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Úvod
V dnešním globálním světě představuje komparace rozličných oblastí
společenského života různých zemí a kultur jeden z důležitých zdrojů našeho poznání a
osobnostního rozvoje. Prostřednictvím komparace zlepšujeme naši společenskou
orientaci. Obohaceni poznáním cizích prvků intenzivněji vnímáme nám známý svět a
prostředí, ve kterém se nacházíme. Komparace nás inspiruje a učí nás komplexnímu
pohledu na svět kolem nás.
Tak jako v běžném životě i komparace na poli právním rozšiřuje především naše
právní vnímání. Umožnuje nám víceúrovňový pohled na náš právní řád; podněcuje naše
právní myšlení; nabádá nás k úvahám de lege ferenda. Současně však před nás staví
častokrát velmi nelehký úkol nalézat ve zdánlivě zcela odlišných právních institutech
dvou rozdílných právních řádů alespoň základní prvky podobnosti, které nám pomohou
jednotlivé právní instituty lépe uchopit, pochopit a analyzovat.
Výše uvedené platí dvojnásob v případě komparace českého pracovního práva
s pracovním právem Velké Británie, kdy se před námi střetává moderní kodifikované
právní odvětví kontinentálního typu s tradiční (a v některých případech bychom mohli
říct až tradicionalistickou) právní mozaikou principů common law, rozsáhlé
rozhodovací praxe a psaných právních předpisů. Nemysleme si však, že je britské
pracovní právo v porovnání s českým pracovním právem nějakým „skanzenem“ právní
historie. Jak uvidíme dále v této práci, v řadě ohledů může britská právní úprava působit
flexibilněji a progresivněji, než ta česká, a může být české zajímavým příkladem.
Tématem této diplomové práce je ukončení pracovního poměru v České
republice ve srovnání s právní úpravou Velké Británie. S ohledem na rozsahové
možnosti této práce a komplexnost zpracovávané matérie si tato práce neklade za cíl
vyčerpávajícím způsobem pospat veškeré aspekty ukončení pracovního poměru v obou
právních úpravách (i z tohoto důvodu se v této práci kupříkladu nevěnuji srovnání
problematiky hromadného propouštění). Cílem této práce je především přiblížit
jednotlivé vybrané právní instituty obou úprav týkající se ukončení pracovního poměru,
porovnat je a poskytnout čtenáři dostatek prostoru pro úvahy, s jakou flexibilitou ta
která právní úprava reaguje na aktuální společenské trendy a potřeby zaměstnavatelů a
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zaměstnanců. A nutno podotknout, že právě míra flexijistoty1 je jednou z oblastí, ve
které se české pracovní právo od pracovního práva britského značně liší a ve které by se
mohla česká právní úprava tou britskou do jisté míry inspirovat.
V úvodní části této práce se věnuji srovnání institutu pracovního poměru v rámci
české a britské právní úpravy a rovněž detailně analyzuji prameny britského pracovního
práva. Pochopení pramenů britského pracovního práva a především pak komplexního
systému rozhodovací praxe ve věcech pracovněprávních je důležitým nástrojem pro
komparativní práci s problematikou ukončování pracovního poměru ve Velké Británii.
Těžiště diplomové práce poté spočívá v analýze a srovnání jednotlivých případů
skončení pracovního poměru. Zaměříme se přitom na obě klíčové oblasti skončení
pracovního poměru: na případy skončení pracovního poměru na základě právního
jednání jeho subjektů a na skončení pracovního poměru v důsledku právních událostí
nezávislých na vůli subjektů pracovního poměru.
V rámci skončení pracovního poměru na základě právního jednání účastníků
pracovního poměru bude prostor věnován nejprve dohodám o rozvázání pracovního
poměru. V obou právních řádech představují dohody o rozvázání pracovního poměru
flexibilní nástroj ukončení pracovněprávního vztahu, který nehledě na svou formální
jednoduchost akcentuje rovněž nezbytnou ochranu zaměstnance coby slabší strany
pracovního poměru. V rámci exkurzu do britské právní úpravy dohod o rozvázání
pracovního poměru si vedle standardních dohod přiblížíme také institut dohod o
narovnání – tzv. settlement agreements, jehož ekvivalent bychom v českém pracovním
právu hledali marně.
Dále je prostor věnován úpravě výpovědi z pracovního poměru jako
esenciálnímu způsobu rozvázání pracovního poměru jednostranným právním jednáním
jeho účastníků. V rámci české právní úpravy budou přiblíženy jednotlivé výpovědní
důvody, na základě kterých může dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, věnovat se
budeme ochraně před výpovědí a odstupnému a popsán bude i režim výpovědi ze strany
zaměstnance. V části věnující se výpovědi podle britského pracovního práva srovnáme
režim výpovědi dle common law se zákonným režimem ochrany před nespravedlivou
1

Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání. Princip flexijistoty v českém
pracovním právu. První vydání. Praha: Auditorium s.r.o., 2009, ISBN 978-80-903786-04-9, s. 23
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výpovědí, přiblížíme si specifika nadbytečnosti podle britského právní úpravy i způsob
výpočtu

kompenzace

při

neoprávněné

výpovědi

a

odstupného

v případech

nadbytečnosti.
Stranou této práce nezůstane ani srovnání okamžitého zrušení pracovního
poměru v českém pracovním právu a institutu summary dismissal v britském pracovním
právu a dále také problematika zrušení pracovního poměru ve zkušební době v obou
právních úpravách.
V závěrečné části práce se zaměříme na posuzování právních úprav skončení
pracovního poměru na základě právních skutečností nezávislých na vůli účastníků
pracovního poměru. Prostor bude věnován skončení pracovního poměru uplynutím
doby, problematice smrti zaměstnance a zaměstnavatele jako fyzické osoby, případně
zániku zaměstnavatele jako právnické osoby dle britské právní úpravy, a rovněž se
budeme věnovat otázkám spojeným se skončením pracovního poměru v důsledku
rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci či otázkám skončení pracovního poměru
pro nemožnosti plnění podle britské právní úpravy.
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1. Obecně k pojmovému vymezení pracovního poměru a jeho
skončení
1.1

Institut pracovního poměru v českém pracovním právu
Právo na práci, či přesněji řečeno právo získávat prostředky pro své životní

potřeby prací, stanoví Listina základních práv a svobod (dále jen „Listina“) jako jedno
ze základních hospodářských, sociálních a kulturních práv v Hlavě čtvrté v Čl. 26 odst.
3, kde Listina přiznává každému „právo získávat prostředky pro své životní potřeby
prací“.
K uskutečňování

ústavního

práva

na

práci

poté

dochází

především

prostřednictvím institutu pracovního poměru. Pracovní poměr tak bez pochyby
představuje jeden ze středobodů pracovního práva; je esenciálním pracovněprávním
vztahem, kterým získávají fyzické osoby možnost účastnit se pracovního procesu.2
Pracovní poměr přitom není v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen
„ZPr“) ani v jiných právních předpisech samostatně definován. Vymezení pojmu
pracovní poměr má však podstatný význam, a to nejen pro oblast pracovního práva či
práva sociálního zabezpečení, ale i pro podnikatelský systém a hospodářství
jednotlivých zemí.3
Vhodné pojmové vymezení institutu pracovního poměru nabízí teorie
pracovního práva na základě shrnutí jeho základních prvků a charakteristických znaků.
Pracovní poměr tak můžeme z pohledu teorie pracovního práva vymezit jako smluvní a
závazkový vztah, v rámci kterého se jedna ze stran (zaměstnanec) zavazuje pro druhou
stranu (zaměstnavatele) vykonávat práci za odměnu (mzdu).4
Zatímco před vznikem pracovního vztahu vystupují budoucí zaměstnanec a
budoucí zaměstnavatel v rovnocenném postavení, přičemž uzavření pracovněprávního
vztahu je v souladu s principy soukromého práva vyjádřením jejich svobodné vůle,
2

Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 227 (autor kapitoly M. Galvas)
3
Srov. BARANCOVÁ, Helena a kol. Pracovné právo v európskej perspektive. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7380-241-7, s. 156 (spoluautoři kapitoly H.
Barancová a J. Matlák)
4
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 227 (autor kapitoly M. Galvas)
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vznikem pracovněprávního vztahu vyvstává mezi stranami pracovního poměru zřetelný
prvek nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance - dochází k výkonu
závislé práce.5
Legální definice závislé práce je přitom na rozdíl od definice pracovního poměru
v ZPr zakotvena, přičemž novelou ZPr s účinností od 1. ledna 2012 došlo ke
zřetelnějšímu vymezení znaků závislé práce a podmínek, za nichž musí být závislá
práce vykonávána, úpravou znění § 2 a § 3 ZPr.6 Dle § 2 odst. 1 ZPr je závislá práce
vymezena jako „práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a
podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a
zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně“. Požadavek odměny za závislou
práci poté odráží § 2 odst. 2 ZPr, dle kterého musí být „vykonávána za mzdu, plat nebo
odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na
pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ Platí při tom, že dle
§ 3 ZPr může být závislá práce vykonávána „výlučně v základním pracovněprávním
vztahu“, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Za základní pracovní vztahy
přitom ZPr v § 3 stanoví pracovní poměr a rovněž právní vztahy na základě dohod o
pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní poměr však bude bezesporu
nejčastějším pracovněprávním vztahem, v rámci kterého vykonávají fyzické osoby
závislou práci.
Povaha závislé práce a s ní související nerovnost vzájemného postavení stran
pracovněprávního vztahu jsou zákonodárcem reflektovány ve zvýšené ochraně práv
zaměstnance v rámci ZPr a dalších pracovněprávních předpisů.7 Tyto „ochranné“ prvky
budou rovněž patrné v navazujících částech této práce – především v otázkách
týkajících se ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

5

Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 117 (autor kapitoly J. Jakubka)
6
Srov. AUDESOVÁ, S.; PLEŠKOVÁ V. Švarcsystém prohlášen za nelegální. Epravo.cz. [online]. 28. 12.
2011 [cit. 2016-05-28]. Dostupné z WWW http://www.epravo.cz/top/clanky/svarcsystem-prohlasen-zanelegalni-79466.html
7
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 117 (autor kapitoly J. Jakubka)
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1.1.1 Vznik pracovního poměru
§ 33 ZPr upravuje 2 základní způsoby vzniku pracovního poměru - pracovní
smlouvou nebo jmenováním na vedoucí pracovní místo. Platí při tom, že vznik
pracovního poměru pracovní smlouvou je způsobem obvyklým a tradičním, který se
uplatní vždy, není-li ZPr či jiným právním předpisem stanoveno, že se pracovní poměr
na vedoucí pracovní místo zakládá jmenováním.

8
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jmenováním nepřichází v úvahu v podnikatelské sféře. V úvahu tedy přichází typicky
v oblasti veřejné správy. V takových výjimečných a zákonem specificky stanovených
případech (srov. § 33 odst. 3 ZPr) je naopak vyloučen vznik pracovního poměru
pracovní smlouvou, a to i v situaci, kdy jmenování doprovází uzavření smlouvy mezi
jmenovaným zaměstnancem a zaměstnavatelem, která upřesňuje mzdové a další
pracovněprávní aspekty pracovního poměru jmenovaného zaměstnance.9
Nutno poznamenat, že ZPr nepřejal dikci zákona č. 65/1965 Sb., který v § 27
odst. 3 upravoval možnost vzniku pracovního poměru volbou, kdy byl pracovní poměr
zakládán volbou v případech stanovených zvláštními předpisy, popřípadě stanovami
nebo usnesením příslušných orgánů družstev nebo sdružení občanů podle zvláštního
zákona. Volba tak dle platné právní úpravy představuje pouze nezbytný formální krok,
který předchází samotnému vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou.10 § 33 odst.
2 ZPr v této souvislosti stanoví, že pokud „zvláštní právní předpis nebo stanovy spolku,
odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního právního
předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa uskutečnilo na základě volby
příslušným orgánem, považuje se zvolení za předpoklad, který předchází sjednání
pracovní smlouvy.“
V souladu s § 36 ZPr pracovní poměr vzniká dnem, který „byl sjednán v
pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den
jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.“ Pro vznik pracovního poměru
pracovní smlouvu i jmenováním pak platí společný základní předpoklad, že pracovní
8

Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 117 – 118 (autor kapitoly J. Jakubka)
9
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 248 – 249 (autor kapitoly M. Galvas)
10
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 117 – 118 (autor kapitoly J. Jakubka)
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poměr může vzniknout pouze na základě svobodně projevené a souhlasné vůle
zaměstnance a zaměstnavatele.11
1.1.2 Subjekty pracovního poměru
Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnavatel a zaměstnanec. Zákonnou
definici zaměstnance stanoví ZPr v § 6, dle kterého je zaměstnancem „fyzická osoba,
která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu“.
Zaměstnavatel je definován v § 7 ZPr, dle kterého je zaměstnavatelem osoba, „pro
kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním
vztahu“.
1.1.3 Obsah pracovního poměru
Obsah pracovního poměru představují vzájemná práva a povinnosti subjektů účastníků pracovního poměru. Pracovněprávní vztah je přitom povahou právním
vztahem synallagmatickým, kdy právům zaměstnance korespondují povinnosti
zaměstnavatele a naopak. Základní okruh těchto povinností, které tvoří obsah
pracovního poměru, poté vymezuje samotný ZPr.12
1.1.4 Objekt pracovního poměru
Objektem pracovního poměru je realizace obsahu pracovního poměru jeho
subjekty, tj. opakující se osobní výkon závislé práce zaměstnance pro zaměstnavatele.13
1.1.5 Skončení pracovního poměru
Způsoby skončení pracovního poměru jsou kogentně stanoveny v ZPr, jinými
způsoby tedy nelze pracovní poměr skončit. Právní úprava tak jasně reflektuje
společenskou nutnost zvýšené ochrany a stability institutu pracovního poměru, jakožto
klíčového vztahu v pracovněprávní interakci, zároveň však stanoví pravidla a parametry

11

Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 117 – 118 (autor kapitoly J. Jakubka)
12
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 270 (autor kapitoly M. Galvas)
13
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 4., aktualizované vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2014, ISBN 978-80-7478-440-8, s. 9 (autor kapitoly P. Hůrka)
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pro realizaci mobility a flexibility v pracovněprávních vztazích, a to jak z pozice
zaměstnavatele, tak i zaměstnance.14
Analýza terminologie užívané v § 48 ZPr, který stanoví výčet způsobů skončení
pracovního poměru, dále ukazuje, na základě jakých právních skutečností může
pracovní poměr skončit:
a) pracovní poměr může být rozvázán na základě právního jednání subjektů
pracovního poměru, přičemž právní jednání vedoucí k rozvázání pracovního poměru
může být dvoustranné (dohoda o rozvázání pracovního poměru) nebo jednostranné
(výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve
zkušební době);
b) pracovní poměr může skončit v důsledku právní události nezávislé na vůli
subjektů pracovního poměru, tj. v důsledku uplynutí sjednané doby, smrtí zaměstnance
či zaměstnavatele jako fyzické osoby, nebo úředním rozhodnutím. 15

1.2

Institut pracovního poměru v britském pracovním právu
Dříve než se detailně zaměříme na problematiku ukončení pracovního poměru

dle britské právní úpravy a následné srovnání klíčových institutů s českou právní
úpravou, přibližme si prameny britského pracovního práva a rovněž strukturu
rozhodovací praxe ve věcech pracovního práva. Ve Velké Británii totiž více než kdekoli
jinde v Evropě vyvstává potřeba vnímat jednotlivé instituty pracovního práva nikoli
jednotlivě a odděleně, avšak jako součást komplexního sytému, kde právo vytváří
nejenom zákonodárce prostřednictvím zákonného textu, ale zásadní význam má výklad
obecných (či neurčitých) smluvních ujednání a zákonného textu, který je svěřen soudům
a pracovním tribunálům.
1.2.1 K pramenům britského pracovního práva
Pracovní právo ve Velké Británii jako nástroj regulace vztahu mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli prošlo za posledních 50 let intenzivním vývojem.16 Charakteristickým
14

Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 284 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
15
Srov. Tamtéž, s. 285-286 (autorka kapitoly J. Zachovalová); HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, ISBN 978-80-7380-316-2, s. 174 (autor kapitoly P.
Hůrka)
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znakem tohoto vývoje je zvýšená intenzita kodifikace tradičního práva pramenícího
z common law a rozhodovací praxe britských soudů do psaných předpisů pracovního
práva.
Britské pracovní právo či lépe řečeno právo smluvních vztahů mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem bylo tradičně vnímáno jako součást kontraktačního
práva regulovaného common law, neboť pracovní smlouva představovala jeden
z možných smluvních typů dle common law. 17 Při absenci rozvinutého psaného práva
upravujícího pracovněprávní vztahy to byli právě soudci, kteří vykládali nejasná
ujednání pracovních smluv a naznačovali, jakým způsobem mají strany jednat tam, kde
pracovní smlouvy mlčely.18
Na tomto místě je nutné poznamenat, že tradiční pojetí smluvního vztahu podle
common law, které chápe smlouvu jako svobodné ujednání dvou rovnocenných stran,
nemohlo zcela reflektovat realitu pracovněprávního vztahu, kde zaměstnavatel
vystupuje z pozice ekonomicky silnější strany, která typicky stanovuje podmínky, za
kterých je smlouva uzavřena.19 Vzestup dělnického hnutí a odborů se tak promítl krom
jiného v požadavku kodifikace ustanovení chránících zaměstnance coby slabší stranu
pracovního poměru a zajišťujících určité minimální standardy vztahující se na smluvní
vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů.
Od šedesátých let minulého století tak vyvstává druhý klíčový pramen britského
pracovního práva, představovaný zákony přijatými britským parlamentem, jejichž
konsolidované těžiště 20 v současnosti představují především Employment Rights Act
16

th

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 3
17
th
Srov. DUNCAN, D.; EADY, J.; HUNGERFORD-WELCH, P.; SPRACK, J. Employment Law in Practice. 12
edition. [online]. Oxford: Oxford University Press, 2016, ISBN 978-0-19-106989-5, s. 7. [cit. 2016-06-01]
Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=7Q0HCwAAQBAJ&pg=PR14&dq=uk+employment+law+in+practice+1
02th+edition
18
th
Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 3
19
th
Srov. DUNCAN, D.; EADY, J.; HUNGERFORD-WELCH, P.; SPRACK, J. Employment Law in Practice. 12
edition. [online]. Oxford: Oxford University Press, 2016, ISBN 978-0-19-106989-5, s. 7. [cit. 2016-06-01].
Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=7Q0HCwAAQBAJ&pg=PR14&dq=uk+employment+law+in+practice+1
02th+edition
20
Srov. Tamtéž, s. 7
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z roku 1996 (dále jen „ERA“) a Employment Tribunal Act z roku 1999 (dále jen
„ETA“).
Třetím klíčovým pramenem britského pracovního práva je právo evropské.
Velká Británie se stala členem Evropského společenství 1. ledna 1973 spolu s Irskem a
Dánskem, přičemž ve Velké Británii byl tento politický akt reflektován prostřednictvím
zákona European Communities Act z roku 1972.21
Další významným milníkem ve vzájemném vztahu britského pracovního práva a
evropské regulace pracovního práva je rok 2000, kdy nabývá účinnosti zákon Human
Rights Act přijatý o dva roky dříve. Prostřednictvím Human Rights Act je
implementována do britského práva Evropská úmluva o lidských právech.22
Teprve budoucnost ukáže, jakým způsobem budou ovlivněny prameny britského
pracovního práva v návaznosti na výsledky referenda konaného 23. června 2016, ve
kterém se Britové vyjádřili pro vystoupení z Evropské unie.
1.2.2 Rozhodovací praxe ve věcech britského pracovního práva
Jak již bylo zmíněno výše, soudy a pracovní tribunály hrají klíčovou roli při
výkladu smluvních ujednání a znění britských pracovněprávních předpisů. Věcná
příslušnost soudu či pracovního tribunálu přitom bude odvislá nejenom od předmětu
sporu, ale i od výše nároku na požadovanou náhradu škody.23
1.2.2.1 Pracovní tribunály
Rozhodovací agenda pracovních tribunálů (v originále Employment tribunals) je
tvořena primárně případy porušení pracovněprávních předpisů. Do věcné pravomoci
pracovních tribunálů dále budou spadat případy porušení pracovních smluv za

21

th

Srov. DUNCAN, D.; EADY, J.; HUNGERFORD-WELCH, P.; SPRACK, J. Employment Law in Practice. 12
edition. [online]. Oxford: Oxford University Press, 2016, ISBN 978-0-19-106989-5, s. 7. [cit. 2016-06-01].
Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=7Q0HCwAAQBAJ&pg=PR14&dq=uk+employment+law+in+practice+1
02th+edition
22
th
Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 5
23
th
Srov. TAYLOR, S.; EMIR, A. Employment Law: An Introduction. 4 edition. [online]. Oxford: Oxford
University Press, 2015, ISBN 978-0-19-870539-0, s. 44–45. [cit. 2016-06-01]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=VrK6BwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Employment+Law:+An+Introduction,+
Stephen+Taylor,+Astra+Emir,+Oxford+University+Press&hl
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předpokladu, že zaměstnanec jako žalující strana již není zaměstnancem zaměstnavatele
jako žalované strany. Platí přitom, že pracovní tribunály mohou přiznat náhradu
škody/kompenzaci z porušení pracovní smlouvy nejvýše do výše 25.000 liber.
Nárokuje-li žalující strana náhradu škody z porušení pracovní smlouvy ve výši
převyšující 25.000 liber, může buď předložit spor příslušnému pracovnímu tribunálu a
následně nárokovat náhradu přesahující 25.000 liber samostatnou žalobou u příslušného
okresního soudu, nebo může předložit spor přímo okresnímu soudu, který není výší
požadované náhrady limitován.24
Pracovní tribunály navazují na tradici tzv. průmyslových tribunálů (v originále
Industrial tribunals), které ve Velké Británii působily již od poloviny šedesátých let
dvacátého století a postupem času se rozsah jejich věcné působnosti rozšířil až do
současné podoby (kupříkladu až do roku 1994 nemohly pracovní tribunály rozhodovat
ve věcech porušení pracovní smlouvy).25
Nutno podotknout, že historicky bylo cílem průmyslových tribunálů především
neformální cestou urovnávat spory vznikající z průmyslové výroby ve Velké Británii;
průmyslové tribunály tedy měly být spíše určitou rychlou, neformální a finančně méně
náročnou alternativou k tradičním britským soudům.26
Skutečností

zůstává,

že

v současnosti

pracovní

tribunály

představují

plnohodnotnou součást britského systému soudnictví v pracovněprávních věcech zasedají v 21 městech napříč Velkou Británií a zaměstnávají více než 300
pracovněprávních soudců na plný či částečný úvazek.27 Spory jsou v rámci pracovních

