oprávněné 

pokračovat v živnosti podle § 13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nevyužijí této možnosti, pracovní poměr 

zaniká a povinnost vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání má místně příslušný 

úřad práce. Učiní tak ale jen za předpokladu, že ho o to zaměstnanec požádá a 

předloží mu potřebné doklady (zpravidla výplatní pásky).68 

 

 

5.3 Posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek) 
 

Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení zaměstnance, 

jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah výkonu práce. 

Pracovní posudek může obsahovat  i hodnocení některých zaměstnancových 

osobních vlastností, které mají bezprostřední vztah k výkonu práce-např.jaký měl 

                                                 
67 http://www.epravo.cz/top/clanky/potvrzeni-o-zamestnani-a-pracovni-posudek 
68 http://www.epravo.cz/top/clanky/potvrzeni-o-zamestnani-a-pracovni-posudek 
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vztah ke spoluzaměstnancům, jeho svědomitost, dodržování pracovních povinností, 

schopnost zapojit se do týmové práce atd.Naopak, do pracovního posudku nepatří 

např.písemnosti týkající se majetkových a rodinných poměrů zaměstnance. 

Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti 

(pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů tento posudek 

vydat.Zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíců před 

skončením jeho zaměstnání. 

Stejně jako v případě potvrzení o zaměstnání se může zaměstnanec domáhat vydání 

pracovního posudku soudní cestou, pokud mu jej zaměstnavatel odmítne vydat. 

 

Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního 

posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, u 

soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit. 

Žaloba musí obsahovat konkrétní požadavky na úpravu potvrzení o zaměstnání nebo 

pracovního posudku. Jestliže soud shledá žalobu za důvodnou, uloží zaměstnavateli, 

jak má posudek upravit, přičemž stanoví přesně, jak má znít posudek v části, jejíž 

nesprávnost zaměstnanec namítá.Úprava se obvykle provádí vypuštěním údajů, 

které nejsou v posudku pravdivé.69 

Dle rozsudku MS v Praze, sp.zn. 13 Co 700/78, S IV, str.904 platí pro řízení o úpravu 

posudku o pracovní činnosti, že soud je vázán návrhy účastníků ve smyslu 

ustanovení § 153 odst. 2 o.s.ř.Navrhuje-li pracovník, aby určité údaje byly z posudku 

vypuštěny, může se soud zabývat pouze tím, zda mají být vypuštěny;nemůže je 

nahrazovat něčím jiným.Lhůta 3 měsíců je lhůtou prekluzivní, proto neuplatní-li 

zaměstnanec své právo v této lhůtě, dochází k jeho zániku. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a 
předpisy souvisejícími.Linde Praha, a.s., 2008, str.757 
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6 Právo EU a skončení pracovního poměru 
 
 
6.1 Systém práva v EU 
 
Smlouvou o EU byla EU konstituována jako „mezinárodní organizace bez 

mezinárodní právní subjektivity“.EU je charakterizována systémem tří pilířů.První pilíř 

tvoří Evropská společenství, druhý společná zahraniční a bezpečnostní politika a třetí 

policejní a justiční spolupráce členských států v trestních věcech.Pod pojmem právo 

Evropské unie, resp. často užívaným synonymem unijní právo, lze tak rozumět 

veškeré právní normy, které zahrnují problematiku EU.Pro právo, jež se týká prvního 

pilíře, se vžil název komunitární právo.Je nejobsáhlejší a nejvýznamnější složkou 

unijního práva.70  

 

Pracovní právo na úrovni EU netvoří samostatné odvětví.Proto na úrovni EU 

neexistuje obecná definice pracovního práva, ani jeho jednotlivých institutů (např. 

pracovní poměr, pracovní smlouva, zaměstnavatel, zaměstnanec apod.).v důsledku 

toho dochází k tomu, že každý členský stát aplikuje právní nástroje EU podle svých 

vlastních definicí, což může někdy způsobit určitá nedorozumění.71 

 

Pokud bychom měli vymezit vztah komunitárního a vnitrostátního práva, uplatňuje se 

jednak zásada bezprostřední použitelnosti komunitárního práva a zásada přednosti 

komunitárního práva před národním právem, 

 

Komunitární právo je tvořeno právem primárním, které zahrnuje zakládající smlouvy 

jednotlivých Evropských společenství a protokoly k těmto smlouvám a  právem 

sekundárním, kam patří zejména nařízení a směrnice. 

 

Zakládající smlouvy Evropských společenství (dále jen „ES“) a nařízení jsou na 

našem území bezprostředně aplikovatelné.Směrnice je pak třeba do našeho 

právního řádu implementovat za pomocí zákonů.Právě směrnice jsou však hlavním 

nástrojem sloužícím k harmonizaci pracovního práva ES. Hlavním cílem 

harmonizace je obsahové přizpůsobení právních textů jednotlivých členských států 

právním aktům ES. 

                                                 
70 Dandová, E.: Zákoník práce a EU v otázkách a odpovědích. ASPI, a.s., 2004, str. 5 
71 Galvas, M., Prudilová, M.:Pracovní právo po vstupu ČR do EU. CP Books, a.s., Brno, 2005, str. 4 
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6.2 Evropské směrnice v oblasti skončení pracovního poměru 
 
 
Pracovní právo EU neupravuje ani vznik a změnu, ani skončení pracovního 

poměru.Ponechává tuto úpravu členským státům. 