24

th

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0th
230-30-128-3, s. 9; TAYLOR, S.; EMIR, A. Employment Law: An Introduction. 4 edition. [online]. Oxford:
Oxford University Press, 2015, ISBN 978-0-19-870539-0, s. 45–47. [cit. 2016-06-01]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=VrK6BwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Employment+Law:+An+Introduction,+
Stephen+Taylor,+Astra+Emir,+Oxford+University+Press&hl
25
th
LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0-230-30128-3, s. 9
26
th
Srov. Tamtéž, s. 10; TAYLOR, S.; EMIR, A. Employment Law: An Introduction. 4 edition. [online].
Oxford: Oxford University Press, 2015, ISBN 978-0-19-870539-0, s. 47. [cit. 2016-06-01]. Dostupné
z WWW
https://books.google.cz/books?id=VrK6BwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Employment+Law:+An+Introduction,+
Stephen+Taylor,+Astra+Emir,+Oxford+University+Press&hl
27
th
Srov. TAYLOR, S.; EMIR, A. Employment Law: An Introduction. 4 edition. [online]. Oxford: Oxford
University Press, 2015, ISBN 978-0-19-870539-0, s. 45. [cit. 2016-06-01]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=VrK6BwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Employment+Law:+An+Introduction,+
Stephen+Taylor,+Astra+Emir,+Oxford+University+Press&hl
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tribunálů rozhodovány tříčlenným senátem (soudce předseda a dva přísedící, přičemž
jednoho nominuje organizace zaměstnavatele a jednoho nominují odbory), ve
vybraných případech může rozhodovat i samosoudce.28
Určitý prvek neformálnosti z dob průmyslových tribunálů se zachoval snad
pouze v možnosti stran sporu hájit se před tribunálem bez právního zastoupení.29
1.2.2.2 Odvolací pracovní tribunály
Proti rozhodnutí pracovního tribunálu mohou strany pracovního sporu podat ve
lhůtě šesti týdnů odvolání k odvolacímu pracovnímu tribunálu (v originále Employment
Appeal Tribunal). Odvolací pracovní tribunály zasedají od roku 1975 v Londýně a
Edinburghu; rozhodují typicky v rámci tří až pětičlenných senátů v čele s prezidentem
senátu (typicky soudce vrchního či Odvolacího soudu) a přísedícími, které nominují
zaměstnavatelé a odbory.30
Odvolání musí být směřováno proti právnímu, nikoli faktickému posouzení věci
pracovním tribunálem. Z tohoto důvodu odvolací pracovní tribunály nikdy
nepřezkoumávají důkazy předložené v rámci řízení u pracovního tribunálu, ale zjišťují,
zda pracovní tribunál, který rozhodoval v prvním stupni, nevyložil chybně, nepřesně či
nesprávně právo.31
Odvolací pracovní tribunál může rozhodnout jedním z následujících způsobů:
(i)

potvrdí rozhodnutí pracovního tribunálu v první instanci;

(ii)

zruší rozhodnutí pracovního tribunálu v první instanci a rozhodne
v rámci odvolání;

28

th

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 9
29
th
Srov. TAYLOR, S.; EMIR, A. Employment Law: An Introduction. 4 edition. [online]. Oxford: Oxford
University Press, 2015, ISBN 978-0-19-870539-0, s. 47. [cit. 2016-06-01]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=VrK6BwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Employment+Law:+An+Introduction,+
Stephen+Taylor,+Astra+Emir,+Oxford+University+Press&hl
30
th
Srov. Tamtéž s. 49; LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011,
ISBN 978-0-230-30-128-3, s. 12
31
th
Srov. TAYLOR, S.; EMIR, A. Employment Law: An Introduction. 4 edition. [online]. Oxford: Oxford
University Press, 2015, ISBN 978-0-19-870539-0, s. 49. [cit. 2016-06-01]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=VrK6BwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Employment+Law:+An+Introduction,+
Stephen+Taylor,+Astra+Emir,+Oxford+University+Press&hl
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(iii)

rozhodne ve věci aplikace práva a vrátí věc pracovnímu tribunálu v první
instanci; nebo

(iv)

rozhodne ve věci aplikace práva a přikáže věc nově sestavenému
pracovnímu tribunálu pro účely nového rozhodnutí v první instanci.32

Rozhodnutí odvolacího pracovního tribunálu je pro pracovní tribunál v první
instanci závazné. Za zmínku však stojí, že britské a skotské odvolací pracovní tribunály
nejsou svými rozhodnutí vzájemně vázány.33
1.2.2.3 Okresní a vrchní soudy
S ohledem na omezenou pravomoc pracovních tribunálů rozhodují stále značnou
část sporů z britského pracovního práva tradiční soudy, a to buď soudy okresní (v
originále County Courts) nebo soudy vrchní (v originále High Courts).
Typicky budou soudy okresní či vrchní rozhodovat spory z porušení pracovní
smlouvy, spory týkající ochrany zdraví či spory z pracovních úrazů. Věcná příslušnost
je mezi okresními soudy a soudy vrchními dělena především podle výše uplatněného
nároku a dále také podle specifika sporu. Vrchní soudy tak rozhodují pouze v případech,
kde výše nároku na náhradu škody přesahuje 15.000 liber, v případech osobních újem
pak nárok na náhradu škody musí specificky přesahovat 50.000 liber. Vrchní soudy také
budou vždy rozhodovat v případech, kdy se bude zaměstnavatel cestou předběžného
opatření domáhat zabránění stávky zaměstnanců.34
Okresní soudy rozhodují v otázkách pracovní agendy v rámci 220 oblastních
středisek; v rámci soustavy britských vrchních soudů je pracovní agenda svěřena
především tzv. Queen’s bench division složené z celkem 75 soudců sídlících na soudech
v Londýně a 27 regionálních střediscích.35
Pro řízení před okresním a vrchním soudem je typická vyšší míra formálnosti.
Až na výjimky jsou účastníci před okresními soudy zastupováni právními zástupci (v
32
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Srov. TAYLOR, S.; EMIR, A. Employment Law: An Introduction. 4 edition. [online]. Oxford: Oxford
University Press, 2015, ISBN 978-0-19-870539-0, s. 45. [cit. 2016-06-01]. Dostupné z WWW
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Srov. Tamtéž, s. 49
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Srov. Tamtéž, s. 49 - 50
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originále solicitor nebo barrister), v případě vrchního soudu je poté zastoupení právním
zástupcem povinné.36
1.2.2.4 Odvolací soudy a Nejvyšší soud
Jak již bylo zmíněno výše, odvolání proti rozhodnutí v pracovněprávních
sporech je možné pouze proti právnímu posouzení soudu či pracovního tribunálu, nikoli
proti faktickým zjištěním.
Odvolací instancí proti rozhodnutím okresních a vrchních soudů a proti
rozhodnutí odvolacích pracovních tribunálů je Odvolací soud v Londýně (v originále
Court of Appeal).37 Odvolací soud se skládá z 35 odvolacích soudců (v originále Lords
of Justices of Appeal), přičemž soudci rozhodují v rámci tříčlenných senátů prostou
většinou.38
Nejvyšší a poslední instancí v britské soustavě soudnictví je poté Nejvyšší soud
(v originále Supreme Court). Britský Nejvyšší soud jako samostatná soudní instituce
vznikl v roce 2009, kdy převzal pravomoc zvláštních soudců Sněmovny lordů. Nejvyšší
soud rozhoduje v senátech složených ze tří, pěti či sedmi soudců (v originále Justices of
the Supreme Court).
Množství pracovněprávních sporů, které řeší Nejvyšší soud, je však značně
omezeno – Nejvyšší soud bude rozhodovat pouze v případě, že půjde o otázku
všeobecné veřejné důležitosti (v originále general public importance). V takovýchto
případech Nejvyšší soud obvykle poskytne výkladové stanovisko ke konkrétní nejasné
právní otázce. Pro úplnost dodejme, že z celkem 115 rozsudků, které mezi roky 2013 až

36
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2014 Nejvyšší soud vydal, bylo pouze 5 rozsudků týkajících se pracovněprávní
problematiky.39
S problematikou rozdílných stupňů britského soudnictví v pracovněprávních
věcech úzce souvisí otázka závaznosti jednotlivých rozhodnutí. V britském soudním
systému obecně platí, že rozhodnutí vyšší instance je závazné pro instanci nižší a je-li
soudem vyšší instance rozhodnuto v určitém případě určitým způsobem (je-li stanoven
soudní precedent), nižší instance jsou povinny v obdobných případech rozhodovat
totožně. Obdobný princip platí ve vztahu k rozhodnutí odvolacího pracovního tribunálu.
Současně však platí, že soudy a pracovní tribunály nejsou svými rozhodnutími
vzájemně vázány. Avšak rozhodnutí vrchního soudu je právně závazné pro soudy
okresní. Rovněž Odvolací soud je vázán svými předešlými rozhodnutími. Rozhodnutí
soudů, která nejsou závazná, však stále mohou být využita stranami sporu jako
tzv. přesvědčivá (v originále persuasive) a strany mohou požadovat po soudu, aby je
vzal při rozhodování v potaz.40
1.2.2.5 Smírčí a arbitrážní role ACAS a CAC
Vedle soudů a pracovních tribunálů svěřuje britské pracovní právo určité
rozhodovací pravomoci rovněž vybraným pracovněprávním institucím, které sice
nemají vládní charakter, jsou však financovány z veřejných prostředků a jejich vznik je
předvídán a vyžadován příslušnými pracovněprávními předpisy. Níže se zaměříme na
dvě takové instituce: Poradní, smírčí a arbitrážní službu (v originále Advisory,
Conciliation and Arbitration Service) (dále jen „ACAS“) a Centrální arbitrážní komisi
(v originále Central Arbitration Committee) (dále jen „CAC“).
ACAS vznikla v roce 1974 na základě zákona Employment Protection Act. Ač
financována britskou vládou, ACAS je nezávislou institucí, jejíž řízení zajišťuje rada
složená ze zástupců britských odborů (v originále Trade Union Congress) a britských
průmyslových podniků (v originále Confederation of British Industry).41
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Těžiště činnosti ACAS představuje především poradenství v oblasti pracovního
práva a pracovněprávních vztahů prostřednictvím publikací, doporučení a psaných
pravidel (v originále codes of practice), avšak i prostřednictvím informační linky pro
zaměstnance. Současně ACAS plní klíčovou roli smírčí a arbitrážní instituce ve vztahu
ke sporům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli především v oblasti posuzování platnosti
rozvázání pracovního poměru. Zde ACAS umožňuje stranám pracovního poměru
uzavřít zvláštní dohodu o narovnání, kterou strany podřídí svůj spor o platnost
rozvázání pracovního poměru rozhodčí pravomoci ACAS, místo toho, aby spor vznesly
před pracovní tribunál. Pracovněprávní spor v takovém případě rozhodne rozhodce
ACAS, který postupuje v souladu s arbitrážními pravidly ACAS, avšak při rozhodování
není vázán platným právem či soudními precedenty, a pouze posoudí, zda došlo
k platnému či neplatnému rozvázání pracovního poměru. Rovněž proti rozhodnutí
rozhodce není možnost odvolání, vyjma případů jasných rozporů v postupu arbitra.
Arbitrážní a smírčí řízení ACAS tak v britské odborné literatuře sklízí rozporuplné
komentáře, kdy na jednu stranu představuje rychlé a efektivní řešení sporu mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem, zároveň však může vyvolávat otázku, do jaké míry
garantuje spravedlivé řešení sporu.42
CAC je další z nevládních institucí, které mohou vystupovat v pracovněprávních
sporech. CAC vznikla v roce 1975 rovněž na základě zákona Emploment Protection Act
s cílem napomoci mimosoudnímu řešení sporů mezi představiteli odborů a
zaměstnavateli především v otázkách přístupu k informacím. CAC předsedá soudce
Vrchního soudu a přísedící tvoří zástupci zaměstnavatelů a odborů.43
1.2.3 Institut pracovního poměru v britském pracovním právu
Zákonnou definici pracovního poměru, jeho subjektů a rovněž pracovní smlouvy
obsahuje ERA ve své kapitole III, která se věnuje dalším výkladovým ustanovením (v
originále Other Interpretation Provisions).
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V ustanovení 230 odst. 1 ERA je zaměstnanec definován jako osoba, která
uzavřela pracovní smlouvu či vykonává práci na základě pracovní smlouvy.
Zaměstnavatel je definován v ustanovení 230 odst. 4 ERA jako osoba, kterou je
zaměstnanec zaměstnáván. Pojem pracovní poměr či zaměstnání (v originále
employment) je v ERA definován jako pracovní poměr zaměstnance na základě
pracovní smlouvy.44
Pracovní smlouvu ERA definuje jako smlouvu o službě (v originále contract of
service) či smlouvu o učňovském poměru (v originále contract of apprenticeship), ať už
je uzavřena výslovně či konkludentně, přičemž výslovně může být uzavřena v ústní či
písemné formě.45
Odkaz na smlouvu o službě je ve vztahu k zákonné definici zaměstnance podle
ERA klíčový, neboť – jak si ukážeme dále - výkon činnosti na základě smlouvy o
poskytování služeb (v originále contract for services) bývá jedním z charakteristických
znaků činnosti nikoli zaměstnance, ale osoby samostatně výdělečně činné (v originále
self-employed contractor).46 V této souvislosti je nutné zmínit, že ERA vedle definice
zaměstnance obsahuje rovněž definici pracovníka (v originále worker). Pracovníkem je
dle ERA osoba, která se zavázala na základě pracovní smlouvy nebo na základě jiné
smlouvy uzavřené výslovně (v písemné či ústní formě) či konkludentně, vykonat či
provést osobně určitou práci či službu pro druhou stranu smlouvy, jejíž postavení však
není na základě smlouvy postavením klienta či zákazníka společnosti provozované
podnikající osobou.47
Pojem pracovník tak představuje určitý mezistupeň mezi kategoriemi
zaměstnanec a osoba samostatně výdělečně činná 48 a názorně dokresluje úskalí
zákonných definic obsažených v ERA. Výkladové pojmy související s pracovním
poměrem jsou v ERA vymezeny spíše vágně a iniciativa je tak přenechána rozhodovací
praxi soudů a pracovních tribunálů, aby v každém konkrétním případě posoudily, zda se
44
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skutečně jedná o pracovněprávní vztah a zda osoby vystupují v rámci tohoto vztahu
skutečně v pozici zaměstnance a zaměstnavatele.49
V uplynulých letech tak britské soudy vyvinuly sérii pomocných testů, které jsou
využívány za účelem posouzení povahy smluvního vztahu a vzájemné role stran:
a) kontrolní test;
b) organizační – integrační test; a
c) test ekonomické reality, kombinovaný test a test neredukovatelného minima.
Ad a) Kontrolní test
Kontrolní test byl prvním z testů pro hodnocení přítomnosti pracovněprávního
vztahu, které britské soudy začaly používat již v průběhu první poloviny 20. století.
Kontrolní test vychází z posuzování kontroly a dohledu, který zaměstnavatel vykonává
nad zaměstnancem. Soud posuzuje, zda zaměstnavatel vykonává dohled nejenom nad
dokončením práce, ale i nad na prací samotnou, nad její náplní a způsobem provedení.
Čím rozsáhlejší je kontrola nad činností zaměstnance, tím spíše se jedná o smlouvu o
službě, kterou vykonává zaměstnanec, a nikoli smlouvu o poskytování služeb, kterou
poskytuje osoba samostatně výdělečně činná jako nezávislý poskytovatel služeb. Nutno
podotknout, že praktické limitace kontrolního testu začaly vyvstávat s rostoucí
specializací jednotlivých odvětví průmyslu. Čím kvalifikovanější je zaměstnanec, tím
hůř bude zaměstnavatel prokazovat, že skutečně vykonává efektivní kontrolu na prací
zaměstnance.50
Ad b) Organizační – integrační test
S postupným rozvojem a specializací průmyslových odvětví se ukázalo, že
posuzovat přítomnost pracovního poměru pouze pomocí kontrolního testu není
prakticky možné. Kontrolní test přestal odrážet realitu moderních pracovněprávních
vztahů. A tak již od 50. let minulého století začaly britské soudy vyvíjet další možné
testy k posouzení pracovního poměru. Jedním z nových testů se stal organizační či
integrační test. V rámci organizačního/integračního testu se soud zaměřil na míru, jakou
49
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je osoba vykonávající pro zaměstnavatele určitou činnost integrována do organizace
zaměstnavatele. V případě pracovního poměru je zaměstnanec součástí podniku
zaměstnavatele a rovněž jeho práce je nedílnou - integrální

součástí podniku

zaměstnavatele. Naopak u smlouvy o poskytování služeb nebude poskytovatel služeb
nikdy součástí podniku zaměstnavatele, ačkoli služba bude podniku bezpochyby sloužit.
Za zmínku stojí, že přestože kontrolní/integrační test nabídl soudům efektivnější nástroj
k posuzování, v praxi nebyl soudci příliš používán.51
Ad c) Test ekonomické reality, kombinovaný test a test neredukovatelného minima
Lze konstatovat, že se největší překážkou pro vytvoření jednotného testu
pracovněprávního vztahu stal samotný pracovněprávní vztah. Na bezpočet praktických
variací, které mohou v rámci pracovního poměru nastat, nelze pochopitelně aplikovat
jeden všeobjímající test. Britské soudy tak v průběhu let vyvinuly několik dalších
praktických testů s cílem lépe reagovat na rozmanitost pracovněprávních vztahů.
Rozhodovací praxí ve Spojených státech amerických a Kanadě se inspirovaly
britské soudy při aplikaci tzv. testu ekonomické reality (v originále economic reality
test). Jeho základem je posouzení, zda osoba provádí práci pro sebe či pro druhého (tj.
pro zaměstnavatele), zda osoba provádějící práci nese odpovědnost za případný zisk či
ztrátu plynoucí z prováděné práce, zda osoba provádějící práci využívá vlastní nástroje,
zda najímá vlastní pomocnou sílu, jaká je míra odpovědnosti za vloženou investici a za
řízení celé práce. Britské soudy přitom konstatovaly, že bezpochyby bude absence
pracovního poměru zřetelnější tam, kde pracovník provozuje své zavedené podnikání,
avšak pracovní poměr nemusí být přítomen ani tam, kde pracovník neprovozuje své
zavedené podnikání.52
Na rozmanitost podob, které může pracovní poměr mít, reagovaly britské soudy
od šedesátých let minulého století pomocí tzv. kombinovaného testu (v originále
multiple test). Podstata kombinovaného testu spočívá v konstatování, že nelze
posuzovat pracovní poměr pouze prostřednictvím jednoho hodnotícího kritéria, ale je
51
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nutné posuzovat komplexní množinu kritérií odvíjejících se od povahy a okolností
prováděné práce. Soudy v rámci kombinovaného testu stanovily tři základní
předpoklady, při jejichž splnění lze posuzovaný vztah považovat za pracovní poměr:
(i)

zaměstnanec souhlasil, že za mzdu nebo jinou odměnu poskytne svou vlastní
práci a dovednosti při výkonu určité služby pro svého zaměstnavatele;

(ii) zaměstnanec souhlasil, že při výkonu služby bude podléhat dohledu
zaměstnavatele; a
(iii) další ustanovení smlouvy mezi stranami odpovídá smlouvě o službě a nikoli
smlouvě o poskytování služeb.53
Od devadesátých let minulého století poté lze zaznamenat zájem britských soudů
a pracovních tribunálů o stanovení určitého neredukovatelného minima (v originále
irreducible minimum), které musí být přítomno ve vztahu dvou smluvních stran, má-li
se jednat o pracovní poměr. Zásadní pozornosti odvolacích pracovních tribunálů i
Odvolacího soudu se v tomto smyslu dostalo otázce osobní povahy prováděné práce,
zastupitelnosti a možnosti pracovníka delegovat práci na další osoby. Dle britské
rozhodovací praxe totiž charakteristickým rysem pracovního poměru bude osobní
výkon sjednané práce a činnosti, přičemž možnost delegovat sjednanou práci na další
osoby či sjednat za sebe náhradu, která poté provede sjednanou práci, bude typicky
elementem jiného než pracovněprávního vztahu.54
1.2.4 Skončení pracovního poměru dle britské právní úpravy
Obdobně jako v české právní úpravě i britské pracovní právo rozpoznává
skončení pracovního poměru v důsledku právního jednání účastníků pracovního poměru
(ať už se bude jednat o vzájemnou dohodu či jednostranné právní jednání) a rovněž
skončení pracovního poměru v důsledku právních událostí nezávislých na účastnících
pracovního poměru. Detailněji se budeme jednotlivým případům skončení pracovního
poměru dle britské úpravy věnovat v dalších částech této práce.
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S ohledem na prolínání kontraktačního režimu common law a kodifikovaného
pracovního práva dle ERA a dalších právních předpisů dochází především v oblasti
ukončování pracovního poměru k situacím, které jsou z pohledu českého pracovního
práva spíše nevšední. Výpověď z pracovního poměru totiž může být plně v souladu
s pracovní smlouvou a bude tak oprávněná z pohledu common law, přesto však může
být neoprávněnou z pohledu institutu ochrany před nespravedlivou výpovědí dle ERA
(srov. bod 2.5.2 níže) a tento princip platí vice versa.

1.3 Srovnání institutu pracovního poměru a jeho skončení v České
republice a ve Velké Británii
V obou právních úpravách je pracovní poměr základním pracovněprávním
vztahem, v jehož rámci zaměstnanec vykonává v pracovní době na pracovišti pro
zaměstnavatele za odměnu osobně práce, a to dle pokynů zaměstnavatele, na jeho
náklady a odpovědnost. V obou právních řádech je pro pracovní poměr charakteristická
nerovnost vzájemného postavení zaměstnance a zaměstnavatele, tj. vztah nadřízenosti a
podřízenosti. Oproti právní úpravě Velké Británie je v českém pracovním právu
mnohem více výše uvedená nerovnost vzájemného postavení vyvažována zvýšenou
ochranou zaměstnance.
Na rozdíl od ZPr, který definici pracovního poměru neobsahuje (v ZPr nalezneme
pouze definici závislé práce), ERA ve svých výkladových ustanoveních definici
pracovního poměru obsahuje. Jak ZPr, tak ERA obsahují definici zaměstnance a
zaměstnavatele. Nicméně výkladové pojmy jsou v ERA vymezeny spíše vágně a
iniciativa je přenechána rozhodovací praxi soudů a pracovních tribunálů, jejichž role je
v britském pracovním právu a ve sporech z pracovního práva klíčová. Velmi důležitou
roli na poli britského pracovního práva také zaujímají dvě instituce, a to ACAS a CAS,
jejichž ekvivalent na poli českého pracovního práva nenalezneme.
Shodně pracovní poměr v české i britské právní úpravě může skončit na základě
právního jednání účastníků pracovního poměru (jednostranným právním jednáním či na
základě dohody) a rovněž v důsledku právních událostí nezávislých na účastnících
pracovního poměru.

-21-

Zjevnou odlišnost od české právní úpravy poté můžeme spatřovat v prolínání
kontraktačního režimu common law a ustanovení ERA, což jen dokresluje komplexnost
pramenů britského pracovního práva.

2. Skončení pracovního poměru na základě právního jednání
účastníků pracovního poměru
Právní jednání subjektů pracovního poměru, ať již jednostranné či dvoustranné,
bude v pracovněprávní praxi asi tím nejčastějším způsobem, kterým dochází ke
skončení pracovního poměru. Zatímco skončení pracovního poměru dvoustranným
právním jednáním subjektů pracovního poměru lze důvodně označit za optimální
způsob ukončení pracovněprávního vztahu 55 , neboť ke skončení pracovního poměru
dochází na základě konsenzu smluvních stran, pro právní jednání jednostranné je
naopak charakteristické, že jeden ze subjektů pracovního poměru projevuje vůli
směřující ke skončení pracovního poměru, zatímco pro druhý subjekt může být vzniklá
situace zcela nová, nepředpokládaná a překvapivá (zpravidla bývá taková situace pro
druhý subjekt nežádoucí a mnohdy s sebou nese i negativní ekonomické dopady, např.
ztrátu příjmu).

2.1

Dohoda o rozvázání pracovního poměru dle ZPr
Dohoda o rozvázání pracovního poměru, jež je upravena v § 49 ZPr, představuje

flexibilní a z pohledu zákonných požadavků i poměrně jednoduchý pracovněprávní
institut směřující k ukončení pracovního poměru.

56

Jedná se rovněž o jediné

dvoustranné právní jednání, kterým může být dle ZPr rozvázán pracovní poměr.57
2.1.1 Specifika dohody o rozvázání pracovního poměru dle ZPr
Klíčovým prvkem dohody je oboustranný a shodný projev vůle stran pracovního
poměru rozvázat pracovní poměr ke dni sjednanému v dohodě.
55

Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 177 (autor kapitoly P. Hůrka)
56
Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání. Princip flexijistoty v českém
pracovním právu. První vydání. Praha: Auditorium s.r.o., 2009, ISBN 978-80-903786-04-9, s. 84; GALVAS,
M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1, s. 288 (autorka
kapitoly J. Zachovalová)
57
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 177 (autor kapitoly P. Hůrka)
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Den skončení pracovního poměru může být určen nejen přesným kalendářním
datem, ale okamžik skončení pracovního poměru může být také určen i jinou objektivní
skutečností, např. ukončením rodičovské dovolené, dokončením určitého úkolu apod.
Pokud je sjednaný den skončení pracovního poměru vyjádřen určitou objektivní
skutečností, je nezbytné, aby smluvní strany takovou objektivní skutečnost vymezily
tak, aby o ní nebylo pochybností. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být
uzavřena písemně, přičemž zaměstnavatel i zaměstnanec musí obdržet jedno její
vyhotovení.58
Vzhledem k tomu, že předpokladem uzavření dohody o rozvázání pracovního
poměru je vzájemný souhlas obou subjektů pracovního poměru, nestanoví ZPr zvláštní
pravidla chránící jednu ze stran pracovního poměru, jak je to typické u institutu
výpovědi (srov. bod 2.4 níže). Zvláštní ochrana není v případech rozvazování
pracovního poměru dohodou poskytována ani zaměstnancům v tzv. ochranné době59, tj.
typicky těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo
zaměstnankyni nebo zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Platí tedy, že i
se zaměstnanci, na které se vztahuje po dobu trvání ochranné doby zákaz výpovědi dané
zaměstnavatelem, lze pracovní poměr rozvázat dohodou. 60
V souladu s platným a účinným zněním § 49 odst. 2 ZPr nemusí být důvod, pro
který se pracovní poměr rozvazuje, v dohodě obsažen. 61 Přesto platí, že pokud je
pracovní poměr rozvazován dohodou z důvodů, se kterými ZPr spojuje nárok
zaměstnance na vyplacení odstupného 62 (srov. bod 2.4.4 níže), náleží zaměstnanci
odstupné i v případech rozvázání pracovního poměru dohodou. V praxi nelze jinak než
doporučit, aby smluvní stany dohody o rozvázání pracovního poměru do dohody vždy
výslovně uvedly výpovědní důvod, se kterým ZPr spojuje nárok na vyplacení
odstupného, a to i z toho důvodu, že v případě odstupného dle § 67 ZPr se z odstupného
neodvání sociální ani zdravotní pojištění. Totožná logika se uplatní i v případě vyššího

58

Srov. § 49 odst. 2 a odst. 3 ZPr
Srov. § 53 ZPr
60
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 288 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
61
Původní zákonný požadavek, dle kterého v dohodě musely být uvedeny důvody rozvázání pracovního
poměru, požádal-li o to zaměstnanec, byl ze znění § 49 odst. 2 ZPr odstraněn novelou ZPr zákonem č.
365/2011 Sb.
62
Srov. § 52 písm. a) až d) a § 67 ZPr
59
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odstupného než je zákonem stanovené minimum (např. vyšší odstupné dle dohody mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem) nicméně vždy platí, že se musí jednat o odstupné
vyplácené z výpovědních důvodů stanovených v § 67 ZPr. V případě, kdy by strany
dohody nesprávně v dohodě označily odstupné jako kupříkladu mimořádnou odměnu a
neodvedly z této částky sociální a zdravotní pojištění, vystavují se riziku, že odvody na
pojistném budou muset dodatečně uhradit.
Ve vztahu k rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodu organizačních změn
již v roce 1995 Krajský soud v Ostravě konstatoval, že nárok zaměstnance na odstupné
není vyloučen ani v případě, že v dohodě o rozvázání pracovního poměru není výslovně
uvedeno, že k rozvázání pracovního poměru dohodou dochází k důvodu organizačních
změn. Zaměstnanec však v takovém případě musí prokázat, že skutečným důvodem
rozvázání pracovního poměru dohodou byly právě organizační změny; že mezi
organizačními změnami a rozvázáním pracovního poměru dohodou existuje příčinná
souvislost. K závěru, že k rozvázání pracovního poměru dohodou došlo z důvodu
organizačních změn, bude možné typicky dojít za situace, kdy pokud by zaměstnavatel
se zaměstnancem neuzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru, musel by dát
zaměstnavatel zaměstnanci výpověď v souladu s příslušným ustanovení ZPr. 63
Současně Nejvyšší soud České republiky (dále jen „NS ČR“) již v roce 2002
konstatoval, že návrh zaměstnavatele na uzavření dohody o rozvázání pracovního
poměru, jenž je odůvodněný tím, že podle názoru zaměstnavatele jsou naplněny
důvody, pro které by pracovní poměr zaměstnance mohl být zrušen okamžitě,
nepředstavuje bezprávnou výhružku či jednání v rozporu s dobrými mravy.64

2.2

Skončení pracovního poměru dohodou ve Velké Británii
Rovněž britské pracovní právo rozpoznává institut skončení pracovního poměru

dohodou smluvních stran. Níže si přiblížíme britskou rozhodovací praxi týkající
standardních dohod o rozvázání pracovního poměru, která efektivně dotváří spíše
omezenou zákonnou úpravu v ERA, a rovněž se zaměříme na specifický typ dohody
uzavírané stranami pracovního poměru za účelem skončení pracovního poměru – tzv.
settlement agreement.
63
64

Srov. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 1995, sp. zn. 16 Co 44/95
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1332/2001
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2.2.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru podle britského práva
Rovněž britské právo umožňuje stranám pracovního poměru ukončit pracovní
poměr vzájemnou dohodou. A přestože se ERA dohodě o rozvázání pracovního poměru
výslovně nevěnuje, vybraná ustanovení ERA a rozhodovací praxe britských soudů a
pracovní tribunálů jasně vytyčují základní mantinely, v rámci kterých musí být dohody
o rozvázání pracovního poměru platně uzavírány.
Již od sedmdesátých let 20. století a případu McAlwane v. Boughton Estates Ltd.
[1973] ICR 470 65 britská rozhodovací praxe při posuzování dohod o rozvázání
pracovního poměru obzvláště pozorně posuzuje, zda si byl zaměstnanec při uzavírání
dohody plně vědom všech finančních implikací uzavření dohody, přičemž o platnou
dohodu půjde vždy spíše tam, kde zaměstnanec obdrží v rámci dohody od
zaměstnavatele finanční kompenzaci.66
Britské soudy a pracovní tribunály budou rovněž věnovat zvýšenou pozornost
otázce, zda nedošlo k uzavření dohody na základě tlaku zaměstnavatele a rovněž zda
zaměstnavatel nepoužil k uzavření dohody hrozby nadbytečnosti.67
Jako neplatná dohoda o rozvázání pracovního poměru bude rovněž posouzena
dohoda, která v rozporu s ustanovením 203 ERA vylučuje uplatnění některého
z ustanovení ERA nebo vylučuje možnost zaměstnance vznést nárok dle ERA před
pracovní tribunál či příslušný soud.68 Britská právní literatura v této souvislosti zmiňuje
především rozhodnutí Odvolacího soudu v případu Igbo v Johnson Matthey Chemicals
Ltd. [1986] IRLR 215

69

z roku 1986, kdy bylo posouzeno jako neplatné rozvázání

pracovního poměru na základě dohody, ve které zaměstnavatel sjednal se
zaměstnancem, že v případě, že se zaměstnanec k určitému datu nevrátí z delšího
pracovního volna, pracovní poměr bude automaticky ukončen. Zaměstnankyně před

65

th

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 191
66
Srov. Tamtéž, s. 191
67
Srov. Tamtéž, s. 192
68
Srov. Ustanovení 230 odst. 1 písm. a) – b) ERA
69
th
Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0-23030-128-3, s. 193
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vypršením sjednané doby onemocněla a tuto skutečnost řádně oznámila zaměstnavateli,
zaměstnavatel však trval na skončení pracovního poměru dle uzavřené dohody.70
2.2.2 Dohody o narovnání - tzv. settlement agreements
Novela ERA účinná od 29. července 2013 začlenila do britského pracovního
práva úpravu další z možných dohod o ukončení pracovního poměru. Jedná se o dohodu
o narovnání dle ustanovení 111A a 203 odst. 3 ERA (v originále settlement agreement),
kterou došlo v britském pracovním právu k nahrazení doposud užívané dohody
označované jako compromise agreement.71
Dohoda o narovnání představuje právně závaznou dohodu mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem, na jejímž základě strany mohou ukončit svůj pracovní poměr za
předem dohodnutých podmínek. 72 Zde je vhodné zmínit, že dohody o narovnání
neslouží pouze jako nástroj rozvázání pracovního poměru, ale v britském pracovním
právu bývají uzavírány i za účelem řešení běžných sporů mezi zaměstnanci a
zaměstnavateli.73
Klíčovým znakem dohody o narovnání, který tyto dohody současně jasně
vymezuje od tradičních dohod o rozvázání pracovního poměru, je skutečnost, že se
účastníci dohody o narovnání současně vzdají práva uplatnit nároky týkající se otázek
upravených v rámci dohody o narovnání u soudu či pracovního tribunálu. Výměnou za
toto vzdání se zaměstnanec typicky obdrží finanční kompenzaci či případnou předem
sjednanou referenci od zaměstnavatele. 74 V tradiční dohodě o rozvázání pracovního
poměru by podobné ujednání bylo pochopitelně posouzeno jako neplatné pro rozpor
s ustanovením 203 odst. 1 ERA (srov. bod 2.2.1 výše).
70

th

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0-230th
30-128-3, s. 193; Sargeant, M.; Lewis D. Employment law. 4 edition. [online]. Dorchester: Dorset Press,
2008, ISBN 978-1-4058-5868-7, s. 111. [cit. 2016-06-08]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=6WvJFFfZDZMC&pg=PA112&dq
71
Srov. Ustanovení 111A a 203 ERA a ACAS. Code of Practice on Settlement Agreements (under Section
111A of the Employment Rights Act 1996). [online]. the Stationery Office, 2013, ISBN 9780117082069, s.
1 [cit. 2016-06-08]. Dostupné z WWW http://www.acas.org.uk/media/pdf/j/8/Acas-Code-of-Practiceon-Settlement-Agreements.pdf
72
Srov. Tamtéž, s. 3
73
Srov. ACAS. Settlement Agreements: A Guide. [online]. ACAS, 2013, s. 5 [cit. 2016-06-08]. Dostupné
z WWW
http://www.acas.org.uk/media/pdf/o/a/Settlement_agreements_(the_Acas_Guide)JULY2013.pdf
74
Srov. ACAS. Code of Practice on Settlement Agreements (under Section 111A of the Employment Rights
Act 1996). [online]. the Stationery Office, 2013, ISBN 9780117082069, s. 3 [cit. 2016-06-08]. Dostupné
z WWW http://www.acas.org.uk/media/pdf/j/8/Acas-Code-of-Practice-on-Settlement-Agreements.pdf
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S ohledem na význam zásahu do práv zaměstnance, který může představovat
dohoda o narovnání, klade britské pracovní právo na dohodu o narovnání a proces
předcházející jejímu uzavření zvýšené nároky. Především musí být dohoda o narovnání
uzavřena písemně. Dohoda o narovnání musí jasně vymezit pracovněprávní oblast,
které se týká a nároky, u kterých se zaměstnanec vzdává práva uplatnit je před soudem
či pracovním tribunálem. Zaměstnanec musí před uzavřením dohody o narovnání
obdržet odborné poradenství od nezávislého poradce týkající se podmínek dohody a
důsledků dohody pro zaměstnance a jeho možnost uplatnit příslušný nárok u soudu či
pracovního tribunálu. Nezávislým poradcem bude typicky advokát, certifikovaný a
autorizovaný úředník, zaměstnanec či člen nezávislé odborové organizace či
certifikovaný a autorizovaný pracovník poradenského centra. Platí při tom, že poradce
zaměstnance musí být v dohodě o narovnání výslovně uveden a současně musí mít
uzavřenou smlouvu o pojištění či smlouvu o profesní odpovědnosti, která se bude
vztahovat na rizika spojená s nároky zaměstnance z titulu odborné rady, kterou
zaměstnanec od poradce obdrží. V neposlední řadě musí dohoda o narovnání výslovně
uvést, že zákonné požadavky na uzavření dohody o narovnání byly splněny.75
Ve vztahu k dohodám o narovnání je nutné zmínit roli ACAS. Spolu s účinností
novely ustanovení 111A ERA týkající se dohod o narovnání vydala ACAS základní
pravidla týkající se uzavírání dohod o narovnání dle ustanovení 111A ERA (v originále
Code of Practice on Settlement Agreements (under Section 111A of the Employment
Rights Act 1996)), která nabyla účinnosti příkazem příslušného ministra britské vlády
29. července 2013. Pravidla ACAS mají za cíl napomoci zaměstnancům a
zaměstnavatelům s jednáními o dohodách o narovnání a aplikací ustanovení 111A ERA.
Platí při tom, že pracovní tribunály zohlední soulad stran s pravidly ACAS při
posuzování příslušného případu v rámci řízení před pracovním tribunálem.76

2.3

Srovnání skončení pracovního poměru dohodou v českém a
britském pracovním právu

75

Srov. Ustanovení 203 odst. 3 – 4 ERA; ACAS. CODE OF PRACTICE ON SETTLEMENT AGREEMENTS (under
Section 111A of the Employment Rights Act 1996). [online]. the Stationery Office, 2013, ISBN
9780117082069,
s.
3-4.
[cit.
2016-06-08].
Dostupné
z
WWW
http://www.acas.org.uk/media/pdf/j/8/Acas-Code-of-Practice-on-Settlement-Agreements.pdf
76
Srov. Tamtéž, s. 1
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Možnost skončení pracovního poměru na základě oboustranného a shodného
projevu vůle zaměstnavatele a zaměstnance nalezneme v obou právních řádech.
V českém pracovním právu dohoda o rozvázání pracovního poměru představuje
flexibilní a z pohledu zákonných a formálních požadavků relativně nekomplikovaný
institut, na jehož základě lze pracovní poměr ukončit. Jedná se o jediné dvoustranné
právní jednání, kterým může být pracovní poměr rozvázán.
V britském pracovním právu existuje kromě „jednoduché“ dohody o rozvázání
pracovního poměru, která se podobá dohodě o rozvázání pracovního poměru dle ZPr,
také dohoda o narovnání (v originále settlement agreement), jenž je komplexním a
sofistikovaným institutem nabízejícím značnou ochranu především zaměstnavateli před
případnými budoucími spory s propouštěným zaměstnancem, neboť v rámci dohody o
narovnání se strany vzdají práva uplatnit nároky týkající se otázek upravených dohodou
o narovnání u soudu nebo pracovního tribunálu. Výměnou za toto vzdání se
zaměstnanec zpravidla obdrží od zaměstnavatele určitou finanční kompenzaci či předem
sjednanou kladnou referenci. Nutno podotknout, že institut obdobných parametrů české
pracovní právo výslovně neupravuje, ačkoli řadu z prvků, které se tradičně objevují
v britské dohodě o narovnání, by nejspíše bylo možné zakomponovat i do české dohody
o rozvázání pracovního poměru.