Ve směrnicích ES je z oblasti skončení pracovního poměru upraveno pouze 

skončení pracovních poměrů ze strany zaměstnavatele s ohledem na ochranu 

zaměstnanců.Podrobně je upraveno hromadné propuštění, otázka skončení 

pracovních poměrů při převodech podniků a v případě insolventnosti 

zaměstnavatele.Okrajově se skončení pracovního poměru dotýkají směrnice 

zabývající se pracovními poměry na částečný pracovní úvazek a na dobu určitou.72 

 

• směrnice Rady č. 77/187/EHS ze dne 14.2.1977, o sbližování zákonů 

členských států, týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě 

převodu podniků, podnikání a částí podniků (ve znění směrnice Rady č. 

98/50/ES) 

Vzhledem k rychlému vývoji ekonomik jednotlivých členských států dochází 

často ke změnám ve struktuře zaměstnavatelů, zejména k převodu podniků 

nebo jejich částí na jiného zaměstnavatele.Cílem této směrnice bylo sladit 

zákony členských států ES v oblasti ochrany zaměstnanců v případě těchto 

změn.Směrnice je obsažena v zákoníku práce a neumožňuje zaměstnavateli 

propustit zaměstnance z důvodu převodu podniku na jiného 

zaměstnavatele.Směrnice i naše zákony stanoví, že k přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů dochází bez ohledu na převod 

vlastnických práv.73 

 

• směrnice Rady č. 91/553/ES ze dne 14.10.1991, o povinnosti 

zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní 

smlouvy nebo pracovního poměru 

Tato směrnice chrání všechny zaměstnance před možným porušováním jejich 

práv a  snaží se o dosažení větší průhlednosti na trhu práce.Právní předpisy 

v jednotlivých členských státech se v této důležité oblasti pracovního práva 

                                                 
72 Zachovalová, J. : Úprava skončení pracovního poměru ve směrnicích Evropských společenství, Právo a 
zaměstnání č.9/2003 , Orac, s.r.o 
73 Galvas, M., Prudilová, M.:Pracovní právo po vstupu ČR do EU, CP Books, a.s., Brno, 2005, str.84 
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velmi lišily.Účelem směrnice je tak harmonizovat a sjednotit formální 

požadavky na pracovní poměr ve všech státech ES.Náš zákoník práce zavedl 

podle směrnice novou povinnost pro zaměstnavatele, a to vydat zaměstnanci 

písemnou informaci o pracovním poměru se stanoveným obsahem.74 

 

• Směrnice Rady č. 75/129/EHS, ve znění směrnice Rady č.92/56/EHS ; 

úplné znění směrnice Rady č.98/59/ES ze dne 20. července 1998, o 

sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného 

propouštění 

Viz oddíl 4.4  „Hromadné propuštění“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
74 Galvas, M., Prudilová, M.:Pracovní právo po vstupu ČR do EU, CP Books, a.s., Brno, 2005, str.84 
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7 Mezinárodní organizace práce 
 
 
7.1 Pojem a cíle Mezinárodní organizace práce  
 
 
Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) je specializovanou organizací, jejímž 

hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných 

lidských a pracovních práv. Byla založena roku 1919 a roku 1946 se stala první 

specializovanou agenturou OSN. 

MOP formuluje mezinárodní pracovní standardy (minimální úroveň základních 

pracovních práv) zejména v oblastech: svoboda odborového sdružování a výkonu 

odborových práv, kolektivní vyjednávání, odstranění nucené práce, rovnost 

příležitostí a zacházení atd. Dále poskytuje technickou pomoc v oblastech profesního 

vzdělávání a rehabilitace, politiky zaměstnanosti, pracovní administrativy, rozvoji 

managementu, družstva, sociálního zabezpečení, pracovní statistiky a bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Podporuje rozvoj nezávislých zaměstnavatelských a 

zaměstnaneckých organizací a poskytuje pro ně školící a poradenské služby. 

Činnost MOP je finančně zabezpečována prostřednictvím příspěvků členských států 

v rámci schváleného rozpočtu.75 

 MOP je založena na tripartitním systému, což znamená, že jsou zde účastni 2 

zástupci vlády, jeden zástupce zaměstnavatelů a jeden zástupce zaměstnanců. 

 

Sídlem MOP je Ženeva, úředními jazyky jsou angličtina, francouzština, španělština, 

ruština, němčina, arabština a čínština 

 

7.2 Orgány MOP 
 
 
Mezinárodní konference práce (MKP): koná se v červnu každého roku v Ženevě. 

Každý členský stát je reprezentován dvěma vládními delegáty, jedním delegátem 

zaměstnavatelů a jedním delegátem zaměstnanců. 

Na konferenci se stanoví a přijímají mezinárodní pracovní standardy, diskutuje o 

celosvětově významných sociálních a pracovních otázkách, přijímá se rozpočet MOP 

spolu s finančními příspěvky jednotlivých členů a volí členové Správní rady. 

 
                                                 
75 http://www.mpsv.cz/cs/1006 
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Správní rada (SR): výkonný orgán MOP, který se třikrát ročně schází v Ženevě.  

SR volí generálního ředitele MÚP, rozhoduje o konkrétní politice MOP, realizaci 

programů, navrhuje rozpočet a program činnosti, které jsou následně postoupeny ke 

schválení MKP. 

V červnu 2005 byla vláda České republiky zvolena zastupujícím členem Správní rady 

na období 2005 - 2008. 

Mezinárodní úřad práce (MÚP): je stálý sekretariát MOP a centrum jejích veškerých 

každodenních aktivit, které jsou řízeny Správní Radou. V jeho čele je generální 

ředitel, který je volen SR na pětileté období a může být volen opakovaně. Úřad také 

provozuje výzkumné a dokumentační středisko a nakladatelství, vydávající široké 

spektrum specializované literatury. 