2.4

Výpověď v českém pracovním právu
Vedle možnosti rozvázat pracovní poměr dvoustranným právním jednáním

(srov. bod 2.1 výše) umožňuje české pracovní právo, aby zaměstnanec i zaměstnavatel
rozvázali pracovní poměr jednostranným právním jednáním směřovaným druhé straně
pracovního poměru – výpovědí. Rozvázání pracovního poměru výpovědí je přitom
možné jak u pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou, tak i u pracovního
poměru na dobu určitou.77
S ohledem na skutečnost, jak zásadní následky spojuje pracovní právo s tímto
jednostranným právním jednáním, klade zákonodárce jak na formu výpovědi, tak na
zákonné důvody výpovědi (je-li dána zaměstnavatelem) přísné požadavky. ZPr v § 50
odst. 1 vyžaduje pro výpověď z pracovního poměru písemnou formu. Není-li splněn
77

Srov. § 51 odst. 1 ZPr
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požadavek písemné formy, k výpovědi se dle ZPr nepřihlíží. Rovněž v případě odvolání
již doručené výpovědi je vyžadována písemná forma, a to jak pro odvolání, tak pro
souhlas druhé smluvní strany s takovým odvoláním (existence písemného souhlasu
s odvoláním je zákonným předpokladem odvolání výpovědi dle § 50 odst. 5 ZPr).
V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele ZPr rovněž vyžaduje, aby
zaměstnavatel ve výpovědi skutkově vymezil důvod výpovědi takovým způsobem, že
jej nebude možné zaměnit za jiný důvod. Nebude však postačovat, pokud zaměstnavatel
ve výpovědi pouze opíše zákonný důvod výpovědi nebo uvede odkaz na příslušné
ustanovení ZPr; důvod by měl být vždy vymezen a ve výpovědi uveden specificky
s ohledem na individuální okolnosti daného případu, např. uvedením příslušného
rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách tam, kde dochází k výpovědi ze
strany zaměstnavatele dle § 52 písm. c) ZPr. 78 Ačkoli lze očekávat, že bude
zaměstnavatel ve výpovědi obvykle uvádět pouze jeden z důvodů, které jej opravňují
dát zaměstnanci výpověď, ani kumulace důvodů nepovede sama o sobě k neplatnosti
výpovědi.79 V souladu s § 50 odst. 4 ZPr poté nemůže být důvod výpovědi dodatečně
měněn.
V případě výpovědi skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby.
Výpovědní dobu můžeme chápat jako časový úsek od doručení výpovědi adresátovi
výpovědi (přesněji řečeno od počátku běhu výpovědní doby) do skončení pracovního
poměru uplynutím výpovědní doby, po který pracovní poměr stále trvá, ačkoli již jedna
ze stran oznámila druhé straně vůli pracovní poměr ukončit.80 Výpovědní dobou je tak
stranám pracovněprávního vztahu dána možnost včas reagovat na blížící se změnu
v pracovněprávním vztahu. Zaměstnanec má například nárok na pracovní volno
k vyhledání nového zaměstnání 81 , zaměstnavatel může naopak v průběhu výpovědní
78

Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 179 (autor kapitoly P. Hůrka)
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Nejvyšší soud České republiky v rozsudku sp.zn. 21 Cdo 2098/2004 ze dne 8. března 2005 v této
souvislosti konstatoval, že fakt, že zaměstnavatel ve výpovědi uvede více než jeden výpovědní důvod
bude mít za následek nikoli neplatnost takové výpovědi, avšak nutnost, aby soud zkoumal v rámci řízení
o neplatnosti rozvázání pracovního poměru zahájeném na návrh zaměstnance jednotlivé výpovědní
důvody samostatně a posuzoval jejich účinky na další trvání pracovního poměru, přičemž pokud by
pracovní poměr skončil na základě jednoho z nich, staly by se ostatní důvody výpovědi obsoletními.
80
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 179 (autor kapitoly P. Hůrka)
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V souladu s nařízením vlády ze dne 12. prosince 2006 č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a
rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, náleží zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy
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doby zajistit administrativní a organizační náležitosti spojené s ukončením pracovního
poměru konkrétního zaměstnance.
Dle § 51 odst. 1 ZPr musí být výpovědní doba stejná pro zaměstnavatele i
zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výjimku z tohoto obecného pravidla stanoví §
51a ZPr, který upravuje situace, kdy je dána výpověď zaměstnancem v souvislosti
s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů. V těchto případech platí, že pracovní
poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a
povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů.
Kromě zákonem stanovených výjimek 82 počíná výpovědní doba běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím
posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
Dle § 51 odst. 1 ZPr mohou strany výpovědní dobu prodloužit pouze na základě
vzájemné dohody – a to smlouvou, přičemž musí být dodržena zákonná písemná forma.
2.4.1 Výpověď daná zaměstnancem dle ZPr
Na rozdíl od zaměstnavatele může zaměstnanec dle § 50 odst. 3 ZPr rozvázat
svůj pracovní poměr výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
ZPr tak do jisté míry vyvažuje postavení zaměstnance a zaměstnavatele v rámci
pracovněprávního vztahu, kdy zaměstnanec působí vůči zaměstnavateli v pozici
podřízenosti v rámci výkonu závislé práce a ZPr mu tak umožňuje jednostranně ukončit
pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem bez věcných důvodů – samozřejmě při
zachování výpovědní doby a mandatorní písemné formy výpovědi.83

nebo platu před skončením pracovního poměru na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu,
po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném rozsahu pak náleží zaměstnanci
pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) ZPr, nebo dohodou z týchž důvodů.
82
Srov. § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. c) a § 63 ZPr.
83
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 178 (autor kapitoly P. Hůrka)
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2.4.2 Výpověď daná zaměstnavatelem dle ZPr
Rovněž zaměstnavateli ZPr umožňuje, aby v případě, kdy již nelze v realizaci
pracovního poměru úspěšně pokračovat, pracovněprávní vztah se zaměstnancem
ukončil

jednostranným

právním

jednáním.

84

Flexibilita

možnosti

výpovědi

zaměstnavatelem je však na rozdíl od zaměstnance omezena zákonným výčtem důvodů,
ve kterých je výpověď ze strany zaměstnavatele přípustná. V literatuře pak bývají
důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele stanovené v § 52 písm. a) až h) ZPr často
shrnovány do 3 následujících oblastí:
1) organizační důvody na straně zaměstnavatele;
2) zdravotní důvody na straně zaměstnance; a
3) důvody spočívající v osobě a v chování zaměstnance.85
2.4.2.1 Výpověď daná zaměstnavatelem z organizačních důvodů
V § 52 písm. a) až c) opravňuje ZPr zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se
zaměstnancem výpovědí, dochází-li k zákonem vymezeným změnám, které se týkají
zaměstnavatele a jeho vnitřní organizace.
Především je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď, ruší-li se
zaměstnavatel nebo jeho část, či dochází-li k přemístění zaměstnavatele nebo jeho části.
Částí zaměstnavatele lze chápat organizační jednotku, útvar nebo jinou složku
organizace zaměstnavatele vyvíjející v rámci organizační struktury zaměstnavatele
relativně samostatné činnosti, kterými se podílí na aktivitách organizace zaměstnavatele
jako celku, a která má za tímto účelem vyčleněny specifické materiální prostředky,
prostory a je spravována k tomuto pověřenými řídícími pracovníky.86
Za zrušením zaměstnavatele či jeho části ve smyslu ustanovení § 52 písm. a) ZPr
nebude považováno takové organizační opatření přijaté zaměstnavatelem, kterým
zaměstnavatel sleduje omezení svých výrobních či jiných činností, aniž by došlo k
úplnému zastavení těchto činností.87 Naopak, dojde-li ke změně sídla zaměstnavatele a

84
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Srov. Tamtéž, s. 181 – 186 (autor kapitoly P. Hůrka)
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Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. 21 Cdo 191/2009

-31-

je-li v pracovní smlouvě místo výkonu práce vymezeno tímto sídlem, lze takovou
změnu považovat za přemístění zaměstnavatele ve smyslu § 52 písm. b) ZPr.88
V médiích a v právních kruzích asi nejčastěji diskutovaný důvod výpovědi ze
strany zaměstnavatele je upraven v § 52 písm. c) ZPr. Dle tohoto ustanovení může dát
zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, pokud se zaměstnanec stane nadbytečným
vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,
technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti
práce nebo o jiných organizačních změnách.
Pro oprávněnost výpovědi z důvodu nadbytečnosti je vyžadována existence
organizační změny, o které zaměstnavatel rozhodl ještě před dáním výpovědi
zaměstnanci, nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost mezi organizační změnou
a nadbytečností.89
Formu rozhodnutí zaměstnavatele ani jeho další obsahové náležitosti či okolnosti,
za kterých zaměstnavatel rozhodnutí přijímá, přitom ZPr dále nespecifikuje, což je i
pochopitelné vzhledem k rozmanitosti situací, které se mohou v rámci činnosti
zaměstnavatele nastat. NS ČR v této souvislosti konstatoval, že výběr nadbytečného
zaměstnance je výlučným rozhodnutí zaměstnavatele a nepřísluší soudu v tomto směru
rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.

90

Vznikne-li přitom pochybnost, zda

zaměstnavatel rozhodl o organizačních změnách, může se soud zabývat jen tím, zda
takové rozhodnutí bylo skutečně přijato a zda je učinil ten, kdo je k tomu oprávněn. 91
Ve vztahu k formě právního jednání – rozhodnutí o organizační změně NS ČR dále
konstatoval, že ZPr ani jiné právní předpisy nestanoví, že by rozhodnutí o organizačních
změnách muselo být přijato (vydáno) vždy jen písemně, a ani nepředpokládají, že by
muselo být zaměstnavatelem „vyhlášeno“ nebo jiným způsobem zveřejněno. Dle NS
ČR však takové rozhodnutí musí být přijato před podáním výpovědi a zaměstnanec s
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ním musí být seznámen; postačí však, jestliže se tak stane až ve výpovědi z pracovního
poměru.92
Tradičně bývá pro posouzení nadbytečnosti rozhodující faktická pracovní náplň
rušeného pracovní pozice (s ohledem na druh práce sjednaný v pracovní smlouvě).
Pokud by tak zaměstnavatel spolu s rušením existující pracovní pozice pro nadbytečnost
v důsledku organizačních změn současně vytvářel novou pracovní pozici s odlišným
názvem, jejímž obsahem by byla práce totožná s tou, kterou vykonával zaměstnanec na
rušené pracovní pozici či práce, kterou by mohl takový zaměstnanec vykonávat
s ohledem na druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, jednalo by se zjevně jen o
fiktivní nadbytečnost.93
V této souvislosti je vhodné zmínit, že platný a účinný ZPr již neobsahuje tzv.
nabídkovou povinnost zaměstnavatele, kterou obsahoval zákon č. 65/1965 Sb. a dle
které mohl dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost pouze tehdy,
pokud neměl zaměstnavatel možnost ho dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno
jako místo výkonu práce, ani v místě jeho bydliště, a to ani po předchozí průpravě,
anebo pokud by 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. 94 Přesto
však pracovněprávní praxe nebyla zcela jednotná v otázce, zda se jedná o nadbytečnost
v důsledku organizační změny přijaté zaměstnavatelem v případě, že zaměstnavatel má
k dispozici volnou pracovní pozici s pracovní náplní, která spadá pod druh práce
sjednaný v pracovní smlouvě zaměstnance, jehož pracovní pozici zaměstnavatel
zrušil.95
V této otázce přijalo občanskoprávní a obchodní kolegium NS ČR sjednocující
stanovisko v lednu 2013 96 , kdy bylo do sbírky Soudních rozhodnutí a stanovisek

92

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 8. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1130/97
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 182 (autor kapitoly P. Hůrka)
94
Srov. § 46 odst. 2 ZPr
95
Srov. ERÉNYI, T.; VEJSADA, D. Nabídková povinnost zaměstnavatele při výpovědi z organizačních
důvodů dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu. Epravo.cz. [online]. 25. 1. 2013 [cit. 2016-06-12].
Dostupné z WWW http://www.epravo.cz/top/clanky/nabidkova-povinnost-zamestnavatele-privypovedi-z-organizacnich-duvodu-dle-aktualni-judikatury-nejvyssiho-soudu-88512.html
96
Srov. Tamtéž
93

-33-

zapsáno rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 1520/2011, dle kterého může dát
zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 ZPr, i
když má možnost ho dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu
práce, a i kdyby mu mohl nadále přidělovat jinou práci, která by odpovídala sjednanému
druhu práce a která by pro něho byla vhodná.97
Je-li přijato rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně, organizační změna
samotná nemusí nastat ke dni dání výpovědi zaměstnanci. Neměla by však nikdy nastat
až poté, co skončí pracovněprávní poměr zaměstnance, jenž dostal výpověď pro
nadbytečnost. Pokud dojde k organizační změně po dobu běhu výpovědní doby
zaměstnance, vzniknou na straně zaměstnavatele překážky v práci a zaměstnanci bude
náležet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku v souladu s § 208 ZPr.
Pokud by totiž i přes nastalou organizační změnu zaměstnavatel dál přiděloval
zaměstnanci práci v souladu s jeho pracovní smlouvou i po dobu běhu výpovědní doby,
šlo

by opodstatněně

pochybovat

o

důvodnosti

výpovědi

pro

nadbytečnost

zaměstnance.98
2.4.2.2 Výpověď daná zaměstnavatelem ze zdravotních důvodů na straně
zaměstnance
ZPr opravňuje zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď i ve dvou případech,
kdy zdravotní stav zaměstnance neumožňuje zaměstnanci dále vykonávat práci dle
pracovní smlouvy. Nezbytným předpokladem takové výpovědi je, že bude zdravotní
stav zaměstnance zhodnocen příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb
(závodním lékařem)99, který o tomto stavu vydá lékařský posudek. Lékařský posudek
přitom musí splňovat nejenom kritéria stanovená příslušnými zákony a prováděcími
předpisy pro lékařskou dokumentaci, resp. lékařské posudky 100 , avšak v souladu s
97

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1520/2011
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 182 (autor kapitoly P. Hůrka)
99
K otázce terminologie je nutné podotknout, že do 1. dubna 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č.
375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách,
zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, hovořil ZPr o
lékařském posudku vystaveném „zařízením závodní preventivní péče“.
100
Obecné požadavky na zdravotnickou dokumentaci stanoví vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci; specifické požadavky na lékařské posudky poté vyplývají z vyhlášky č. 79/2013 Sb., o
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče na základě zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách.
98
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nedávným rozhodnutím NS ČR101 musí lékařský posudek rovněž jasně a bez možných
pochybností specifikovat a vymezit, co je příčinou nezpůsobilosti zaměstnance dále
konat dosavadní práci, tedy zda jsou to okolnosti uvedené v ustanovení § 52 písm. d)
ZPr nebo v ustanovení § 52 písm. e) ZPr. V opačném případě by lékařský posudek
nemohl sloužit jako dostatečný podklad k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze
strany zaměstnavatele v souladu s § 52 písm. d) nebo § 52 písm. e) ZPr. Nutno
podotknout, že komplexnost zákonných a judikaturních požadavků na lékařské posudky
je často kritizována odbornou právní obcí 102 , neboť možnost určit obsah lékařského
posudku již z podstaty věci nespočívá na zaměstnavateli, ale na příslušném závodním
lékaři, přičemž nesplní-li lékařský posudek komplexní požadavky zákona a judikatury,
vystavuje se zaměstnavatel riziku, že výpověď na základě takového lékařského posudku
bude posouzena jako neplatná.
Dle § 52 písm. d) ZPr je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď
nesmí-li

zaměstnanec

podle

lékařského

posudku

vydaného

poskytovatelem

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který
lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz,
onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na
pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší
přípustné expozice.
Následující § 52 písm. e) ZPr se poté vztahuje na situace, kdy zaměstnanec
pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného
poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost. Na
rozdíl od § 52 písm. d) ZPr se v tomto případě jedná o zdravotní nezpůsobilost
dlouhodobého charakteru, kdy zdravotní postižení zaměstnance, v důsledku kterého

101

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 12. 2013, sp. zn. 21 Cdo 224/2013
Srov. BOROVEC, D.; NEUVIRT, T. Příčina zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance nezbytnou náležitostí
lékařského posudku. Epravo.cz. [online]. 13. 2. 2014 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z WWW
http://www.epravo.cz/top/clanky/pricina-zdravotni-nezpusobilosti-zamestnance-nezbytnou-nalezitostilekarskeho-posudku-93603.html
102
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není zaměstnanec schopen dlouhodobě vykonávat svou práci, spočívá v jiných
důvodech než pracovním úrazu či nemoci z povolání.103
2.4.2.3 Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodů spočívajících v osobě a v chování
zaměstnance
V § 52 písm. f) až § 52 písm. h) ZPr upravuje důvody, na základě kterých může dát
zaměstnavatel zaměstnanci výpověď s ohledem na schopnosti zaměstnance a pracovní
výsledky zaměstnance a dále též s ohledem na chování zaměstnance a porušování
povinností zaměstnance.104
V souladu s § 52 písm. f) ZPr platí, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci
výpověď, pokud zaměstnanec nesplňuje předpoklady, které pro výkon sjednané práce
stanoví právní předpisy, nebo pokud bez zavinění zaměstnavatele nesplňuje požadavky
pro řádný výkon sjednané práce.
Požadavky pro řádný výkon práce stanoví na rozdíl od předpokladů, které
stanoví právní předpisy (např. řidičské oprávnění), sám zaměstnavatel, ať již vnitřním
předpisem nebo v rámci pracovní smlouvy (např. zvládnutí technologických postupů,
jazyková vybavenost). Požadavky pro výkon práce korespondují specifikům dané
konkrétní pozice u zaměstnavatele a měly by zachovávat požadavek přiměřenosti
s ohledem na konkrétní pracovní pozici.105
§ 52 písm. f) ZP upravuje ještě další důvod výpovědi, který spočívá v
nesplňování požadavků pro řádný výkon práce neuspokojivými pracovními výsledky
zaměstnance. V takovém případě však může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď
pouze, pokud zaměstnance v posledních 12 měsících písemně vyzval k odstranění
neuspokojivých pracovních výsledků a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.
Pokud bychom výpovědní důvody dle § 52 písm. f) ZPr hodnotili jako
výpovědní důvody spočívající v osobě zaměstnance, specificky pak ve schopnostech a
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Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 183 (autor kapitoly P. Hůrka)
104
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 183–186 (autor kapitoly P. Hůrka); GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno:
Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1, s. 302 -306 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
105
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 183 (autor kapitoly P. Hůrka)
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výsledcích zaměstnance, § 52 písm. g) ZPr pak stanoví výpovědní důvody související
především s chováním zaměstnance.106
Dle § 52 písm. g) ZPr může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď především,
pokud jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl
okamžitě zrušit pracovní poměr (srov. bod 2.7.1 níže). Zde by se tedy vedle případů,
kdy je zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 107 , jednalo i o
případy porušení těch povinností, které pro zaměstnance vyplývají z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.108
Dále může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď v souladu s § 52 písm. g)
ZPr pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci. Současně platí, že v případě soustavného méně
závažného porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
vykonávané práci zaměstnancem může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dle
§ 52 písm. g) ZPr pouze, pokud byl zaměstnanec zaměstnavatelem v posledních
6 měsících v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.
ZPr tak v § 52 a § 55 upravuje tři možné intenzity porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
(zvlášť hrubým způsobem, závažným způsobem a méně závažným způsobem), přičemž
však ZPr ani další právní předpisy neposkytují zákonné vymezení kritérií, dle kterých
by měla být míra intenzity stanovena, a ani zaměstnavateli není dána možnost stanovit
intenzitu porušení povinností ve vnitřním předpise zaměstnavatele či přímo v pracovní
smlouvě.109 Nejzřetelnější vodítko tak dává rozhodovací praxe NS ČR.
Ve svých rozhodnutích se NS ČR zabýval jednak stanovením obecného postupu
pro posuzování intenzity porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jednak vymezil základní kritéria pro
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Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 184 (autor kapitoly P. Hůrka)
107
Srov. § 55 odst. 1 písm. a) ZPr
108
Srov. § 55 odst. 1 písm. b) ZPr
109
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 185 (autor kapitoly P. Hůrka); GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno:
Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1, s. 305 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
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hodnocení jednotlivých zákonných stupňů porušení právních povinností. Především NS
ČR konstatoval, že s ohledem na relativně neurčitou hypotézu, která je obsažena
v ustanovení § 52 písm. g) ZPr, je ponecháno na soudu, aby při hodnocení intenzity
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů v každém konkrétním případě
zhodnotil a vymezil hypotézu právní normy z předem nevymezeného okruhu
okolností.110
NS ČR rovněž konstatoval, že soud by měl při posuzování intenzity porušení
povinností zohlednit rovněž osobu zaměstnance, charakter funkce, kterou zastává,
předešlé plnění pracovních úkolů a řadu dalších individuálních okolností, včetně
skutečnosti, zda zaměstnavateli byla jednáním zaměstnance způsobena škoda a rovněž
zda lze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u
zaměstnavatele nadále pokračoval.111
Nutno však podotknout, že při posuzování stupně intenzity porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
přitom dospěl NS ČR k závěru, že pro soud není rozhodné, jakým způsobem
zaměstnavatel hodnotí příslušné jednání zaměstnance ve svém pracovním řádu či jiném
interním předpise.112
Ve vztahu k soustavnému méně závažnému porušování povinností vyplývajících
z právních předpisů NS ČR konstatoval, že o soustavné méně závažné porušování půjde
v takovém případě, pokud se zaměstnanec dopustí nejméně 3 porušení méně závažné
intenzity, mezi kterými bude přiměřená časová souvislost.113
Poslední z důvodů, na základě kterých může dát zaměstnavatel zaměstnanci
výpověď, stanoví § 52 písm. h) ZPr. Jde o případy, ve kterých zaměstnanec poruší
zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a ZPr.114

110

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000
112
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99
113
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 4. 1992, sp. zn. 6 Cdo 1/92
114
§ 301a ZPr stanoví povinnost zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna
2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v
době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek
podle zákona o nemocenském pojištění.
111

-38-

2.4.3 Ochrana před výpovědí dle ZPr
Ochranná funkce ZPr se projevuje rovněž v institutu ochranné doby, kterou
upravuje § 53 ZPr. Zákonodárce tak zohlednil situace, ve kterých by rozvázání
pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele působilo na zaměstnance
obzvláště tíživě a negativně a zaměstnanec by neměl dostatečnou možnost aktivně si
hledat nové zaměstnání, a to ať již v důsledku aktuálního zdravotního stavu
zaměstnance či mimořádné sociální situace zaměstnance.115
Jednotlivé případy vymezuje ZPr v § 53 odst. 1 písm. a) až e), přičemž výpověď
zaměstnanci v ochranné době se výslovně zakazuje. Typologicky se bude jednat o dobu
dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance či o situace související s lázeňským
léčením či ústavním ošetřováním zaměstnance (srov. § 53 odst. 1 písm. a) ZPr a §53
odst. 1 písm. e) ZPr), o případy, kdy se zaměstnanec účastní vojenských cvičení či o
dobu, kdy je dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce (srov. § 53 odst. 1
písm. b) ZPr a § 53 odst. 1 písm. c) ZPr) nebo o dobu, kdy je zaměstnankyně těhotná
nebo čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou (v případě rodičovské dovolené platí
ochranná doba i pro zaměstnance čerpajícího rodičovskou dovolenou) (srov. § 53 odst.
1 písm. d) ZPr).
Platí při tom, že výpověď daná zaměstnanci v ochranné době bude posouzena
jako neplatná, a to i tehdy pokud zaměstnavatel o existenci ochranné doby u
zaměstnance nevěděl. 116 V odborné literatuře je poté diskutována i situace, kdy je
výpověď dána těhotné zaměstnankyni, která o svém těhotenství v okamžiku doučení
výpovědi neví; i taková výpověď by totiž byla posouzena jako neplatná.117
ZPr upravuje i situace, kdy je výpověď dána zaměstnanci před počátkem
ochranné doby a výpovědní doba by měla uplynout během trvání ochranné doby. Pro
takové případy § 53 odst. 2 ZPr stanoví, že „ochranná doba se do výpovědní doby
nezapočítává“. V souladu s § 53 odst. 2 ZPr však bude platit, že „pracovní poměr
skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby“. Na
115

Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 186 (autor kapitoly P. Hůrka); GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno:
Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1, s. 307 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
116
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 308 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
117
Srov. Tamtéž, s. 308
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druhou stranu ZPr dává prostor i odlišnému projevu vůle zaměstnance. Pokud totiž
zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na takovémto prodloužení pracovního poměru
netrvá, pracovní poměr skončí v souladu s poslední větou § 53 odst. 2 ZPr uplynutím
výpovědní doby, přestože ochranná doba bude stále trvat.
O odlišnou situaci půjde v případě, že byla dána výpověď zaměstnanci před
počátkem ochranné doby, ochranná doba započne až během výpovědní doby a za běhu
výpovědní doby rovněž skončí. V souladu s názorem odborné literatury by v takovém
případě pracovní poměr skončil posledním dnem výpovědní doby a existence ochranné
doby by na okamžik skončení pracovního poměru neměla vliv.118
Další aplikační limity zákazu výpovědi stanoví ZPr v § 54. ZPr zde de facto
vymezuje situace, ve kterých nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby
zaměstnance dále zaměstnával, přestože by se jinak uplatnil zákaz výpovědi.119 Zákaz
výpovědi dle § 53 ZPr tak není absolutní a neuplatní se u výpovědí daných zaměstnanci
pro

tzv.

vnější

organizační

změny

spočívající

v rušení

či

přemisťování

zaměstnavatele 120 (srov. § 54 písm. a) a b) ZPr) a rovněž v případech porušování
povinností zaměstnance (srov. § 54 písm. c) a d) ZPr). Nutno poznamenat, že i v režimu
§ 54 ZPr může být přiznána zvláštní ochrana těhotným zaměstnankyním,
zaměstnankyním

čerpajícím

mateřskou

dovolenou

a

zaměstnancům

anebo

zaměstnankyním čerpajícím rodičovskou dovolenou.
2.4.4 Odstupné v českém pracovním právu
V krátkosti se rovněž zastavme u institutu odstupného v českém pracovním
právu. Odstupné přestavuje finanční kompenzaci, kterou zákon garantuje zaměstnanci
při skončení pracovního poměru z důvodů, které nespočívají na vůli zaměstnance, a lze
ho tak považovat za hlavní způsob ochrany zaměstnance při rozvázání pracovního
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Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 309 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
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Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 187 (autor kapitoly P. Hůrka); GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno:
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poměru. Smyslem odstupného je po určitou dobu bezprostředně následující po skončení
pracovního poměru nahradit zaměstnanci chybějící výdělek.121
Dle § 67 odst. 1 ZPr náleží odstupné zaměstnanci, dochází-li u něho k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm.
a) až c) ZPr nebo dohodou z totožných důvodů (srov. bod 2.4.2.1 výše). Výše

odstupného je poté stanovena jako alespoň (i) jednonásobek průměrného výdělku
zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok; (ii)
dvojnásobek průměrného výdělku zaměstnance, jestliže jeho pracovní poměr u
zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky; a (iii) trojnásobek jeho
průměrného výdělku zaměstnance, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval
alespoň 2 roky. ZPr nevylučuje, aby si zaměstnavatel a zaměstnanec sjednali smluvní
odstupné vyšší než zákonné minimum, smluvně sjednané odstupné pod zákonným
minimem by však bylo neplatné.122
Dle § 67 odst. 2 ZPr dále platí, že v případech, kdy dochází k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm.
d) ZPr nebo dohodou z totožných důvodů (srov. bod 2.4.2.2 výše), má zaměstnanec
nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Zaměstnanci
by toto odstupné nenáleželo pouze tehdy, pokud by se zaměstnavatel zcela zprostil své
odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání.123
Náhrada mzdy nebo platu, která by odpovídala délce výpovědní doby, bude
náležet i zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr dle § 56 ZPr (srov. bod
2.7.2 níže).
S ohledem na smysl odstupného, pokud by zaměstnanec po skončení pracovního
poměru konal práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na
základě dohody o pracovní činnosti ještě před tím, než by uplynula doba odpovídající
násobkům poskytnutého odstupného, bude zaměstnanec povinen odstupné nebo jeho
poměrnou část vrátit zaměstnavateli.124
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2.5

Výpověď v britském pracovním právu
Při analýze právního režimu výpovědi dle právní úpravy Velké Británie se

zřetelně projevuje komplexnost britského právního řádu. Vedle sebe tak figuruje úprava
výpovědi vycházející z common law a právní institut ochrany před nespravedlivou
výpovědí (v originále unfair dismissal) vyplývající z ERA.
2.5.1 Výpověď s výpovědní dobou dle common law
Za účelem ochrany zaměstnance vyžaduje common law, aby výpověď daná
zaměstnavatelem byla za běžných okolností dána s výpovědní dobou (pro odlišnou
úpravu, která se uplatní ve výjimečných případech, srov. případy tzv. summary
dismissal v bodu 2.8 níže). Výpovědní doba je standardně upravena v pracovní smlouvě
zaměstnance, ERA však v ustanovení 86 rovněž stanoví minimální zákonnou výpovědní
dobu, která se odvíjí od délky pracovního poměru zaměstnance.125
Výpovědní doba u výpovědi dané zaměstnanci tak nesmí být kratší než 1 týden
v případě, že pracovní poměr zaměstnance trvá kratší dobu než 2 roky; v případě, že
pracovní poměr zaměstnance trvá déle než 2 roky a méně než 12 let výpovědní doba
nesmí být kratší než 1 týden za každý rok trvání pracovního poměru; v případě, že trvá
pracovní poměr zaměstnance déle ne 12 let, nesmí být výpovědní doba kratší než 12
týdnů.126
ERA v ustanovení 86 rovněž stanoví minimální výpovědní dobu, pokud
vypovídá pracovní poměr zaměstnanec, který je v pracovním poměru se
zaměstnavatelem déle než 1 měsíc. V takovém případě nesmí být výpovědní doba kratší
než 1 týden.127
Současně platí, že pokud pracovní smlouva stanoví výpovědní dobu delší než
ERA, uplatní se výpovědní doba sjednaná v pracovní smlouvě. Pokud je však
v pracovní smlouvě sjednána kratší výpovědní doba, uplatní se výpovědní doba
stanovená v ERA. 128 Výjimkou, kterou připouští ERA v ustanovení 86 odst. 3, bude
125
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situace, kdy zaměstnanec akceptuje místo výpovědní doby kompenzační odstupné (v
originále payment in lieu of notice). V takovém případě skončí pracovní poměr
okamžikem výplaty kompenzačního odstupného.129
Na rozdíl od institutu ochrany před nespravedlivou výpovědí, common law pro
planost výpovědi s výpovědní dobou nevyžaduje uvedení důvodu výpovědi.130
Další zřetelný rozdíl oproti institutu ochrany před nespravedlivou výpovědí
představuje rozsah náhrady, které se může zaměstnanec domáhat v případě nezákonné
výpovědi ze strany zaměstnavatele. V souladu s common law se totiž zaměstnanec
v případě nezákonné výpovědi ze strany zaměstnavatele může za normálních okolností
domáhat pouze náhrady částky, na kterou by měl jinak nárok v případě, že by pracovní
poměr skončil zákonným způsobem (skutečná škoda), a nemůže se tak domáhat
kupříkladu prohlášení neplatnosti výpovědi a dalšího zaměstnávání či škody způsobené
v důsledku nemožnosti nalézt budoucí zaměstnání (z náhrady bude navíc odečtena
případná podpora v nezaměstnanosti, kterou by zaměstnanec po skončení pracovního
poměru získal).131
2.5.2 Právní institut ochrany před nespravedlivou výpovědí
Z výše uvedeného je zřejmé, že ochrana, které se může zaměstnanec domáhat
podle common law v případě nezákonného rozvázání pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele má své jasné limity a mohli bychom dokonce konstatovat, že common
law neposkytuje zaměstnanci takovou ochranu, jakou bychom z jeho pozice slabší (a
závislé) strany pracovního poměru očekávali.
I to byl důvod, proč byl do britského pracovního práva v 70. letech minulého
století začleněn právní institut ochrany před nespravedlivou výpovědí, který nyní
nalezneme v ERA ve své části X. Jak však uvidíme dále, zatímco režim ochrany podle
common law je dostupný všem zaměstnancům bez rozdílu, uplatnění zákonné ochrany
před nespravedlivou výpovědí má svá zákonná pravidla a kvalifikační kritéria, která
mohou zaměstnance z tohoto ochranného režimu v souladu s ERA vyloučit.132
129
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Pro jasnější pochopení institutu ochrany před nespravedlivou výpovědí je rovněž
praktické zaměřit se na vztah tohoto institutu a výpovědi podle common law. Zde totiž
platí, že výpověď může být oprávněná z pohledu common law, neboť k ní došlo
v souladu s pracovní smlouvou, avšak stále bude neoprávněná z pohledu institutu
ochrany před nespravedlivou výpovědí. Naopak výpověď, která bude posouzena jako
oprávněná z pohledu institutu ochrany před nespravedlivou výpovědí, může být stále
v rozporu s common law, pokud jí došlo k porušení pracovní smlouvy.133
2.5.2.1 Kvalifikační kritéria ochrany před nespravedlivou výpovědí
Co se týče kvalifikačních kritérií institutu ochrany před nespravedlivou
výpovědí, předně se tento institut uplatní pouze u zaměstnanců (zde je lhostejno zda se
jedná o zaměstnance na plný či částečný úvazek). 134 Z ochrany před nespravedlivou
výpovědí jsou tak vyloučeny osoby samostatně výdělečně činné135, přičemž zde opět
vyvstává význam pomocných testů používaných k určení povahy smluvního vztahu
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem či osobou samostatně výdělečně činnou (srov.
bod 1.2.3 výše).
Dalším klíčovým kritériem pro uplatnění ochrany před nespravedlivou výpovědí
je délka trvání pracovního poměru – britská právní věda hovoří o testu kontinuity
zaměstnání (v originále continuity

of employment).

136

Institut ochrany před

nespravedlivou výpovědí se tak uplatní u zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru
se zaměstnavatelem alespoň 2 roky.137 Pro posouzení kontinuity zaměstnání přitom ERA
hledí nikoli na faktické trvání pracovní smlouvy zaměstnance, ale na trvání pracovního
poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, a de facto tak upozaďuje tradiční
pravidlo common law, dle kterého se při uzavření dodatku ke smlouvě posuzuje
smlouva jako nově uzavřená (forma novace). Důsledným uplatněním pravidla novace
dle common law by totiž došlo s každým navýšením mzdy zaměstnance či jinou
úpravou pracovní smlouvy k uzavření nové pracovní smlouvy a pokud by měla být
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kontinuita zaměstnání posouzena podle trvání pracovní smlouvy, zaměstnanec
s pravidelným zvyšováním mzdy by dvouleté kontinuity nemusel lehce dosáhnout.138
Další kritérium, které musí být pro uplatnění institutu ochrany před
nespravedlivou výpovědí naplněno, je dodržení lhůty pro napadnutí výpovědi u
příslušného pracovního tribunálu, která činí 3 měsíce od účinnosti výpovědi (6 měsíců
v případě nadbytečnosti).139
Nad rámec kritéria kontinuity zaměstnaneckého poměru není ochrana před
nespravedlivou výpovědí zaměstnancům dostupná rovněž v případě, že zaměstnanec
uzavře se zaměstnavatelem zvláštní dohodu o narovnání navrženou ze strany ACAS
(srov. bod 1.2.2.5 výše) nebo settlement agreement (původně compromise agreement)
v souladu s přísnými podmínkami ustanovení 111A a 203 odst. 3 ERA (srov. bod 2.2.2
výše). 140 ERA v ustanovení 199 a 200 rovněž výslovně vylučuje z ochrany před
nespravedlivou výpovědí některá vybraná povolání, např. členy námořnictva nebo
policisty.
Kritériem, které je dále posuzováno pro přiznání ochrany před nespravedlivou
výpovědí je existence výpovědi (v originále dismissal). Ač se toto kritérium může zdát
jako zcela zjevné, zaměstnanec musí prokázat, že jeho pracovní poměr skončil
výpovědí, přičemž pro účely ochrany před nezákonnou výpovědí budou v souladu
s ustanovením 95 ERA za výpověď považovány následující tři případy: (i) výpověď ze
strany zaměstnavatele (ať s výpovědní dobou či bez ní); (ii) neprodloužení pracovní
smlouvy uzavřené na dobu určitou; a (iii) výpověď ze strany zaměstnance s výpovědní
dobou či bez ní pro důvody na straně zaměstnavatele (v originále constructive
dismissal). Nutno podotknout, že především poslední případ výpovědi, který má za cíl
chránit zaměstnance v případě, kdy je donucen jednáním zaměstnavatele ukončit
pracovní poměr výpovědí, přináší zvýšenou obtížnost na prokazování, že výpověď
skutečně splňuje kritéria pro aplikaci režimu pro ochranu před nespravedlivou
výpovědí.141
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A zatímco zaměstnanec musí pro účely ochrany před nespravedlivou výpovědí
prokázat, že k výpovědi skutečně došlo, zaměstnavatel musí prokázat, že k výpovědi
došlo z některého ze zákonem stanovených spravedlivých důvodů (v originále fair
reason to dismiss), které stanoví ERA v ustanovení 98, a rovněž, že postup
zaměstnavatele byl v daném případě dostatečně odůvodněný a přiměřený (v originále
reasonableness) v kontextu daného případu a stejně tak předešlých případů, které
zaměstnavatel řešil. 142 Dle ustanovení 98 ERA bude za spravedlivý důvod výpovědi
považována výpověď z důvodů spočívajících ve schopnostech či kvalifikacích
zaměstnance

(v

originále

capability

and

qualifications),

výpověď

z důvodů

spočívajících v jednání zaměstnance (v originále conduct), výpověď pro nadbytečnost
zaměstnance (v originále redundancy), výpověď z důvodů správních omezení bránících
zaměstnanci ve výkonu zaměstnání (v originále statutory reasons) a výpověď z jiných
podstatných důvodů (v originál other substantial reasons), mezi které britská
rozhodovací praxe typicky řadí obchodní potřeby (v originále business needs) či tlak
třetích stran (v originále pressure from third parties).143
V krátkosti se zastavme pouze u některých z výše uvedených spravedlivých
důvodů výpovědi. Jak totiž uvidíme, pro některé z nich bychom stěží hledali přiměřený
ekvivalent v českém pracovním právu. Dle britské právní literatury bude typickým
příkladem spravedlivé výpovědi ze statutory reasons situace, kdy v důsledku správního
rozhodnutí zaměstnanec pozbude možnost legálně vykonávat výlučnou nebo podstatnou
část svých pracovních úkolů (např. pokud je řidiči z povolání odebráno řidičské
oprávnění). 144 V české právní úpravě nalezneme podobný důvod výpovědi ze strany
zaměstnavatele v § 52 písm. f) ZPr, tj. v případě, kdy zaměstnanec nesplňuje
předpoklady pro výkon sjednané práce (srov. bod 2.4.2.3 výše). Jako příklad
spravedlivé výpovědi z důvodů spočívajících v business needs uvádí britská právní
literatura situaci, kdy je zaměstnavatel nucen z podstatných komerčních důvodů změnit
podmínky pracovní smlouvy zaměstnance, ale ten tuto změnu neakceptuje. V britské
právní literatuře je uváděn případ spravedlivé výpovědi ze strany zaměstnavatele, za
situace, kdy byl zaměstnavatel z důvodu častých odchodů zaměstnanců ke konkurenci
142
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nucen upravit konkurenční ujednání pracovních smluv svých zaměstnanců a se
zaměstnanci, kteří odmítli změnu akceptovat, rozvázal pracovní poměr výpovědí. 145
Posledním případem spravedlivé výpovědi ze strany zaměstnavatele, na který se
zaměříme, je výpověď pro tlak třetích stran (v originále pressure from third parties).
Dle britské právní literatury mohou být zdrojem tohoto „tlaku“ jak další zaměstnanci
zaměstnavatele, kteří ze specifických důvodů odmítají dále pracovat s dotčeným
zaměstnancem, tak i „tlak“ například ze strany klíčových zákazníků zaměstnavatele. Za
spravedlivou výpověď tak byla kupříkladu posouzena výpověď zaměstnankyni, se
kterou odmítali její spolupracovníci dále pracovat, neboť jim tato zaměstnankyně
popisovala explicitním způsobem detaily ze svého intimního života. Za spravedlivou
byla rovněž posouzena výpověď zaměstnanci bezpečnostní agentury, jehož musel
zaměstnavatel na základně požadavku klienta zaměstnavatele stáhnout z ostrahy
klientova areálu, přičemž zaměstnanec odmítl akceptovat nově přidělenou práci u jiného
klienta zaměstnavatele s menším finančním ohodnocením. 146 Ekvivalent výpovědního
důvodu business needs a pressure from third parties bychom v českém pracovním
právu konkrétně v taxativním výčtu § 52 ZPr hledali marně. Otázkou je, zda české
pracovní právo a čeští zaměstnavatelé obdobné výpovědní důvodu nepostrádají.
A stejně jako budou posuzovány spravedlivé důvody výpovědi, bude příslušný
pracovní tribunál posuzovat, zda zaměstnavatel při výpovědi zaměstnanci dodržel
spravedlivý postup (v originále fair procedure). Dodržení spravedlivého postupu
výpovědi je jedním z klíčových aspektů, které bude pracovní tribunál posuzovat, neboť
při absenci spravedlivého postupu bude výpověď posouzena jako nespravedlivá.147
Z britské rozhodovací praxe přitom vychází několik základních principů, které
by měly být zaměstnavatelem při výpovědi zaměstnanci dodrženy pro dosažení
spravedlivého postupu zaměstnavatele: (i) rozdílné postupy se uplatní pro rozdílné
případy výpovědi; (ii) dříve než zaměstnavatel přistoupí k disciplinárnímu postihu
zaměstnance, měl by událost, která zavdala příčinu disciplinárnímu postihu, řádně
prošetřit; (iii) spravedlivý postup znamená, že nejen prošetření události je spravedlivé,
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ale že zaměstnanci je současně dána spravedlivá možnost odvolání. 148 Současně se
poznatky britské rozhodovací praxe odrazily ve vydání závazného dokumentu ACAS,
který slouží zaměstnavatelům a zaměstnancům jako nástroj pro dosažení spravedlivého
postupu při řešení situací na pracovišti, které mohou být důvodem pro rozvázání
pracovního poměru výpovědí, a k němuž zároveň přihlíží britské pracovní tribunály při
řešení sporů z výpovědí – v tzv. Kodexu postupů při disciplinárních a stížnostních
řízeních ACAS (v originále Code of Practice on Disciplinary and Grievance
Procedures) (dále jen „Kodex“), jehož aktualizovaná podoba platí od 11. března
2015.149
2.5.2.2 K náležitostem spravedlivého postupu zaměstnavatele
Jak již bylo uvedeno výše, náležitosti spravedlivého postupu zaměstnavatele
vůči zaměstnanci dle britské rozhodovací praxe se budou lišit v návaznosti na důvodu
výpovědi.
Kupříkladu je-li dána výpověď z důvodů spočívajících ve schopnostech či
kvalifikacích zaměstnance, k dosažení spravedlivého postupu by výpovědi mělo
předcházet posouzení zaměstnavatelem, zda se v případě zaměstnance jedná o případ
vědomé neschopnosti (v originále deliberate incapability), tedy vědomé nedbalosti či
lenosti zaměstnance, či se jedná o inherentní – nevědomou neschopnost zaměstnance (v
originále inherent incapability), která může být důsledkem okolností, které zaměstnanec
nemusí vždy ovlivnit. Proto by měl zaměstnavatel v případě inherentní neschopnosti
zaměstnance nejprve prošetřit celou situaci (v originále investigation) a umožnit
zaměstnanci vyjádření se ke vzniklé situaci (např. zda zaměstnanci nechybí dodatečné
školení, zda nedošlo ke změně některé ze složek práce, v důsledku které zaměstnanec
není schopen práci řádně vykonávat atd.). Ukáže-li se, že inherentní neschopnost
zaměstnance nebyla způsobena okolnostmi mimo kontrolu zaměstnance, měl by dát
zaměstnavatel ke splnění spravedlivého postupu umožnit zaměstnanci příležitost ke
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zlepšení (v originále reasonable opportunity to improve) a varovat zaměstnance (v
originále warning), že v případě nezlepšení přistoupí zaměstnavatel k výpovědi.150
Je-li dána výpověď z důvodu spočívajících v jednání zaměstnance, musí nad
rámec prošetření a varování zaměstnavatel rovněž prokázat, že zaměstnanec byl řádně
seznámen s disciplinárními pravidly platnými u zaměstnavatele (v originále disciplinary
rules), že došlo ke spravedlivému disciplinárnímu slyšení (v originále hearing), v rámci
kterého bylo jednání zaměstnance posouzeno, a že byla dána zaměstnanci možnost
odvolat se proti závěrům disciplinárního slyšení (v originále appeal).151
2.5.2.3 Kodex postupů při disciplinárních a stížnostních řízeních ACAS
Na základě předešlé rozhodovací praxe pracovních tribunálů ACAS stanovil v
Kodexu základní požadavky na spravedlivý postup, které se uplatní při řešení
disciplinárních a stížnostních situací na pracovišti. Disciplinární případy se týkají
případů porušení povinností zaměstnance (v originále misconduct) anebo případů
špatných pracovních výsledků zaměstnance (v originále poor performance); stížnostní
případy se budou týkat stížností, které vznesou zaměstnanci se svými zaměstnavateli.
Kodex se však neuplatní na případy výpovědí pro nadbytečnost ani případy, kdy dojde k
neprodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou.152
Pracovní tribunály mají zákonnou povinnost přihlížet k pravidlům obsaženým v
Kodexu při rozhodování pracovněprávních sporů a v případě, že dojde k bezdůvodnému
nesouladu s pravidly Kodexu, a to ať již ze strany zaměstnavatele či zaměstnance,
pracovní tribunály mohou zvýšit či snížit výši přiznané náhrady až o 25%. 153 Kodex
však současně bere v potaz velikost zaměstnavatele a zdroje, které má zaměstnanec
k dispozici, a dle toho posuzuje, zda bylo nezbytné, aby zaměstnavatel využil veškerých
nástrojů, které upravuje Kodex.154