 

7.3 Úmluvy a doporučení 
 
 
Cílem úmluv je vytvořit podstatné právní závazky pro ty členské státy MOP, které je 

ratifikovaly. Ratifikace úmluvy není pro členský stát závazná, ale pokud stát úmluvu 

ratifikuje, zakládá se tím pro něho zároveň mezinárodně právní závazek, aby se 

podrobil dohledu orgánů MOP a jeho kontrolním procedurám. Úmluvy a doporučení 

jsou přijímány Generální konferencí práce.Všechny dokumenty přijaté Generální 

konferencí práce jsou členské státy povinny předložit kompetentním národním 

autoritám (většinou parlamentům) k posouzení a rozhodnutí, zda je bude stát 

ratifikovat nebo ne. O tomto aktu musí vláda podat zprávu Správní radě MOP. Pokud 

se stát rozhodne úmluvu neratifikovat nebo doporučení nepřijmout, může dle Ústavy 

MOP Správní rada požadovat po tomto státu, aby jí podal zprávu, jaká je situace v té 

oblasti, která byla předmětem neratifikované úmluvy. K tomu, aby úmluva byla 

závazná pro členský stát, musí vstoupit v platnost. 

Úmluvu je také možno vypovědět.Pro výpověď platí, že je přípustná obvykle v 

desetiletých intervalech, které následují po datu, kdy úmluva pro daný stát vstoupila 

v platnost.76 

MOP se začala soustředit na oblast skončení pracovního poměru relativně pozdě, 

poprvé v roce 1963, a to formou Doporučení č. 119 o skončení zaměstnání. 

                                                 
76 Píchová, I. : Mezinárodní organizace práce – její současné problémy a perspektivy.Časopis pro právní vědu a 
praxi, č. 2/1996 
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Doporučení je druhou formou, v níž MOP vykonává svou normotvornou činnost.Na 

rozdíl od úmluvy, která členským státům, které ji ratifikovaly, ukládá povinnost uvést 

vnitřní zákonodárství do souladu s ní, má doporučení pouze „doporučující 

charakter“.Není předkládáno k ratifikaci a představuje zamýšlené směry vývoje 

pracovněprávní legislativy.77 

 

Doporučení č. 119 o skončení zaměstnání, 1963 

 

V doporučení č. 119 o skončení zaměstnání (dále jen „doporučení“) bylo poprvé 

vysloveno základní pravidlo pro skončení zaměstnání ze strany zaměstnavatele, 

které stanoví, že skončení zaměstnání není možné bez platného důvodu, 

spočívajícího ve způsobilosti nebo chování zaměstnance či založeného na 

provozních požadavcích podniku, zařízení nebo služeb.Současně doporučení 

vymezilo důvody, které nemohou být důvodem pro skončení pracovního 

poměru.Kromě těchto důvodů obsahuje doporučení i několik pravidel týkajících se 

skončení pracovního poměru, možnost zaměstnance bránit se při skončení 

zaměstnání, některé formy ochrany příjmů zaměstnanců, ale také úpravu institutu 

hromadného propouštění.Pozornost je věnována zejména prevenci a minimalizaci 

rizik vznikajících pro zaměstnance při hromadném propouštění a je stanovena 

předchozí konzultace se zástupci zaměstnanců. 

 

Úmluva č.158 o skončení zaměstnání, 1982 

 

Základní mezinárodní úpravou skončení pracovního poměru je Úmluva č. 158 z roku 

1982 týkající se skončení zaměstnání z iniciativy zaměstnavatele.(dále jen „úmluva“) 

Úmluva nabyla účinnosti dne 23.11.1985. 

Cílem úmluvy je řešení problémů stability zaměstnání v důsledku vážných problémů 

vznikajících v souvislosti s ekonomickými obtížemi a technologickými změnami. 

Právní úprava obsažená v úmluvě v podstatě rozvíjí ustanovení, která byla poprvé 

vyslovena ve výše zmíněném doporučení. 

                                                 
77 Gregorová Z., Skončení pracovního poměru v mezinárodních  a evropských dokumentech a česká právní 
úprava. Právník, č. 2/2007 
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Jádro právní úpravy obsažené v úmluvě však spočívá ve stanovení náležitostí, které 

musí skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele splňovat.Základní 

charakteristikou je důvodnost skončení pracovního poměru. 

Dle čl. 4 této úmluvy je základním požadavkem na skončení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele existence důvodu spočívajícího ve schopnostech nebo 

chování zaměstnance či založeného na operativních potřebách podniku, instituce 

nebo úřadu.Tento požadavek česká právní úprava splňuje u výpovědi z pracovního 

poměru i u okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele..V čl. 5 

a 6 stanoví úmluva skutečnosti, které nemohou být  považovány za zákonný důvod 

pro skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.Tomu rovněž česká 

právní úprava vyhovuje.Zákoník práce obsahuje taxativní výčet možných 

výpovědních důvodů ze strany zaměstnavatele a stejně je tomu tak v případě 

okamžitého zrušení pracovního poměru.Dále zákoník práce stanoví zákaz výpovědi 

nebo okamžitého zrušení. 

Základní rozdíl v úpravě, kterou obsahuje úmluva a náš zákoník práce spočívá 

zejména v tom, že úprava v úmluvě je postavena na generální klauzuli ( důvod 

založená na schopnostech či chování zaměstnance nebo na operativních potřebách 

zaměstnavatele) a negativním výčtu skutečností, které nelze použít jako důvod pro 

skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.Zákoník práce naopak 

obsahuje pozitivní a taxativní výčet důvodů, kdy nelze skončit pracovní poměr. 