150

th

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 252 až 253
151
Srov. Tamtéž, s. 254 až 262
152
Srov. ACAS. Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures. [online].
the Stationery Office, 2015, ISBN 978 0 11 708279 3. s. 3. [cit. 2016-09-02]. Dostupné z WWW
http://www.acas.org.uk/media/pdf/f/m/Acas-Code-of-Practice-1-on-disciplinary-and-grievanceprocedures.pdf
153
Srov. Tamtéž, s. 1
154
Srov. Tamtéž, s. 3

-49-

Dle Kodexu by interní pravidla zaměstnavatele pro řešení disciplinárních a
stížnostních situací na pracovišti měla být založena na principu spravedlnosti a
transparentnosti. Za tímto účelem by měla být interní pravidla vyhotovena v písemné
formě a měla by být dostatečně určitá a srozumitelná. Zaměstnanci by se dle Kodexu
měli podílet na vytváření interních pravidel a zaměstnavatel by měl dbát o to, aby
zaměstnanci dostatečně rozuměli pravidlům a rozuměli jejich použití.155
Spravedlnost postupu ze strany zaměstnavatele při řešení disciplinárních a
stížnostních situací je dle Kodexu především dosažena, pokud (i) jsou situace řešeny
smluvními stranami bez zbytečného odkladu; (ii) zaměstnavatel důkladně prověří
jednotlivé podněty a řádně komunikuje se zaměstnancem a umožní zaměstnanci
vyjádření ke zjištěním; (iii) zaměstnavatel umožní zaměstnanci účastnit se veškerých
formálních jednání ohledně disciplinárních či stížnostních situací s doprovodem; a (iv)
zaměstnavatel

umožní

zaměstnanci

odvolání

proti

konečnému

rozhodnutí

zaměstnavatele.156
2.5.3 Nadbytečnost v britském pracovním právu
V krátkosti se budeme věnovat i nadbytečnosti jako výpovědnímu důvodu v
britském pracovním právu. Nadbytečnost má v rámci výpovědních důvodů zvláštní
postavení, což dokresluje i fakt, že se na ni nevztahují pravidla obsažená v Kodexu
ACAS. Rovněž význam náhrady za nadbytečnost – odstupného – je odlišný než u
náhrady v případě nespravedlivé výpovědi.
ERA vymezuje nadbytečnost v ustanovení 139 odst. 1, kde stanoví, že o
nadbytečnost se jedná za situace, kdy je možné výpověď přičíst zcela či hlavně (i)
skutečnosti, že zaměstnavatel přestal nebo hodlá přestat podnikat způsobem, pro který
zaměstnal zaměstnance, či přestal či hodlá přestat podnikat v místě, kde zaměstnal
zaměstnance; nebo (ii) skutečnosti, že požadavky zaměstnavatele na výkon určitého
druhu

práce

vykonávaného

zaměstnancem
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zaměstnavatelem zaměstnán, zanikly či se snížily nebo je očekáváno, že zaniknou či se
sníží.157
Zjednodušeně lze říci, že k nadbytečnosti v britském pracovním právu dochází,
pokud zaměstnavatel ruší své podnikání, pokud zaměstnavatel přemisťuje místo výkonu
svého podnikání nebo pokud zaměstnavatel snižuje svou pracovní sílu.158
I u výpovědi z důvodu nadbytečnosti vyžaduje britská rozhodovací praxe v
pracovněprávních věcech, aby zaměstnavatel postupoval při výpovědi odůvodněně a
spravedlivě. Odůvodněnost a spravedlivost postupu zaměstnavatele by se přitom měla
projevovat již ve výběru příslušné skupiny zaměstnanců, v rámci které by mělo dojít k
nadbytečnosti některého ze zaměstnanců (v originále fair unit of selection). Je-li
spravedlivě stanovena skupina zaměstnanců, které se nadbytečnost bude dotýkat, rovněž
kritéria výběru konkrétního nadbytečného zaměstnance by měla být objektivní a
spravedlivá (v originále fair selection criteria). Britská odborná literatura v tomto směru
zmiňuje jako jedno z možných a obhajitelných kritérií výběru nadbytečného
zaměstnance kritérium příznačně nazvané jako „poslední přišel, první odchází“ (v
originále last in, first out či LIFO).159
Spravedlivý výběr nadbytečného zaměstnance je pak jednou (nikoli však
jedinou) z nezbytných složek spravedlivého postupu u výpovědi pro nadbytečnost.
Doporučené náležitosti tohoto postupu stanovila poměrně detailně britská rozhodovací
praxe a jakkoli se řada z doporučených náležitostí uplatní primárně u větších
zaměstnavatelů s fungujícími odborovými organizacemi, v obecné rovině se uplatní u
jakéhokoli zaměstnavatele. Především by měl zaměstnavatel o hrozící nadbytečnosti
dostatečně předem informovat dotčené zaměstnance a odborovou organizaci působící u
zaměstnavatele. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, zaměstnavatel by se
měl se se zástupci odborové organizace pokusit dohodnout na kritériích výběru
nadbytečných zaměstnanců tak, aby bylo dosaženo záměrů zaměstnavatele s co možná
nejmenším dopadem na zaměstnance a při zachování spravedlivého procesu. Požadavky
zástupců odborové organizace by měly být zaměstnavatelem řádně zváženy. V
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neposlední řadě by měl zaměstnavatel zvážit, zda místo výpovědi pro nadbytečnost není
možné nabídnout zaměstnanci jinou pozici.160
Opět tak vidíme, že řádné a včasné oznámení a následná důkladná konzultace se
zaměstnanci (zástupci odborů) je i v případě výpovědi pro nadbytečnost esenciálním
prvkem zajišťujícím dosažení spravedlivého postupu ze strany zaměstnavatele.
Rovněž britské pracovní právo spojuje s nadbytečností zaměstnance finanční
náhradu zaměstnanci – odstupné. Detaily výpočtu odstupného si přiblížíme níže v bodu
2.5.5. Nárok na odstupné dle britského pracovního práva však nemají všichni
zaměstnanci, se kterými byl rozvázán pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti. Britské
pracovní právo přiznává právo na odstupné pouze těm zaměstnancům, kteří pracují u
zaměstnavatele alespoň 2 roky.161
2.5.4 Případy, které budou bez dalšího posouzeny jako nespravedlivá výpověď ze
strany zaměstnavatele
Britské pracovní právo rozpoznává i situace, kdy nehledě na postup
zaměstnavatele bude výpověď posouzena jako nespravedlivá. Bude se typicky jednat o
případy, kdy je výpověď směřována vůči zaměstnanci z důvodů, pro které zaměstnanec
požívá dle britského pracovního práva zvláštní ochrany. Typickým příkladem bude
výpověď daná zaměstnankyni z důvodu jejího těhotenství či pro důvody související s
jejím těhotenstvím.162 Rovněž výpověď daná zaměstnanci z důvodu aktivit zaměstnance
v nezávislé odborové organizaci bude posouzena automaticky jako nespravedlivá.163
2.5.5 Rozsah náhrady v případě nespravedlivé výpovědi a výše odstupného u
nadbytečnosti
Jak bylo zmíněno výše, ve srovnání s common law nabízí institut ochrany před
nespravedlivou výpovědí širší rozsah náhrady, které se může zaměstnanec domáhat
v případě nezákonné výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Především ERA v ustanovení 114 umožňuje, aby v případě nezákonné výpovědi
příslušný pracovní tribunál přikázal zaměstnavateli, aby zaměstnance zaměstnal na
160
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původní pozici (v originále reinstatement) a současně zaměstnanci uhradil veškeré
platby, na které by měl zaměstnanec nárok v případě, že by nedošlo k jeho nezákonné nespravedlivé výpovědi. Pracovní tribunály přitom při zvažování uložení reinstatmentu
především posuzují, zda opětovné zaměstnání odpovídá požadavku zaměstnance, zda
může zaměstnavatel prakticky vyhovět příkazu tribunálu na opětovné zaměstnání a zda
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nedošlo k vážnému poškození vzájemné důvěry
(v originále existence of trust and confidence) a rovněž jaký je přínos podobného
příkazu.164
Tam, kde pracovní tribunál neudělí příkaz znovu zaměstnat zaměstnance na
původní pozici, měl by dle ustanovení 115 ERA a na základě posouzení obdobných
kritérií jako v případě reinstatementu zvážit udělení příkazu k tzv. re-engagementu, tedy
příkaz zaměstnavateli zaměstnat zaměstnance na srovnatelné pozici s tou, kterou
zaměstnanec zastával před nezákonnou výpovědí.165
Nepřekvapí, že jak reinstatement, tak i re-engagement přinášejí řadu aplikačních
úskalí, především pokud by k příkazu došlo s delším časovým odstupem od nezákonné
výpovědi a zaměstnavatel by v mezičase zaměstnal na dotčené pozici nového
zaměstnance. Britská odborná literatura tak uvádí, že k využití některého z výše
uvedených příkazů dochází v Británii v méně než 1% případů. 166 Nejčastější způsob
náhrady, který pracovní tribunály přiznávají zaměstnancům v případě nezákonné
výpovědi, je proto finanční kompenzace dle ustanovení 119 a následujících ERA.
Pracovní tribunály jako základní kompenzaci (v originále basic award) nahrazují
zaměstnanci ztrátu zaměstnání, kdy se kompenzace počítá podobným způsobem jako
odstupné na základě věku zaměstnance a počtu let v pracovním poměru. 167 Dle
ustanovení 119 odst. 2 ERA náleží zaměstnanci (i) kompenzace ve výši půl týdenní
mzdy za každý rok trvání pracovního poměru, pokud je zaměstnanec mladší 22 let; (ii)
kompenzace ve výši týdenní mzdy za každý rok trvání pracovního poměru, pokud je
zaměstnanec starší 22 let a mladší 41 let; a (iii) kompenzace ve výši jeden a půl týdenní
mzdy za každý rok trvání pracovního poměru, je-li zaměstnanec starší 41 let. Dle
164
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ustanovení 119 odst. 3 ERA je maximální výše základní kompenzace stanovena 20 roky
trvání pracovního poměru. Rovněž platí, že dle ustanovení 122 ERA pracovní tribunál
může snížit základní kompenzaci v případě, že zaměstnanec bezdůvodně odmítne
nabídku zaměstnavatele k reinstatement nebo pokud se zaměstnanec před výpovědí
choval nevhodně nebo pokud již zaměstnanec obdržel v souvislosti s výpovědí
odstupné.
V ustanovení 123 ERA upravuje další možnou kompenzaci, kterou může
pracovní tribunál zaměstnanci přiznat. Jedná se o vyrovnávací kompenzaci (v originále
compensatory award), jejímž účelem je nahradit zaměstnanci ztrátu, kterou utrpěl
v důsledku nezákonné výpovědi.168 Při posuzování nároku na vyrovnávací kompenzaci
pracovní tribunál zohlední například to, jaká byla okamžitá ztráta příjmu u zaměstnance
v důsledku výpovědi, jaké budou budoucí ztráty příjmů zaměstnance, jaké jsou ztráty
dalších výhod zaměstnance, jaké jsou náklady na hledání nového zaměstnání atd.169
Ve zvláštních případech, kdy zaměstnavatel odmítne jednat v souladu
s nařízeným

reinstatementem

či

re-engagementem

nebo

kdy

je

výpověď

z diskriminačních důvodů, může pracovní tribunál přiznat zaměstnanci i tzv. doplňující
kompenzaci (v originále additional award) v rozsahu 26 až 52 týdenních platů.170
Právo na odstupné - náhradu za nadbytečnost (v originále redundancy payment),
které bylo představeno již v Redundancy Payment Act v roce 1965, je britskou
odbornou literaturou považováno za jedno z prvních práv chránících zaměstnance
v britském pracovním právu. 171 Odstupné dle britského práva má také lehce odlišný
význam, než základní kompenzace pro nespravedlivou výpověď; odstupné nezajišťuje
zaměstnance z důvodu ztráty zaměstnání, ale představuje ohodnocení významu
zaměstnancovy pozice pro zaměstnavatele. Čím déle zaměstnanec pracoval pro
zaměstnavatele, tím hodnotnější se stala jeho pozice a tím vyšší odstupné by mělo
připadnout zaměstnanci v případě nadbytečnosti. 172 I proto je výpočet odstupného
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nastaven podle obdobného klíče jako základní kompenzace a vychází z věku
zaměstnance a počtu let, po které zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele.173
Věk zaměstnance

Výše odstupného

Méně než 22 let

Odstupné ve výši půl týdenní mzdy za každý rok
trvání pracovního poměru

22 let až 41 let

Odstupné ve výši týdenní mzdy za každý rok trvání
pracovního poměru

41 let a více

Odstupné ve výši jeden a půl týdenní mzdy za
každý rok trvání pracovního poměru

Jak již bylo uvedeno v bodě 2.5.3 výše, britské pracovní právo přiznává nárok na
odstupné pouze těm zaměstnancům, kteří pracují u zaměstnavatele alespoň 2 roky. Platí
přitom, že délka pracovního poměru pro účely výpočtu odstupného je omezena 20 lety
trvání pracovního poměru. Týdenní mzda je poté omezena na částce 479 liber.
Maximální výše zákonného odstupného je tak stanovena na částce 14.370 liber. 174
Smluvní strany si však mohou sjednat odstupné převyšující výše uvedená zákonná
maxima.

2.6

Srovnání výpovědi v české a britské právní úpravě
Výpověď jako esenciální způsob rozvázání pracovního poměru jednostranným

právním jednáním jeho účastníků rozpoznává jak české, tak i britské pracovní právo.
S ohledem na důsledky, které výpověď působí vůči účastníkům pracovního poměru i
vůči pracovnímu poměru jako takovému, kladou obě právní úpravy na toto právní
jednání zvláštní požadavky, což je obzvláště zřetelné, jedná-li se o výpověď ze strany
zaměstnavatele vůči zaměstnanci jako slabší straně pracovněprávního vztahu.
Přesto právě míra flexijistoty a rozsah ochrany, kterou české a britské pracovní
právo garantuje zaměstnancům v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele,
představují klíčové rozlišovací prvky obou právních úprav. Nejnázorněji nám tuto
173

th

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 291
174
Srov. GOV.UK. Redundancy: your rights. [online]. [cit. 2016-09-04]. Dostupné z WWW
https://www.gov.uk/redundant-your-rights/redundancy-pay
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rozdílnost přiblíží dva základní instituty spojené s výpovědí - výpovědní doba a
odstupné.
Zatímco česká právní úprava stanoví výpovědní dobu v minimální délce 2
měsíce (navíc započne typicky běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení
zaměstnanci), koncept výpovědní doby podle britské právní úpravy zřetelně akcentuje
délku trvání pracovního poměru zaměstnance (a výpovědní doba počíná běžet dnem
doručení

výpovědi

zaměstnanci).

Čím

déle

byl

zaměstnanec

zaměstnán

u

zaměstnavatele, tím delší je v britském pracovním právu výpovědní doba. Kupříkladu
byl-li zaměstnanec zaměstnán u zaměstnavatele po dobu kratší než 2 roky, výpovědní
doba bude pouze 1 týden.
Délka trvání pracovního poměru se odráží rovněž ve výpočtu odstupného, které
zaměstnanci náleží v případě výpovědi, a to v obou právních úpravách.
Dle ZPr náleží zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru
výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou pro tytéž důvody,
odstupné ve výši jedno až trojnásobku jeho průměrného výdělku, přičemž výše
odstupného se vypočte podle délky trvání pracovního poměru zaměstnance. 175 Pokud
tak zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele po dobu kratší než 1 rok, náleží mu
odstupné ve výši jednonásobku jeho průměrného výdělku. Pracoval-li zaměstnanec déle
než rok, ale kratší dobu než 2 roky, náleží zaměstnanci dvojnásobek jeho průměrného
výdělku jako odstupné. A konečně, trval-li pracovní poměr zaměstnance u
zaměstnavatele alespoň 2 roky, náleží zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku jeho
průměrného výdělku.
Britská právní úprava využívá pro výpočet odstupného rovněž délku pracovního
poměru zaměstnance, ale spolu s délkou pracovního poměru je rozhodným elementem
také věk zaměstnance. Zaměstnanci náleží odstupné ve výši půl týdenní mzdy za každý
rok trvání pracovního poměru, pokud je zaměstnanec mladší 22 let. Pokud je
zaměstnanec starší 22 let a mladší 41 let, náleží mu odstupné ve výši týdenní mzdy za
každý rok trvání pracovního poměru. Je-li zaměstnanec starší 41 let, náleží mu odstupné
ve výši jeden a půl týdenní mzdy za každý rok trvání pracovního poměru. Současně

175

Srov. §67 odst. 1 ZPr
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však platí, že zaměstnanci vznikne nárok na odstupné pouze tehdy, pokud byl u
zaměstnavatele zaměstnán alespoň 2 roky.
České pracovní právo přináší taxativní výčet důvodů, pro které může
zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď. Britské pracovní právo s takto striktním
výčtem neoperuje. Nicméně v obou právních úpravách je možné nalézt shodné či
obdobné výpovědní důvody – typicky např. nadbytečnost či nesplnění předpokladů
stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce. Oproti tomu v britské právní
úpravě nalezneme výpovědní důvody, jejichž ekvivalent bychom v ZPr hledali marně –
typicky např. obchodní potřeby (v originále business needs) či tlak třetích stran (v
originále pressure from third parties).
Z výše uvedených příkladů je zjevné, že britské pracovní právo z pohledu
flexijistoty nabízí zaměstnavatelům efektivnější nástroje řešení aktuálních situací na
pracovišti a nedostatků či přebytků pracovních míst, zvláště je-li pro odvětví, ve kterém
zaměstnavatel působí, typická větší fluktuace zaměstnanců a s ní spojená v průměru
kratší délka trvání pracovních poměrů.
Bylo by však unáhlené domnívat se, že britské pracovní právo nepřiměřeně
upřednostňuje zájmy zaměstnavatelů a nezajišťuje zaměstnancům efektivní ochranu
proti neoprávněným zásahům do jejich práv. Letitá tradice industriální ostrovní
společnosti spolu s rozsáhlou rozhodovací praxí britských soudů přispěla k vytvoření
propracovaného institucionálního rámce na úrovni soudní (sít pracovních tribunálů) i
mimosoudní (ACAS a CAC) a především pak k uzákonění institutu ochrany před
nespravedlivou výpovědí. Zaměstnanec se tak v případě protiprávní výpovědi může
domáhat

reinstatementu,

re-engagementu,

případně

finanční

kompenzace.

V

reinstatementu lze přitom spatřovat jistou podobnost s režimem neplatného rozvázání
pracovního poměru dle § 69 ZPr.176
V případě výpovědi ze strany zaměstnance je pro obě právní úpravy shodné, že
zaměstnanec je oprávněn rozvázat pracovní poměr bez uvedení důvodu.

176

V souladu s § 69 ZPr pokud dá zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď či s ním neplatně zruší
pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnanec oznámí bez zbytečného odkladu
zaměstnavateli, že trvá na svém dalším zaměstnávání, trvá pracovní poměr zaměstnance i nadále a
zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu.
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2.7

Okamžité zrušení pracovního poměru dle ZPr
Okamžité zrušení pracovního poměru je v českém pracovním právu považováno

za způsob výjimečný a mimořádný, který sice představuje značný prvek flexibility při
skončení zaměstnání tam, kde již nemůže být po jedné ze stran pracovního poměru
spravedlivě požadováno, aby v pracovním poměru dále pokračovala, zároveň však ZPr
stanovuje možnosti využití okamžitého zrušení pracovního poměru pouze pro velmi
úzký a taxativně vymezený výčet případů – a to jak pro zaměstnavatele, tak pro
zaměstnance.