Česká právní úprava zcela nerespektuje požadavek zakotvený v čl.7 úmluvy-v 

zákoníku práce není výslovně upravena možnost, aby se zaměstnanec mohl bránit 

proti vzneseným obviněním dříve, než dojde k rozvázání pracovního poměru 

z důvodu, který spočívá v jeho chování neb jednání.Naopak je v české právní úpravě 

plně realizován požadavek ochrany zaměstnance před nezákonným skončením 

pracovního poměru (čl. 8 a 9 a úmluvy).Zaměstnanec má možnost domáhat se 

určení neplatnosti skončení pracovního poměru soudní cestou.Na rozdíl od 

požadavku stanoveného v čl.10 úmluvy obecné soudy pouze svým rozhodnutím určí, 

že skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je neplatné.Nerozhodují o 

obnovení pracovního poměru.Naše právní úprava je v souladu rovněž s články 11 a 

12 úmluvy, které obsahují požadavky na vhodnou dobu pro oznámení o rozvázání 

pracovního poměru a nárok na odstupné, podporu v nezaměstnanosti, účast v 
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 důchodovém pojištění atd.V souladu s úmluvou je rovněž povinná konzultace se 

zástupci zaměstnanců a informační povinnost vůči příslušným správním orgánům.78 

 

Doporučení č. 166 o skončení zaměstnání, 1982 

 

Spolu s úmluvou  přijala MOP i doporučení č.166 o skončení pracovního poměru 

(dále jen „doporučení“), které se zabývá stejnou otázkou.Zatímco úmluva 

představuje v podstatě základní minimální právní úpravu předmětného institutu, 

doporučení naopak naznačuje další možné směry rozvoje ochrany stability 

zaměstnání tím, že stanoví další rozvíjející a doplňující instituty pro skončení 

zaměstnání ze strany zaměstnavatele.79 

V doporučení je vysloven požadavek na zvláštní ochranu pracovního poměru na 

dobu určitou.Je zde uvedeno několik možných způsobů, jak může být ochrana 

realizována.Doporučení dále rozšiřuje okruh skutečností, které nemohou být použity 

jako důvod skončení ze strany zaměstnavatele – důchodový věk, povinná vojenská 

služba nebo jiné občanské povinnosti.V tomto případě je důležité zmínit, že česká 

právní úprava zásadně nepovažuje dosažení důchodového věku za důvod skončení 

pracovního poměru. 

Doporučení rovněž obsahuje ustanovení týkající se ochrany zaměstnance při 

skončení pracovního poměru, poskytování pracovního volna k hledání zaměstnání a 

několik doplňkových ustanovení týkajících se skončení zaměstnání z ekonomických, 

technologických, strukturálních a podobných důvodů. 

Důraz je kladen také na preventivní činnosti, které by předcházely a omezovaly 

propuštění zaměstnanců- především rekvalifikace, omezování práce přesčas, 

zkracování normální délky pracovní doby, pomoc při hledání jiného vhodného 

zaměstnání.Značná pozornost je v doporučení věnována spolupráci se zástupci 

zaměstnanců a s příslušnými správními orgány. 

Závěrem můžeme říci, že až na několik odchylek je česká právní úprava v souladu 

jak s úmluvou, tak s výše zmíněným doporučením. 

                                                 
78 Gregorová Z., Skončení pracovního poměru v mezinárodních  a evropských dokumentech a česká právní 
úprava, Právník, č. 2/2007 
 
79 Gregorová Z., Skončení pracovního poměru v mezinárodních  a evropských dokumentech a česká právní 
úprava, Právník, č. 2/2007 
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8 Skončení pracovního poměru v praxi 
 

V souvislosti problematikou, která je předmětem mé diplomové práce, bych se v této 

pasáži chtěla věnovat  specifické úpravě skončení pracovního poměru v rámci 

společnosti ČSA, a .s. (dále jen „ČSA“nebo „společnost“), pro kterou již  několik let 

pracuji na základě dohody o pracovní činnosti. 

Ačkoli se jedná o největšího a nepochybně nejvýznamnějšího leteckého dopravce 

v ČR, několik let se tato společnost pohybovala ve ztrátě.Kromě zvyšujících se cen 

ropy se na této situaci významně podílel stále se zvyšující trend nízkonákladových 

leteckých společností a především pak špatná organizační struktura ČSA a 

nadbytečný počet pracovních míst. 

Tuto situaci se společnost ČSA rozhodla v roce 2006 řešit přijetím 

tzv.restrukturalizačního plánu, jehož cílem bylo přeměnit ČSA na 

konkurenceschopnou a dlouhodobě prosperující společnost. 

Jedním z hlavních bodů tohoto restrukturalizačního plánu tak bylo omezování počtu 

pracovníků v rámci snižování provozních nákladů a zeštíhlování organizační 

struktury!  

Pro ČSA to znamenalo roční úspory ve výši několika desítek milionů korun. A  to 

nejen na mzdách, ale také na dalších souvisejících nákladech (například na služební 

vozidla, kancelářské prostory, apod.) 

Nebyla však zvolena „klasická cesta“ formou hromadného propouštění, která by 

znamenala pro zaměstnavatele řadu administrativních a informačních povinností, 

nýbrž byla v rámci výše zmíněného restrukturalizačního plánu přijata tzv.OK Dohoda 

1 a později OK Dohoda 280 

 

8.1 OK Dohoda 1 
 

V případě OK Dohody 1 se jednalo o jednorázovou nabídku zvýhodněných 

podmínek ukončení pracovního poměru v případě, že se zaměstnanec rozhodl 

ukončit pracovní poměr ve společnosti ke dni 31. 8. 2006 dohodou z důvodu 

uvedeného v  § 46 odst. 1 písm. c) ZPr 81(dále jen „dohodou“) 

                                                 
80  zkratka „OK“ je mezinárodně používanou zkratkou společnosti ČSA, a.s. 
 