177

Okamžité zrušení pracovního poměru tak představuje vážný a

bezprostřední zásah do pracovněprávního vztahu a do postavení obou subjektů tohoto
vztahu.
Okamžité zrušení pracovního poměru řadíme mezi jednostranná právní jednání,
přičemž právní účinky zrušovacího projevu vůči druhé straně nastávají ihned, resp.
dnem, kdy je písemný projev doručen druhému subjektu pracovněprávního vztahu. Je
tedy bez významu uvádět ve zrušovacím projevu jakýkoliv jiný časový údaj, neboť
nemá vliv na zákonné účinky skončení pracovního poměru. 178 Okamžitým zrušením
pracovního poměru může být skončen i pracovní poměr, u něhož již běží výpovědí
doba, a jak rovněž konstatoval NS ČR, pracovní poměr může být okamžitě zrušen z
důvodů stanovených ZPr pro okamžité zrušení i ve zkušební době.179
Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru okamžité zrušení pracovního
poměru, které již bylo doručeno druhému účastníku pracovněprávního poměru, nemůže
být tím, kdo je učinil, dodatečně odvoláno.180
2.7.1 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Dle § 55 ZPr může zaměstnavatel výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen
ze dvou taxativně vymezených důvodů. Mimořádnost okamžitého zrušení pracovního
poměru zdůraznil zákonodárce již v samotném ustanovení § 55 odst. 1 ZPr výslovným
konstatováním, že zaměstnavatel může pracovní poměr zrušit jen tehdy, jsou-li splněny
zákonné předpoklady, a to jen ve výjimečných případech. NS ČR přitom již v roce 2001
177

HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, ISBN
978-80-7380-316-2, s. 188 (autor kapitoly P. Hůrka)
178
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 06. 2004, sp. zn. 21 Cdo 347/2004
179
Srov. Tamtéž
180
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 10. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1155/96
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konstatoval, že oba důvody představují dva zcela samostatné a spolu nesouvisející
důvody skončení pracovního poměru, přičemž na základě jejich vzájemného srovnávání
nelze činit závěry o tom, jak vysokou intenzitu má mít porušení jednoho z nich, aby
bylo způsobilým důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru (v daném případě
se jednalo o intenzitu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem).181
Důvody, na jejichž základě je zaměstnavatel oprávněn okamžitě zrušit pracovní
poměr, jsou poté vymezeny v ZPr následovně:
a) pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému
trestu odnětí svobody (§ 55 odst. 1 písm. a) ZPr); a
b)

porušení

povinnosti

vyplývající

z právních

předpisů

vztahujících

se

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b)
ZPr).
V prvém případě je možnost okamžitého zrušení pracovního poměru přiznána
zaměstnavateli za situace, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, a rovněž za
situace, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců. 182 ZPr zde dává zaměstnavateli možnost
pružné reakce na situaci, kdy je zaměstnanec za spáchání úmyslného trestného činu
pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a v konečném důsledku
tak bude vyřazen z pracovního procesu na několik následujících měsíců. Z výše
uvedeného jasně vyplývá, že zaměstnavatel nemá možnost okamžitého zrušení
pracovního poměru se zaměstnancem v okamžiku, kdy je zaměstnanec pro úmyslný
trestný čin vyšetřován či je z něj dokonce obviněn či nepravomocně odsouzen. 183
Zaměstnavatel by tedy nemohl použít okamžité zrušení pracovního poměru ani tehdy,
pokud by byl zaměstnanec během vyšetřování úmyslného trestného činu ve vazbě.

181

Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 09. 2001, 21 Cdo 2857/2000
§ 55 odst. 1 písm. a) ZPr
183
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 316 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
182
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Druhým důvodem, na jehož základě je zaměstnavatel oprávněn okamžitě zrušit
pracovní poměr, je porušení povinností zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem, tj.
takovým způsobem, který je klasifikován jako nevyšší stupeň intenzity porušení
povinností zaměstnance, které mohou vyplývat jak ze ZPr 184 , z interních předpisů
zaměstnavatele, či z pokynů vedoucího zaměstnance či bezpečnostních předpisů.185
Tento druhý důvod okamžitého zrušení pracovního poměru bude v praxi
důvodem frekventovanějším než důvod první, nicméně samotný § 55 odst. 1 písm. b)
ponechává pojem „porušení povinností zvlášť hrubým způsobem“ bez zákonné definice,
a proto bude nutné posoudit vždy individuální okolnosti každého daného případu.
Detailnějšímu popisu způsobu, kterým by měl příslušný soud posuzovat
intenzitu porušení povinností zaměstnance, se již věnujeme v bodě 2.4.2.3 výše (viz
výpověď daná zaměstnavatelem z důvodů spočívajících v osobě a v chování
zaměstnance). Níže tedy připojuji několik dalších specifických kritérií s ohledem na
judikaturu NS ČR. Ve sjednocujícím stanovisku, které přijalo v rámci sjednocování
soudní praxe občanskoprávní a obchodní kolegium NS ČR v souvislosti s rozhodnutím
pracovněprávního senátu NS ČR ve věci 21 Cdo 2596/2011186, NS ČR konstatoval ve
vztahu k relativně neurčité hypotéze § 55 odst. 1 b) ZPr, že jak přímý útok na majetek
zaměstnavatele (např. krádež zaměstnavatelova majetku či jeho zneužití), tak i nepřímý
útok spočívající ve snaze čerpat majetek zaměstnavatele bez náležitého protiplnění
(např. nepravdivé vykazování přítomnosti na pracovišti), představuje tak významnou
okolnost, že zpravidla bez dalšího zakládají porušení povinností zaměstnance dle § 55
odst. 1 b) ZPr a zakládají právo zaměstnavatele okamžitě ukončit pracovní poměr
zaměstnance.187

184

Srov. např. § 38 odst. 1 písm. b) ZPr, který stanoví povinnosti zaměstnance vyplývající z pracovního
poměru, tj. dle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce dle pracovní smlouvy, ve stanovené
pracovní době a dodržovat povinnosti, které zaměstnanci vyplývají z pracovního poměru.
185
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 189 (autor kapitoly P. Hůrka)
186
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 17. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011
187
Srov. Tisková zpráva Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. ledna 2013. [online]. [cit. 2016-0615]
Dostupné
z
WWW
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~Tiskovezpravy~Stanovis
ko_OOK___hrube_poruseni_pracovni_kazne~?open&lng=CZ
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Rovněž v souladu s rozhodovací praxí NS ČR platí, že může dojít k porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci vykonávané
zaměstnancem ve smyslu § 55 odst. 1 písm. b) ZPr i během pracovní cesty. Platí však,
že se tak musí stát při činnosti, u níž existuje časový, místní a zejména vnitřní účelový
poměr k výkonu závislé práce.

188

Naopak ve vztahu k chování zaměstnance

při mimopracovních aktivitách NS ČR konstatoval, že nelze posoudit jako porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci, pokud zaměstnanec nedodrží vyšší nároky na osobní vlastnosti zaměstnance a na
úroveň zaměstnancova chování mimo pracovní dobu stanovené pracovním řádem.189
ZPr v § 55 stanoví specifické a ochranné limity aplikace okamžitého zrušení
pracovního poměru zaměstnavatelem. 190 ZPr tak nedovoluje zaměstnavateli okamžitě
zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, se zaměstnankyní, která je na
mateřské dovolené nebo se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, kteří čerpají
rodičovskou dovolenou.191
Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je zaměstnavatel povinen dle §
61 ZPr předem projednat okamžité zrušení pracovního poměru s oborovou
organizací.192
2.7.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Rovněž zaměstnanec je oprávněn dle ZPr okamžitě zrušit pracovní poměr.
S ohledem na závažnost tohoto institutu však může zaměstnanec (stejně jako
zaměstnavatel), zvolit tento postup pouze v taxativně vymezených zákonných
důvodech.193 Je zde tedy zjevná odlišnost ve srovnání s výpovědí z pracovního poměru,
kde tak může zaměstnanec učinit z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu.194

188

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 633/2006
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1628/2000
190
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 317 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
191
§ 55 odst. 2 ZPr
192
§ 61 ZPr
193
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 189 (autor kapitoly P. Hůrka)
194
Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 319 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
189

-61-

Taxativně vymezené důvody, na jejichž základě je zaměstnanec oprávněn
okamžitě zrušit pracovní poměr nalezneme v § 56 ZPr. V obou případech se bude jednat
o případy, kdy došlo ze strany zaměstnavatele k porušení základních povinností
zaměstnavatele, a to přidělit zaměstnanci vhodnou práci odpovídající zdravotnímu stavu
zaměstnance nebo za práci platit zaměstnanci odměnu, a zájem na pokračování dalšího
zaměstnávání tudíž nelze od zaměstnance z pochopitelných důvodů očekávat.195
ZPr v § 56 stanoví dva důvody, pro něž lze pracovní poměr okamžitě zrušit ze
strany zaměstnance: (i) nepříznivý zdravotní stav zaměstnance; a (ii) nevyplacení mzdy,
platu, náhrady mzdy či náhrady platu zaměstnavatelem.
V prvním případě může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, „jestliže
podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo
rozhodnutí příslušného správního orgánu, která 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.“196
Lékařský posudek, který zaměstnanec předloží zaměstnavateli, musí být
kvalifikovaný, tj. předložení pouze lékařského doporučení není v tomto případě
dostačující. Konkrétním obsahovým náležitostem lékařského posudku, který bude
způsobilým podkladem pro okamžité zrušení pracovního poměru, se věnoval i NS ČR,
který konstatoval, že způsobilým podkladem pro platné rozvázání pracovního poměru,
je pouze takový lékařský posudek, který výslovně stanoví, že zaměstnanec nemůže dále
konat práci „bez vážného ohrožení svého zdraví“.197
Současně platí, že již v okamžiku předložení příslušného lékařského posudku
zaměstnancem je zaměstnavatel povinen v souladu s § 41 odst. 1 ZPr převést
zaměstnance na jinou práci.
Druhým případem, kdy může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, je
situace, kdy mu zaměstnavatel „nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo
platu anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.“198
195

Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 189 (autor kapitoly P. Hůrka)
196
§ 56 odst. 1 písm. a) ZPr
197
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. 21 Cdo 966/2004
198
§ 56 odst. 1 písm. b) ZPr
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Zde přitom platí, že ZPr obecně stanoví období splatnosti mzdy nebo platu
následovně: „mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději
v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na
mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.“199
ZPr tak umožňuje zaměstnanci flexibilně řešit situace, kdy zaměstnavatel
zásadním způsobem poruší své závazky vyplývající z pracovněprávního vztahu. Právě
institut okamžitého zrušení pracovního poměru umožňuje zaměstnanci nesetrvávat
v daném pracovním poměru ani v průběhu výpovědní doby, a proto je zaměstnanec
ihned volný pro pracovní trh a bez dalších překážek si může hledat nové zaměstnání.
Aplikační limity ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) ZPr uchopil ve svých
nedávných rozhodnutích i NS ČR. 200 Především NS ČR konstatoval, že okamžité
zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu uvedeného v § 56 odst. 1 písm. b)
ZPr bude neplatné, bude-li založeno na faktickém důvodu, že zaměstnavatel nevyplatil
zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhrady mzdy nebo platu anebo jakoukoliv jejich část
do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti jen v důsledku chyby, omylu nebo jiné zřejmé
nesprávnosti při výpočtu nebo při výplatě mzdy, platu, náhrady mzdy nebo náhrady
platu, ledaže by zjištěnou nesprávnost zaměstnavatel v přiměřené době neodstranil a bez
zbytečného odkladu nezjednal nápravu.201
Dle NS ČR by okamžité zrušení pracovního poměru podle § 56 písm. b) ZPr
bylo rovněž neplatné v situaci, kdy by zaměstnavatel, který je schopen plnit své
závazky, nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhrady mzdy nebo platu anebo
jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti jen proto, že
zaměstnanci taková práva nenáleží, ledaže by šlo jen o účelové vyvolávání sporu o
právo (nárok), které zaměstnanci zřejmě náleží.202

199

§ 141 odst. 1 ZPr
Srov. ŠETŘILOVÁ, J. Nové limity práva zaměstnance na okamžité zrušení pracovního poměru pro
nevyplacení mzdy (I. část). Epravo.cz. [online]. 22. 3. 2012 [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW
http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-limity-prava-zamestnance-na-okamzite-zruseni-pracovnihopomeru-pro-nevyplaceni-mzdy-i-cast-81802.html; ŠETŘILOVÁ, J. Nové limity práva zaměstnance na
okamžité zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (II. část). Epravo.cz [online]. 5. 4. 2012 [cit.
2016-06-18]. Dostupné z WWW http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-limity-prava-zamestnance-naokamzite-zruseni-pracovniho-pomeru-pro-nevyplaceni-mzdy-ii-cast-82172.html
201
Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2012 pod sp. zn. 21 Cdo 3676/2010
202
Srov. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4042/2010
200
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V návaznosti na výše zmiňovanou ochrannou povahu ustanovení § 56 ZPr a
s ohledem na ekonomický účel pracovního poměru je pochopitelné navazující
ustanovení § 56 odst. 2 ZPr, které uvádí, že: „zaměstnanci, který okamžitě zrušil
pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši
průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.“ 203 Průměrným
výdělkem se pak rozumí průměrný měsíční výdělek zaměstnance.204
2.7.3 Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem nezletilého
zaměstnance
Novela ZPr účinná od 1. ledna 2014205 včlenila do ZPr nové ustanovení, a to §
56a, týkající se okamžitého zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem
nezletilého. Zákonný zástupce - nejčastěji rodič zaměstnance, který nedosáhl věku 16
let, může okamžitě zrušit jeho pracovní poměr, je-li to nutné v zájmu vzdělání, vývoje
či zdraví takového mladistvého zaměstnance. 206 K platnosti takového okamžitého
zrušení pracovního poměru musí zákonný zástupce doručit stejnopis jak okamžitého
zrušení pracovního poměru nezletilého, tak přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.207
Zákonodárce tak v § 56a ZPr akceptoval zvýšení rodičovské odpovědnosti v souladu s
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, především pak
Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 138 o nejnižším věku pro vstup do
zaměstnání z roku 1973 a Úmluvou o právech dítěte.208
2.7.4 Lhůty a náležitosti okamžitého zrušení pracovního poměru
2.7.4.1 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
V souladu s § 58 odst. 1. ZPr může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní
poměr se zaměstnancem z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr
pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru
dozvěděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k okamžitému zrušení
203

§ 56 odst. 2 ZPr
§ 67 odst. 3 ZPr
205
Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace
soukromého práva
206
§ 56a odst. 1 ZPr
207
§ 56a odst. 2 ZPr
208
Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím rekodifikace soukromého práva. psp.cz [online]. 5. 3. 2013 [cit. 2016-10-23]. Dostupné z WWW
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=930&ct1=0#prilohy
204
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pracovního poměru vznikl. Ustanovení § 58 odst. 1. ZPr pamatuje také na situace, kdy
zaměstnanec poruší povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím
vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem v cizině. V takových případech lze
okamžitě zrušit pracovní poměr do 2 měsíců po návratu takového zaměstnance z ciziny.
I v tomto případě platí, že pracovní poměr lze okamžitě zrušit nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl.209 Obě tyto lhůty, tj.
jak lhůta subjektivní, tak lhůta objektivní mají prekluzivní povahu. Po jejich marném
uplynutí zaniká právo zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr.
§ 58 odst. 2 ZPr upravuje výjimku z běhu 2 měsíční subjektivní lhůty stanovené
v § 58 odst. 1 ZPr, ve které může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr.
Stane-li se během 2 měsíců stanovených § 58 odst. 1 ZPr jednání zaměstnance, v němž
je možné spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď nebo s
ním okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel
dověděl o výsledku tohoto šetření.210 ZPr tak reflektuje rozhodovací praxi NS ČR211,
kdy zaměstnavateli je zřetelně přiznána možnost objektivně se seznámit s výsledky
šetření těch orgánů, do jejichž zákonem založené pravomoci patří posuzování
uvedeného jednání zaměstnance (nutno podotknout, že zde se bude vždy jednat o orgán,
který není součástí zaměstnavatele ani jeho organizační struktury).212
2.7.4.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
V souladu s § 59 ZPr může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr pouze
do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděl, nejpozději do 1
roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.213 Obdobně jako u lhůty pro okamžité zrušení
pracovního poměru zaměstnavatelem stanovuje ZPr dvouměsíční subjektivní lhůtu a
jednoletou lhůtu objektivní, přičemž se opět jedná o lhůty prekluzivní a jejich marným
uplynutím právo na okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnanci zaniká.

209

§ 58 odst. 1 ZPr
§ 58 odst. 2 Zpr
211
Srov. např. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1153/2003
212
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 6. 1999, sp. zn. 21 Cdo 819/99
213
§ 59 ZPr
210
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2.7.5 Písemná forma a odůvodnění okamžitého zrušení pracovního poměru
Ustanovení § 60 ZPr vymezuje formální a obsahové náležitosti okamžitého
zrušení pracovního poměru, které musí takové právní jednání splňovat. Je nezbytné, aby
byl vymezen důvod okamžitého zrušení pracovního poměru tak, aby jej nebylo možné
zaměnit s důvodem jiným, přičemž uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.
Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, jinak se k němu nepřihlíží a
samozřejmě musí být doručeno druhé straně pracovněprávního vztahu.
Nepřekvapí, že se míře konkretizace zrušovacího právního jednání věnoval i NS
ČR. NS ČR především konstatoval, že „ke splnění hmotněprávní podmínky platného
okamžitého zrušení pracovního poměru je tedy třeba, aby důvod okamžitého zrušení
pracovního poměru byl určitým způsobem konkretizován uvedením skutečností, v nichž
účastník spatřuje naplnění zákonného důvodu tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti,
ze kterého důvodu se pracovní poměr okamžitě zrušuje.“214
Nutno však podotknout, že s ohledem na míru uváděných detailů v
rozvazovacím právním jednání NS ČR rovněž konstatoval, že „skutečnosti, které byly
důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru, přitom není potřebné rozvádět do
všech podrobností, neboť pro neurčitost a nesrozumitelnost projevu vůle je okamžité
zrušení pracovního poměru neplatné jen tehdy, kdyby se nedalo ani výkladem projevu
vůle zjistit, proč byl pracovní poměr okamžitě zrušen.“215

2.8

Úprava okamžitého zrušení pracovního poměru ve Velké
Británii
Rovněž pracovní právo ve Velké Británii rozpoznává institut okamžitého zrušení

pracovního poměru, či přesněji ukončení pracovního poměru bez výpovědní doby (v
originále termination without notice).216 Britské pracovní právo hovoří o tzv. summary
dismissal.

214

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 1. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1899/99
Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2374/2000
216
th
Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0th
230-30-128-3, s. 197; LEWIS, D.; SARGEANT, M. Essentials of Employment Law. 8 edition. [online].
Trowbridge: the Cromwell Press, 2004, ISBN: 1-84398-000-2, s. 139. [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=CpE76-MYy4YC&pg
215
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Obdobně jako v českém pracovním právu, rovněž k summary dismissal může
zaměstnavatel přistoupit za velmi striktních podmínek. Summary dismissal je tak možný
za situace, kdy zaměstnanec hrubě poruší (v originále gross misconduct) některou
z významných povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, ať už se jedná o povinnost
výslovně uvedenou v pracovní smlouvě či o povinnost vyplývající z pracovní smlouvy
implicitně.

217

Jako typické případy ospravedlňující summary dismissal odborná

literatura uvádí zpronevěru či poškození majetku zaměstnavatele nebo neuposlechnutí
oprávněného pokynu či příkazu zaměstnavatele. 218
V méně jasných případech bude nutné individuálně posuzovat povahu činnosti
zaměstnavatele a pozici zastávanou zaměstnancem v rámci činnosti zaměstnavatele,
přičemž totožné porušení povinnosti zaměstnancem (např. kouření na pracovišti) může
být posuzováno s jinou intenzitou v návaznosti na odlišnou pozici zaměstnance v rámci
provozu zaměstnavatele (např. zaměstnanec na stavbě a zaměstnanec čerpací stanice).219
V tomto kontextu britská odborná literatura220 vymezuje několik praktických principů
pro posuzování oprávněnosti summary dismissal:
1) summary dismissal bude opodstatněný spíše v případech opakujících se porušení,
než v případě osamostatněného excesu;
2) pro účely summary dismissal by měla být především posuzována povaha porušení
spíše než následek porušení;
3) summary dismissal bude opodstatněný spíše v případech, pokud k porušení
povinností zaměstnance došlo na pracovišti než mimo něj; a
4) porušení pokynů zaměstnavatele může být důvodem pro summary dismissal i tam,
kde se zaměstnanec mylně v dobré víře domníval, že pokyny jsou nad rámec jeho
povinností dle pracovní smlouvy.

217

th

Srov. LEWIS, D.; SARGEANT, M. Essentials of Employment Law. 8 edition. [online]. Trowbridge: the
Cromwell Press, 2004, ISBN: 1-84398-000-2, s. 139. [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=CpE76-MYy4YC&pg
218
th
Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0th
230-30-128-3, s. 197; LEWIS, D.; SARGEANT, M. Essentials of Employment Law. 8 edition. [online].
Trowbridge: the Cromwell Press, 2004, ISBN: 1-84398-000-2, s. 139. [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=CpE76-MYy4YC&pg
219
th
Srov. LEWIS, D.; SARGEANT, M. Essentials of Employment Law. 8 edition. [online]. Trowbridge: the
Cromwell Press, 2004, ISBN: 1-84398-000-2, s. 139. [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=CpE76-MYy4YC&pg
220
Srov. Tamtéž, s. 139
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Zaměstnavatel musí summary dismissal uplatnit v době přiměřené povaze
porušení. Jako nepřiměřeně pozdní (a tudíž neoprávněné) užití summary dismissal byla
posouzena situace, kdy zaměstnavatel ukončil pracovní poměr zaměstnanci bez
výpovědní doby z důvodu krádeže na pracovišti až po 9 dnech od okamžiku, kdy se o
krádeži dozvěděl.221

2.9

Srovnání institutu okamžitého zrušení pracovního poměru
v české a britské právní úpravě
České i britské pracovní právo shodně rozpoznávají institut okamžitého zrušení

pracovní poměru. V obou právních úpravách přitom okamžité zrušení pracovního
poměru představuje mimořádný právní nástroj, jehož uplatnění je možné pouze ve
výjimečných (a v českém právu taxativně vymezených) případech.
Podíváme-li se blíže na možnost zaměstnavatele okamžitě zrušit pracovní poměr
zaměstnance podle české a britské právní úpravy, vidíme, že jak okamžité zrušení
pracovního poměru podle ZPr, tak i institut summary dismissal v britské právní úpravě
bude typicky dopadat na případy závažných a hrubých porušení povinností
zaměstnance.
Zjevnou rozdílnost obou právních úprav lze spatřovat ve lhůtách, kdy může
zaměstnavatel okamžité zrušení pracovního poměru vůči zaměstnanci uplatnit. České
pracovní právo upravuje prekluzivní subjektivní a objektivní lhůtou, britská
rozhodovací praxe posuzuje přiměřenost lhůty uplatnění okamžitého zrušení podle
povahy porušení (často však může jít o lhůtu v řádu dnů spíše než měsíců).
Rozdílnost obou úprav můžeme poté vidět také v druhém důvodu okamžitého
zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle § 55 odst. 1 ZPr – tedy pravomocné
odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody. V britském pracovním právu by v případě pravomocného odsouzení
zaměstnance nejspíše nedošlo k uplatnění institutu summary dismissal, ale mohlo by se

221
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Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0th
230-30-128-3, s. 197; LEWIS, D.; SARGEANT, M. Essentials of Employment Law. 8 edition. [online].
Trowbridge: the Cromwell Press, 2004, ISBN: 1-84398-000-2, s. 197. [cit. 2016-06-18]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=CpE76-MYy4YC&pg
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jednat o případ frustration – tedy o případ skončení pracovního poměru pro nemožnost
plnění (srov. bod 3.2.4 níže).