81 nyní  § 52 ZPr 
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Zaměstnancům, kteří v období od 14. 8. 2006 do 24. 8. 2006 požádali o skončení 

pracovního poměru dohodou a jejich žádosti bylo po posouzení ze strany ČSA 

vyhověno, byla vyplacena kromě odstupného další částka ve výši několikanásobku 

průměrného měsíčního výdělku (dohoda používá výrazu „odchodné“). Pro určení 

výše odchodného byla sestavena speciální tabulka (viz níže). 

 

Zaměstnancům, jejichž žádosti o skončení pracovního poměru dohodou bylo 

vyhověno, vyplatila společnost ČSA odchodné v celkové výši 9 násobku jejich 

průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnancům pracujícím v ČSA 25 let a více, 

zaměstnancům s dobou 5 let před vznikem nároku na starobní důchod a kratší 

a samoživitelům pečujícím o nezletilé dítě bylo toto odchodné vyplaceno v celkové 

výši 10 násobku jejich průměrného měsíčního výdělku. 

 

  

Okruh zaměstnanců 

Standardní nárok výše 

odstupného = násobek 

výše  Ø měsíčního výdělku 

+ 3 měsíční výpovědní 

doba! 

Odchodné v rámci        

OK Dohody = násobek 

výše Ø měsíčního 

výdělku 

Odchod dohodou ihned! 

Zaměstnanci v hl. pracovním 

poměru 
4 násobek 9 násobek 

Zaměstnanci v hl. pracovním 

poměru se zvýšenou ochranou 

dle KS *) 

5 násobek 10 násobek 

Vedoucí zaměstnanci úrovně B-1 

v hl. pracovním poměru  
4 násobek 7 násobek 

Vedoucí zaměstnanci úrovně B-1 

v hl. pracovním poměru se 

zvýšenou ochranou dle KS *) 

5 násobek 8 násobek 

*)pracující v ČSA a.s. 25 a více let, zaměstnanci 5 let před vznikem nároku na 

starobní důchod a kratší, samoživitelé pečující o nezletilé dítě. 
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Odchodné však nebylo možné poskytnout zaměstnancům, kteří: 

-          jsou ve výpovědní době, 

-          již mají uzavřenu dohodu o skončení pracovního poměru § 43 ZPr82 včetně 

dohody z důvodu organizačních změn, 

-          mají uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, 

-          jsou ve zkušební době, 

-          jsou v mimoevidenčním stavu (mateřská a rodičovská dovolená, dlouhodobé 

neplacené volno apod.). 

Pokud měli zaměstnanci ČSA zájem na uzavření této dohody, bylo nutné vyplnit 

žádost, kterou posoudili vedoucí jednotlivých úseků a vedoucí organizačních 

jednotek v přímé podřízenosti prezidenta. 

 

OK Dohoda 1 v číslech 

 

Do programu OK Dohoda 1 se  přihlásilo přes 250 zaměstnanců ČSA. Žádosti byly 

průběžně schvalovány.Nejvíce pracovníků odešlo v rámci z administrativních pozic. 

Celkem 102 rušených pracovních pozic v administrativě představuje 74 % ze 

schválených žádostí v rámci sociálního programu OK Dohoda 1. Průměrný věk 

odcházejícího zaměstnance byl 46 let. Největší díl odcházejících zaměstnanců tvořili 

zaměstnanci, kteří ve společnosti odpracovali více než 25 let a proto i větší část 

z nich získala odchodné ve výši 10 průměrných měsíčních platů. Blíže viz tabulky. 

  

dělnické 
profese

24%

administrativa
74%

piloti
1%palubní 

průvodčí
1%

 
                                                 
82 nyní § 49 ZPr 
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podíl na celkovém počtu schválených žádosti dle 
délky praxe

4 - 25 let
31%

do 3 let
27%nad 25 let

42%

 

 

 

8.2 OK Dohoda 2  
 

V listopadu roku 2006 představenstvo společnosti schválilo program OK Dohoda 2 

jako další krok ke zmírnění ztrát společnosti. 

 

Na rozdíl od OK Dohody 1, kdy zaměstnancům  bylo nabídnuto  ukončení 

pracovního poměru dohodou, v OK Dohodě 2 vedoucí zaměstnanci  určili 

pracovní místa, která  budou v důsledku úsporných opatření zrušena a  

dotčeným zaměstnancům bude nabídnuto ukončení pracovního poměru 

dohodou.  

ČSA vyplatila těmto zaměstnancům tzv.odchodné v celkové výši 8 násobku jejich 

průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnancům pracujícím v ČSA 25 a více let, 

zaměstnancům s dobou 5 let před vznikem nároku na starobní důchod a kratší 

a samoživitelům pečujícím o nezletilé dítě, bylo toto odchodné vyplaceno v celkové 

výši 9 násobku jejich průměrného měsíčního výdělku (viz tabulka níže). 

Základním předpokladem programu bylo, že nebude narušen bezpečný a plynulý 

chod společnosti a kvalita poskytovaných služeb.   

Celkový počet zaměstnanců v ČSA k 1.11. 2006 činil 5 424.Cílem OK Dohody 2 bylo 

dosáhnout počtu zaměstnanců 5080 do konce března 2007.  
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Komentář: 

Přehled výše odstupného: 

1)     odstupné nárok dle ZPr                         3 násobek ve výši Ø měsíčního výdělku  

2)     odstupné nárok dle KS                         2 násobek ve výši Ø měsíčního výdělku  

3)     odstupné nárok dle KS                         3 násobek ve výši  Ø měsíčního výdělku 

(bod 3 se týká  pouze zaměstnanců 5 let před vznikem nároku na starobní důchod 

a kratší, s odpracovanými 25 lety a více v ČSA a.s.  a samoživitelů pečujících  

o nezletilé dítě).  

Tento program se stejně jako v případě OK Dohody 1 nevztahoval  na zaměstnance, 

kteří  : 

-          jsou ve výpovědní době, 

-          již mají uzavřenu dohodu o skončení pracovního poměru podle § 43 ZPr 
83včetně dohody z důvodu organizačních změn, 

-          mají uzavřen pracovní poměr na dobu určitou, 

-          jsou ve zkušební době, 

-          jsou v mimoevidenčním stavu (mateřská a rodičovská dovolená, dlouhodobé 

neplacené volno) 

                                                 
83 nyní § 49 ZPr 
 

Okruh zaměstnanců Standardní nárok výše 

odstupného 

(násobek výše  Ø 

měsíčního výdělku) 

+ 2 měsíční výpovědní 

doba 

Odchodné  v rámci OK 

Dohody 2 

(násobek výše  Ø 

měsíčního výdělku)  

Zaměstnanci v hl. pracovním 

poměru  

5+2   8 

Zaměstnanci pracující v ČSA a.s. 25 

a více let, zaměstnanci 5 let před 

vznikem nároku na starobní důchod 

a kratší, samoživitelé pečující 

o nezletilé dítě 

6+2 9 



 66 

 

Pokud zaměstnanec po skončení pracovního poměru nastoupil opět do zaměstnání 

u ČSA před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, 

z nichž byla odvozena výše odstupného, byl povinen vrátit odstupné nebo jeho 

poměrnou část. 

Pokud bylo dle programu OK Dohoda 2 zrušeno pracovní místo zaměstnance, který 

požádal o skončení pracovního poměru v rámci programu OK Dohoda 1 a jeho 

žádost nebyla tehdy ze strany ČSA přijata, bylo tomuto zaměstnanci vyplaceno 

odchodné za podmínek programu OK Dohoda 1. 

 

8.3 OK Dohoda a nový zákoník práce 
  

 

Zákoník práce, který nabyl účinnosti dne 1.1. 2007, s sebou přinesl změny i ve výši 

odstupného, na něž má zaměstnanec nárok při skončení pracovního poměru 

z důvodu nadbytečnosti. V této souvislosti se objevily  dotazy, zda s touto změnou 

počítá i program OK Dohoda 2.  

Počítal, ovšem na celkovou výši vyplaceného tzv. odchodného nemělo přijetí nové 

právní úpravy vliv. Další změnou v zákoníku práce je totiž zkrácení výpovědní doby, 

a to ze tří měsíců na dva.  

Do 31.12. 2006 měli zaměstnanci nárok ze zákoníku práce a dle platné kolektivní 

smlouvy na 4/5 násobek průměrného výdělku plus trojnásobek za výpovědní dobu, 

jeden násobek přidávala společnost při OK Dohodě navíc. Celkem tedy měli 

zaměstnanci nárok na 8/9 násobek průměrného výdělku. 

Od 1. 1. 2007 mají zaměstnanci nárok ze zákoníku práce a  platné kolektivní 

smlouvy na 5/6 násobek průměrného  výdělku plus dvojnásobek  za výpovědní dobu, 

jeden násobek přidává společnost při OK dohodě navíc. Takže opět zůstává nárok 

na 8/9 násobek průměrného výdělku.  

Pro lepší srovnání je zde tabulka, která znázorňuje stav před 1. 1. 2007 a současný 

stav. 
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Před 1. 1. 2007 

 

Okruh zaměstnanců Standardní nárok výše 

odstupného dle ZP a KS 

(násobek výše  Ø 

měsíčního výdělku) 

Další vyplacená částka  

v rámci OK Dohody 

(násobek výše  Ø 

měsíčního výdělku) 

Celkem 

odchodné 

Zaměstnanci 

v hlavním pracovním 

poměru 

4  (7)* 1 8 

Zaměstnanci pracující 

v ČSA a.s.  25 a více 

let, zaměstnanci  

v době 5 let před 

vznikem nároku na 

starobní důchod a 

kratší, samoživitelé 

pečující o nezletilé 

dítě 

5  (8)* 1 9 

*) vč. tříměsíční výpovědní doby 

 

Po 1. 1. 2007 

 

Okruh zaměstnanců Standardní nárok výše 

odstupného dle ZP a KS 

(násobek výše  Ø 

měsíčního výdělku) 

Další vyplacená částka  

v rámci OK Dohody 

(násobek výše  Ø 

měsíčního výdělku) 

Celkem 

odchodné 

Zaměstnanci 

v hlavním pracovním 

poměru 

5  (7)* 1 8 

Zaměstnanci pracující 

v ČSA a.s.  25 a více 

let, zaměstnanci  

v době 5 let před 

vznikem nároku na 

starobní důchod a 

kratší, samoživitelé 

pečující o nezletilé 

dítě 

6  (8)* 1 9 

*) vč. dvouměsíční výpovědní doby 
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Pokud bych se měla vyjádřit k programům OK Dohoda 1 a OK Dohoda 2, tak se 

nemohu ubránit dojmu, že tato opatření byla spíše účelová!Společnost ( především 

vedení společnosti) potřebovala nutně a v krátké době vykázat zisk a propuštění 

desítek až stovek zaměstnanců bylo nejrychlejším možným způsobem.Jak jinak si 

totiž vysvětlit situace, kdy sice byla zrušena řada vedoucích a manažerských pozic, 

ale během několika měsíců se zde objevily pracovní pozice na první pohled nové 

(pod jiným názvem), které však ve skutečnosti náplní práce jen kopírovaly pracovní 

pozice dříve zrušené! 

 

Pokud jde o zaměstnance společnosti, měly pro ně tyto dvě dohody význam jak 

negativní, tak pozitivní.Negativní byl dopad především pro zaměstnance, kteří byli u 

společnosti spokojeni a neměli v plánu pracovní poměr ukončit.K nim patří 

především ti, kteří pro společnost pracovali dlouhá léta a vzhledem ke svému věku, 

případně. i úzké specializaci si budou jen obtížně hledat nové zaměstnání. Na 

druhou stranu tu však byla řada zaměstnanců, kteří již  delší dobu o odchodu ze 

společnosti uvažovali a tato nabídka jim rozhodování usnadnila. 
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9 Závěr 
 

Konkrétním změnám, které přinesl nový zákoník práce v oblasti právní úpravy 

skončení pracovního poměru, jsem se věnovala jak v části týkající se platné právní 

úpravy, tak v části vymezující jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru.V 

závěru této práce bych se tedy zaměřila na zákoník práce především z toho hlediska, 

jaká zlepšení či naopak zhoršení přinesl v oblasti právní úpravy skončení pracovního 

poměru z hlediska zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

Dále bych zde zmínila několik koncepčních změn zákoníku práce, které v současné 

době připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí a v souvislosti s tím bych uvedla 

některé své úvahy de lege ferenda. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce, byl od začátku přijímán s rozpaky.Některými 

vítán, jinými zavrhován.Kladně hodnocen byl zejména ze strany odborových 

organizací, kterým nová právní úprava přinesla značné posílení kontrolních a 

rozhodovacích pravomocí.  

S nevolí byl naopak přijat zaměstnavateli, kterým zákoník práce ukládá několik 

nových povinností.V souvislosti se skončením pracovního poměru je to především 

nová výše odstupného, které oproti předchozí právní úpravě činí nejméně 

trojnásobek průměrného výdělku, a při výpovědi podle § 52 písm. d)  dokonce 

dvanáctinásobek průměrného výdělku.Před přijetím tzv.legislativně-technické novely, 

o které jsem blíže pojednala v 2.části své diplomové práce, navíc nebylo jasné, zda 

při rozvázání pracovního poměru  podle § 52 písm. d), tedy ze zdravotních důvodů, 

náleží zaměstnanci odstupné rovněž v případech, kdy se zaměstnavatel 

odpovědnosti za pracovní úraz zprostí. 

 

Nová právní úprava přispěla v několika směrech k posílení právního postavení 

zaměstnance v pracovněprávních vztazích.V rámci institutu skončení pracovního 

poměru je to, kromě již zmíněného nároku na vyšší odstupné, zákaz zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele v době prvních 14 

kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti.To se však opět nelíbí 

zaměstnavatelům, kteří se obávají zneužití tohoto ustanovení především ze strany 

„simulujících zaměstnanců.“ 
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Za určité posílení právního postavení zaměstnanců, zejména z hlediska právní 

jistoty, lze považovat  povinnost uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru 

v písemné formě pod sankcí neplatnosti. 

 

Negativní změnou pro zaměstnance je nepochybně zrušení tzv.nabídkové povinnosti 

zaměstnavatele, o které jsem se zmínila v části pojednávající o výpovědi dané 

zaměstnavatelem. 

 

 

Chystané koncepční změny zákoníku práce 

 

Zákoník práce byl za relativně krátkou dobu své účinnosti několikrát novelizován.Již 

to patrně svědčí o tom, že šlo o kodex nepříliš zdařilý, nesplňující původní záměry, 

tedy zajištění větší liberalizace a  smluvní volnosti v pracovněprávních vztazích. 

 

V současné době připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí návrh novelizace 

zákoníku práce.Patrně nejkontroverznější možnou změnou je výpověď 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu. 

 

Podle platné právní úpravy může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď jen ze 

zákonem stanovených důvodů.Výčet těchto důvodů je však relativně úzký a 

zaměstnavatel je tak v možnosti dát výpověď značně omezen.Zrušení těchto 

omezení by tedy zaměstnavatelé jistě uvítali!Mohli by se tak zbavit nepohodlného 

zaměstnance velmi jednoduchým způsobem. 

V praxi velmi často dochází k tomu, že zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď ze 

zákonem předpokládaného důvodu, ačkoli podmínky pro jeho užití splněny 

nejsou.Např. zaměstnavatel uvede jako důvod výpovědi zrušení pracovní pozice 

zaměstnance, ve skutečnosti však tuto pozici pouze přejmenuje a dosadí na ni 

zaměstnance jiného.Proti tomu se však zaměstnanec může bránit soudní 

cestou.Úspěšný bude v tom případě, pokud prokáže, že zákonné podmínky pro 

uplatnění tohoto důvodu splněny nebyly. 

V případě, že by byla možná výpověď bez udání důvodu, by zaměstnanec žádnou 

ochranu neměl!Došlo by tak k naprosté ztrátě jistoty zaměstnance a naopak 
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absolutní svévoli zaměstnavatele! Zaměstnanec by byl v podstatě v neustálém 

strachu, protože výpověď by mohla přijít kdykoli a naprosto nečekaně. 

Ani vysoké odstupné, které by v případě výpovědi bez udání důvodu náleželo 

zaměstnanci, nepovažuji za dostatečnou kompenzaci. 

Navíc by tímto způsobem mohli propustit zaměstnance jen zaměstnavatelé, kteří si  

poskytnutí vysokého odstupného mohou finančně dovolit. 

 

Osobně bych vhodnější řešení spatřovala spíše v zobecnění výpovědních důvodů, 

popř. jejich rozšíření.Tím by zůstala zachována právní jistota zaměstnanců a 

zaměstnavatelé by nebyli omezeni úzkým výčtem výpovědních důvodů. 

 

K možným koncepčním změnám patří i odstupňování délky výpovědní doby či 

výše odstupného s ohledem na délku pracovněprávního vztahu mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem.S tím se nemohu než ztotožnit.Za nedostatek 

současného zákoníku práce považuji právě nezohlednění délky zmíněného 

pracovněprávního vztahu. 

 

V tuto chvíli je otázkou, jaké náměty se objeví v připravovaném návrhu novelizace 

zákoníku práce a které z nich budou nakonec schváleny.Doufejme jen, že půjde o 

změny přínosné, které přinesou slibovanou liberalizaci pracovněprávních vztahů a 

větší smluvní volnost účastníků pracovního poměru 
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10   The ways to terminate the employment relationship 
 
 
10.1 Summary 
 
In my graduation theses I focused on the ways to terminate the employment  

relationship.I enforced chracteristics of each way of the termination and legal 

possibilites for using it.I mentioned the differences between present – day legal 

regulations end previous legal regulations. 

 

I engaged in specific changes of  termination of the employment relationship brought 

by the present  Labour Code in the area of legal regulations, as in the part 

concerning applicable legal regulations, so in the part defining individual ways of 

termination of the employment relationship. In the conclusion of this graduation 

theses I would like to focus on the Labour Code especially with the view of what 

improvements or on the contrary impairment has brought in the area of legal 

regulations in termination of the employment relationship on the part of employers 

and employees. 

Next I would like to mention several conceptual changes in the Labour Code, which 

are being prepared by ministry of labour and social affairs. In content of this I would 

like to introduce some of my de lege ferenda considerations. 

 

The Labour Code of 2006 was accepted embarrassedly since its release.  It was 

welcomed by someone, but deprecated by others. The Labour Code was positively 

classificated especially by trade unions, whom the new legal regulation brought 

significant consolidation of supervisory and decision authority. 

It was accepted with displeasure by employers, whom the Labour Code imposes 

several new obligations. In context of termination of the employment relationship it is 

especially new severance pay which is compared to previous Labour Code triple of 

the average monthly earnings and when dismissed according to section 52 d) of the 

Labour code of 2006 it is even twelve times of the average monthly earnings. Before 

the acceptance of technical-legislative amendment which I analyzed more closely in 

the second part of my graduation thesis was not clear, whether when dismissed 

according to section 52 d) of the Labour code of 2006, thus due to employee’s health 
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incapacity to work, the statutory severance pay pertains to employee even if the 

employer refuse his obligation for work injury. 

 

New legal regulations contributed in many ways to consolidate legal position of 

employees in labourelationlaw relations. Within the scoop of institute in termination of 

the employment relationship it is besides already mentioned higher severance pay 

also prohibition of the termination of the employment relationship in the probation 

period on the part of employee during the duration of first 14 calendar days of 

incapacity to work. However this is disliked by employers, who fears of exploitation of 

this regulation mostly by “malingerers”. 

 

We can consider obligation to make a written agreement of termination of the 

employment relationship under the sanction of nullity as certain consolidation of legal 

capacity of the employees. 

 

Negative change for the employees is undoubtedly cancellation of so-called 

employer’s duty offer, which I mentioned in the part discussing notice of dismissal 

given by employer.. 

 

Planned conceptual changes in labour law  

 

The Labour Code was amended several times during it’s relatively short validity 

period. It apparently indicates, that the code was not very succesfull and it did not 

fulfill previous intentions, thus assuring of higher liberalization and contractual scope 

in labourelationlaw relations.  

 

Ministry of labour and social affairs is preparing an amendatory act of the Labour 

Code proposition. The most controversial possible change is probably the termination 

of the employment relationship without a reason. 

 

 

According to valid legal regulations the employment relationship may be terminated 

only by certain legal acts. The list of the reasons is however very short and thus an 

employer is very limited in the ways to dismiss employees. 
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So the cancellation of this limitation would be very welcomed among employers. 

They could simply get rid of uncomfortable employees. 

 

In practice things are, that employee gives a notice of dismissal using certain legal 

act, however conditions for its application was not fulfilled. For example an employer 

states as a reason for dismissal cancellation of his working position, but in fact the 

position is renamed and a other employee is hired. Employee can defend himself per 

curiam. He could be successful onle if he proves, that course of law for using this 

reason was not fulfilled. In case, that it would be possible to terminate the 

employment relationship without a reason, the employee would have no protection! It 

would come to complete loss of the employee’s warranty, but on the contrary 

absolute willfulness of the employer! The employee would be in persistent fear, 

because a dismissal could come whenever and absolutely unexpected. I do not 

consider even the high severance pay, which would in case of dismissal without a 

reason belong to the employee, as the sufficient balance of everyday uncertainty. In 

addition it would mean, that only employers who can afford paying high severance 

pay could dismiss employees using notice of dismissal without reason. 

 

I would see more suitable solution rather in generalization of dismissal reasons, 

eventually its extension. Thereby the peace of the employees would be saved and 

the employers would not be limited by few dismissal reasons. 

 

To possible conceptual changes belongs ratio spacing of dismissal time length or 

height of the severance pay with in relation to length of labourelationlaw relation 

between the employee and the employer. I must identify with it. I consider the 

absence of relation to length of labourelationlaw relation between the employer and 

the employee as an imperfection of the present Labour code. 

 

 

Now it is a question what topics will appear in preparation of the amendment to the 

Labour Code and which ones will be authorized. Lets hope that it will be social 

profitable changes, which will bring promising liberalization of labourelationlaw 

relations and better contractual freedom of employment participants. 
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