2.10 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době dle ZPr
Význam zkušební doby, jejíž úpravu ZPr zakotvuje v § 35, spočívá, jak už
ostatně sám název tohoto institutu naznačuje, v možnosti zaměstnavatele i zaměstnance
zvážit a vyzkoušet si v předem sjednané době, zda uzavřený pracovní poměr odpovídá
očekávání obou stran a zda strany chtějí v pracovním poměru pokračovat i po uplynutí
zkušební doby. V souladu s § 35 ZPr délka sjednané zkušební doby nesmí přesáhnout
zákonem stanovené limity, tj. 3 po sobě jdoucí měsíce od vzniku pracovního poměru u
„řadových“ zaměstnanců a 6 po sobě jdoucích měsíců ode dne vzniku pracovního
poměru u vedoucích zaměstnanců222, přičemž současně platí, že sjednaná zkušební doba
nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru a musí být v
písemné formě sjednána nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce.
Dle § 35 odst. 4 ZPr dále nelze sjednanou zkušební dobu dodatečně prodlužovat. Pokud
by účastníci pracovního poměru sjednali zkušební dobu v délce přesahující zákonný
rámec nebo pokud by délku zkušební doby při jejím sjednání neurčili vůbec, zůstává
otázkou, zda by se k takto sjednané zkušební době vůbec přihlíželo. V kontextu
rozhodovací praxe NS ČR223 se lze domnívat, že by zkušební doba byla sjednána, avšak
činila by pouze 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru, resp. 6 měsíců v případě
vědoucích pracovníků.
Jasné vymezení institutu zkušební doby v zákonném textu není bez významu.
Během zkušební doby totiž zcela absentuje ochrana, která je jinak dostupná stranám
pracovního poměru během řádné doby pracovního poměru, přičemž pokračování

222

Zkušební dobu 6 měsíců pro vedoucí zaměstnance, tj. zaměstnance, kteří jsou dle § 11 ZPr oprávněni
organizovat a řídit podřízené zaměstnance stanovováním a ukládáním pracovních úkolů, udělováním
závazných pokynů a jejich následnou kontrolou, byla do ZPr zavedena s účinností od 1. ledna 2012
novelou ZPr č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony. Důvodová zpráva zákona č. 365/2011 Sb., tomto směru uvádí
následující: „V souladu s Programovým prohlášením vlády ze dne 4. 8. 2010 se navrhuje prodloužit
maximální možnou délku zkušební doby pouze u vedoucích zaměstnanců (§ 11 ZPr), a to nejdéle na 6
měsíců, aby měl jak zaměstnavatel, tak příslušný vedoucí zaměstnanec větší časový prostor k posouzení,
zda jim uzavřený pracovní poměr na vedoucí pracovní místo vyhovuje. Návrh zohledňuje především vyšší
nároky kladené na vedoucí zaměstnance.“
223
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 127/2001
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pracovního poměru závisí jen na vůli stran.224 Toto se odráží především v § 66 ZPr, kde
je upravena možnost zaměstnavatele i zaměstnance zrušit pracovní poměr ve zkušební
době z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. § 66 odst. 1 ZPr však ve své druhé
větě současně stanoví, že zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr
se zaměstnancem během prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní
neschopnosti tohoto zaměstnance, což však nebrání, aby tak ve zkušební době učinil
zaměstnanec.
Jak již bylo zmíněno výše, zaměstnavatel i zaměstnanec mohou pracovní poměr
ve zkušební době zrušit na základě jakéhokoli důvodu, nebo důvod pro zrušení nemusí
vůbec uvést. Limitaci a vymezující parametry důvodů zrušení pracovního poměru ve
zkušební době je pak nutné spatřovat především v základních principech pracovního
práva a právního řádu jako takového. V této souvislosti NS ČR konstatoval, že zrušení
pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem i bez uvedení důvodu nemusí
automaticky vylučovat

diskriminační

povahu

takového

rozvázání

pracovního

poměru.225 Lze jenom souhlasit s názorem NS ČR, že přestože se v případě zrušení
pracovního poměru ve zkušební době jedná o určitou formu zjednodušení způsobu
skončení pracovního poměru (viz absence ochranných mechanismů), ani takovéto
skončení pracovního poměru nevylučuje požadavek na dodržování principů
nediskriminace a rovného zacházení, na kterých je ZPr stavěn. I zrušení pracovního
poměru ve zkušební době je tedy nutné poměřovat optikou nutnosti dodržovat pravidla
zákazu diskriminace.226
V souladu s § 66 odst. 2 ZPr je pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době
vyžadována písemná forma, jinak se k takovému právnímu jednání nepřihlíží. Pracovní
poměr poté skončí dnem doručení zrušení druhému účastníkovi pracovněprávního
vztahu, pokud není ve zrušovacím projevu uvedeno datum pozdější. V tomto směru
zaznamenal § 66 ZPr v posledních letech několik důležitých změn a upřesnění.
Především od 1. ledna 2012 novela ZPr č. 365/2011 Sb. upřesnila náležitosti právního
jednání směřujícího ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době z hlediska jeho

224

Srov. HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání. Princip flexijistoty v českém
pracovním právu. První vydání. Praha: Auditorium s.r.o., 2009, ISBN 978-80-903786-04-9, s. 85
225
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2195/2008
226
Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2195/2008
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formy v kontextu doručování227, kdy byla původní formulace § 66 odst. 2 ZPr ve znění:
„[p]ísemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být doručeno
druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr
skončit“ nahrazena formulací „ [z]rušení pracovního poměru ve zkušební době musí být
provedeno písemně; pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm
uveden den pozdější.“ V této změně tak lze bezpochyby spatřovat snahu zákonodárce
posílit právní jistotu stran pracovněprávního vztahu, kdy ZPr má jasně stanovit
povinnost písemné formy pro zrušovací právní jednání a rovněž přesně vymezit, kdy
pracovní poměr na základě zrušovacího právního jednání skončí.228
Další změnu pak přinesla novela ZPr č. 303/2013 Sb., která s účinností od 1.
ledna 2014 upravila § 66 odst. 2 ZPr do jeho stávající podoby, dle které se ke
zrušovacímu právnímu jednání, u něhož není dodržena zákonem předepsaná písemná
forma, nepřihlíží a vadné právní jednání tak bude právně bezvýznamné. 229 ZPr tak
reaguje na právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „NOZ“). V případě ústního zrušení pracovního poměru ve zkušební době tak
nepůjde o relativní či absolutní neplatnost takovéhoto právního jednání; zrušovací
právní jednání bude zdánlivé, nicotné, jako kdyby k němu nikdy nedošlo.230
Lze tak konstatovat, že změny ZPr týkající se institutu zrušení pracovního
poměru ve zkušební době v posledních letech přispěly k silnějšímu zformalizování
tohoto institutu, což je dle mého názoru s ohledem na výše popsanou absenci
ochranných prvků u tohoto druhu rozvázání pracovního poměru smysluplný trend, který
přispívá k větší míře právní jistoty jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance.

2.11 Úprava zrušení pracovního poměru ve zkušební době ve Velké
Británii
227

Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. psp.cz [online]. 1. 7. 2011 [cit. 2016-1023]. Dostupné z WWW http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=411&ct1=0
228
Srov. VYSOKAJOVÁ, M. Změny pracovněprávních předpisů od 1. 1. 2012, 1. část. Právní fórum. Praha:
Wolters Kluwer, a. s., 29. 2. 2012 (číslo 3/2012), s. 106
229
Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím rekodifikace soukromého práva. psp.cz [online]. 5. 3. 2013 [cit. 2016-10-23]. Dostupné z WWW
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=930&ct1=0#prilohy
230
Srov. JOUZA, L. Změny ve skončení pracovního poměru. Bulletin Advokacie [online]. Praha: Česká
advokátní komora v Praze, 18. 3. 2014, (číslo 3/2014), s. 42. Dostupné z
WWW http://www.cak.cz/assets/komora/bulettin-advokacie/ba_3_2014_web.pdf
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Ačkoli institut zkušební doby (v originále probationary period či trial period)
není výslovně upraven v žádném z pracovněprávních předpisů Velké Británie, britské
pracovní právo tento institut rozpoznává a ustanovení o zkušební době bývají běžnou - a
je-li zkušební doba sjednána, pak i nutnou - součástí pracovních smluv uzavíraných
mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.231
Zkušební doba je v britském pracovním právu vnímána především jako období,
během kterého má zaměstnavatel možnost hodnotit vhodnost nového zaměstnance pro
výkon sjednané pozice. Během tohoto období by tak měl zaměstnavatel pravidelně
monitorovat a hodnotit práci zaměstnance, který je ve zkušební době a případné
výhrady zaměstnanci neprodleně sdělit. Při skončení zkušební doby by pak měl
zaměstnavatel zaměstnanci oznámit, zda na pozici setrvává (a de facto přechází do
režimu běžného zaměstnance), nebo zda bude pracovní poměr se zaměstnancem
ukončen. 232
V pracovněprávních vztazích ve Velké Británii se tradičně délka zkušební doby
pohybuje mezi 3 a 6 měsíci, avšak délku zkušební doby pro příslušnou pozici může
ovlivnit i seniorita zaměstnance a rovněž sektor, ve kterém zaměstnavatel působí.
V britské odborné literatuře lze zaznamenat názor, že se zaměstnavatelům příliš
nedoporučuje sjednávat zkušební dobu na období přesahující 12 měsíců. 233 Délka
zkušební doby by však měla být vždy uvedena v pracovní smlouvě zaměstnance, stejně
jako skutečnost, zda je možné zkušební dobu dále prodloužit, vyžaduje-li zaměstnavatel
delší období pro hodnocení zaměstnance. Pracovní smlouva by měla rovněž stanovit,
zda se během zkušební doby bude vůči zaměstnanci uplatňovat individuálně sjednaná
výpovědní doba (např. typicky 1 týden), případně jakékoli jiné individuálně sjednané
pracovní podmínky aplikovatelné na zaměstnance v průběhu zkušební doby (např. že
během zkušební doby zaměstnanec nemá nárok čerpat zaměstnanecké benefity).
231

Srov. CUSHWAY, B. The Employer's Handbook 2012-2013, An essential guide to employment law,
th
personnel policies and procedures. 9 edition. [online]. London: Kogan Page Limited, 2012, ISBN 978-07494-6549-0, s. 47. [cit. 2016-07-01] Dostupné z WWW https://books.google.cz/books?id=PWg0evIKn0C&printsec=frontcover&hl; DAVIES, A. Workplace Law Handbook 2012: Employment law and
human resources. [online]. Cambridge: Workplace Law, 2012, ISBN 978-0-7494-6623-7, s. 410 – 413. [cit.
2016-07-01].
Dostupné
z
WWW
https://books.google.cz/books?id=dy7ukCar5ZwC&printsec=frontcover&hl
232
DAVIES, A. Workplace Law Handbook 2012: Employment law and human resources. [online].
Cambridge: Workplace Law, 2012, ISBN 978-0-7494-6623-7, s. 410 – 413. [cit. 2016-07-01]. Dostupné z
WWW https://books.google.cz/books?id=dy7ukCar5ZwC&printsec=frontcover&hl
233
Srov. Tamtéž, s. 410

-72-

Z pohledu zásad rovného zacházení by pak měli mít všichni zaměstnanci zaměstnaní na
stejné pozici či s obdobnou náplní práce totožnou délku zkušební doby a totožné
podmínky týkající se rozvázání pracovního poměru ve zkušební době, atd.234
Při již zmíněné absenci zakotvení institutu zkušební doby v pracovněprávních
předpisech Velké Británie nacházíme důležitý zdroj aplikačního rámce institutu
zkušební doby v rozhodovací praxi odvolacích pracovních tribunálů.
Jedno ze zásadních rozhodnutí vydal odvolací pracovní tribunál v roce 2007 ve
věci Przybylska v Modus Telecom Ltd. 235 V posuzovaném případě zaměstnavatel se
zaměstnankyní sjednal v pracovní smlouvě zkušební dobu v délce tří měsíců, během
kterých byl zaměstnavatel oprávněn rozvázat se zaměstnankyní pracovní poměr
s týdenní výpovědní dobou, přičemž pracovní smlouva dále obsahovala klauzuli, dle
které po úspěšném skončení zkušební doby mohl být pracovní poměr rozvázán
zaměstnavatelem s tříměsíční výpovědní dobou. Hodnocení zaměstnankyně na konci
tříměsíční zkušební doby mělo být provedeno na základě objektivního hodnocení
pracovních výkonů zaměstnankyně, pracovní smlouva však dále neobsahovala
specifikaci kritérií, která by měla být na konci zkušební doby hodnocena. Dle pracovní
smlouvy zkušební doba zaměstnankyně měla skončit automaticky, pokud by nedošlo
k jejímu prodloužení zaměstnavatelem tam, kde by okolnosti neumožnili provést
objektivní zhodnocení pracovních výkonů zaměstnankyně. V posuzovaném případě
připadl poslední den zkušební doby na státní svátek, zaměstnankyně poté dále
pokračovala v práci, přičemž zaměstnavatel provedl zhodnocení pracovních výkonů
zaměstnankyně až po dvou týdnech od skončení zkušební doby a pro neuspokojivé
pracovní výsledky rozvázal se zaměstnankyní pracovní poměr s týdenní výpovědní
dobou. Zaměstnankyně zpochybnila rozvázání pracovního poměru jako v rozporu
s pracovní smlouvou a domáhala se tříměsíční výpovědní doby, neboť k rozvázání došlo
až po skončení tříměsíční zkušební doby.

234

Srov. DAVIES, A. Workplace Law Handbook 2012: Employment law and human resources. [online].
Cambridge: Workplace Law, 2012, ISBN 978-0-7494-6623-7, s. 410. [cit. 2016-07-01]. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=dy7ukCar5ZwC&printsec=frontcover&hl
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Srov. Rozhodnutí odvolacího pracovního tribunálu ze dne 6. 2. 2007 č. UKEAT/0566/06/CEA [online],
Londýn,
[cit.
2016-07-21].
Dostupné
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Přestože pracovní tribunál přiznal zaměstnankyni pouze týdenní výpovědní dobu
na základě argumentu, že došlo k prodloužení zkušební doby, protože zaměstnavatel
nemohl provést řádné zhodnocení pracovních výkonů, v rámci odvolání odvolací
pracovní tribunál dospěl k opačnému závěru. Dle odvolacího pracovního tribunálu
zaměstnavatel nevyužil možnosti, kterou mu poskytovala pracovní smlouva. Zkušební
doba tak nebyla zaměstnavatelem prodloužena a skončila dovršením tří měsíců, a na
následné rozvázání pracovního poměru se tak musela uplatnit nikoli týdenní, ale již
tříměsíční výpovědní doba.

2.12 Srovnání zrušení pracovního poměru ve zkušební době v ČR a
ve Velké Británii
Na základě analýzy české a britské právní úpravy a příslušné rozhodovací praxe
lze konstatovat, že pracovní právo v České republice i ve Velké Británii rozpoznává
institut zkušební doby a v pracovněprávních vztazích v obou zemích se institut zkušební
doby zcela běžně využívá.
Zkušební doba je v obou právních řádech chápána jako období, během kterého
by si měly strany pracovněprávního vztahu vyzkoušet vzájemnou spolupráci, ověřit si,
že vzájemná očekávání stran ohledně fungování pracovněprávního vztahu mohou být
zdárně naplněna. V obou zemích je tak po dobu trvání zkušební doby typická snížená
ochrana subjektů pracovněprávního vztahu co do způsobu ukončení pracovního
poměru. Obě právní úpravy nabízejí stranám dostatečnou flexibilitu, pokud by se na
základě poznatků získaných v průběhu zkušební doby jevilo další pokračování
pracovněprávního vztahu stranám jako nežádoucí a nechtěné.

3. Skončení pracovního poměru v důsledku právní události
nezávislé na vůli subjektů pracovního poměru
3.1

Skončení pracovního poměru v důsledku právní události dle ZPr
Jak již bylo zmíněno v bodě 1.1.5 výše, pracovní poměr může rovněž skončit

v důsledku objektivní právní události nezávislé na vůli subjektů pracovního poměru.
České pracovní právo do kategorie právních událostí, které vedou ke skončení
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pracovního poměru, řadí: (i) čas; (ii) smrt zaměstnance či zaměstnavatele jako fyzické
osoby; a (iii) rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.236
3.1.1 Skončení pracovního poměru uplynutím doby
S plynutím času, jehož důsledkem je uplynutí sjednané doby, spojuje ZPr
skončení pracovního poměru v několika případech.
3.1.1.1 Uplynutí sjednané doby pracovního poměru na dobu určitou
Nejtypičtějším případem bude uplynutí doby, po kterou bylo sjednáno trvání
pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou. Přestože lze dikci § 39 odst. 1 ZPr
chápat tak, že pracovní poměr na dobu neurčitou je preferovaným způsobem uzavření
pracovního poměru237, ZPr umožňuje stranám pracovního poměru sjednávat i pracovní
poměr na předem jasně vymezenou (určitou) dobu. Doba pracovního poměru přitom
může být vymezena jasně stanoveným datem, počtem kalendářních dní, týdnů, měsíců
či let, nebo vykonáním určitých prací.
§ 39 odst. 2 ZPr pak stanoví základní parametry pro sjednávání pracovního
poměru na dobu určitou238, které musí strany pracovního poměru respektovat pro platné
sjednání pracovního poměru na dobu určitou. V opačném případě zákon přisuzuje
zaměstnanci poměrně silnou míru právní ochrany, kdy se zaměstnanec může domáhat,
aby bylo na pracovní poměr, který byl sjednán v rozporu se zákonem na dobu určitou,
pohlíženo jako na pracovní poměr na dobu neurčitou. 239 Zároveň platí, že pokud
zaměstnanec dále pokračuje i po uplynutí sjednané doby pracovního poměru s vědomím
zaměstnavatele v konání prací, jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.240
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Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 174 (autor kapitoly P. Hůrka); GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno:
Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1, s. 326 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
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Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 328 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
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V souladu s § 39 odst. 2 ZPr nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž
smluvními stranami přesáhnout tři roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou
může být opakována nejvýše dvakrát. Pro účely stanovení opakování pracovního poměru se za
opakování pracovního poměru na dobu určitou považuje rovněž i jeho prodloužení. Současně platí, že
pokud od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba tří let, k
předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.
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Srov. § 39 odst. 5 ZPr
240
Srov. § 65 odst. 2 ZPr
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Je-li pracovní poměr sjednán na dobu určitou, skončí uplynutím této doby, aniž
by musely strany pracovního poměru činit jakákoli další právní jednání s tím
související241, čímž však není vyloučena aplikace i jiných způsobů skončení pracovního
poměru během trvání pracovního poměru na dobu určitou. 242
3.1.1.2 Dosažení zákonem stanovené věkové hranice
Bezpochyby zajímavou otázkou je, zda můžeme za právní událost, která by měla
za následek skončení pracovního poměru, považovat také dosažení určité věkové
hranice. Otázku lze poté formulovat ještě specifičtěji a to, zda může dát zaměstnavatel
zaměstnanci výpověď z toho důvodu, že zaměstnanci vznikl nárok na výplatu
starobního důchod v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů. Zde se přikláním k názoru, že s ohledem na skutečnost, že
taxativní výčet výpovědních důvodů, na základě kterých může dát zaměstnavatel
zaměstnanci výpověď, jak je stanovený v § 52 ZPr, tento výpovědní důvod neupravuje,
zaměstnavatel nemá ze zákona možnost dát zaměstnanci výpověď, přestože
zaměstnanci vznikl nárok na výplatu starobního důchodu.
Nehledě na výše uvedené přesto nalezneme v českém právním řádu několik
případů, kdy zákonodárce výslovně spojuje dosažení určité věkové hranice se zánikem
příslušné funkce.
V souladu s § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zaniká
funkce soudce uplynutím kalendářního roku, ve kterém soudce dosáhne věku 70 let.
Rovněž zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění, spojuje
zánik funkce státního zástupce s dosažením jasně stanoveného věkového rámce, kdy §
21 odst. 1 písm. f) stanoví, že funkce státního zástupce zaniká 31. prosince kalendářního
roku, ve kterém státní zástupce dosáhl věku 70 let.
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Určitou výjimku zde tvoří notifikační povinnost dle § 65 odst. 1 ZPr, kterou má zaměstnavatel vůči
zaměstnanci, je-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání určitých prací.
Zaměstnavatel je pak povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň 3
dny předem.
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Srov. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1,
s. 328 (autorka kapitoly J. Zachovalová)

-76-

3.1.1.3 Uplynutí doby, na kterou bylo vydáno příslušné povolení
V případě cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti pracovní poměr
může v důsledku běhu času skončit také tehdy, uplyne-li doba, na kterou bylo vydáno
povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci.243
3.1.2 Smrt zaměstnance a zaměstnavatele jako fyzické osoby
Smrt jednotlivce má zásadní dopad i do oblasti pracovněprávních vztahů.
Budeme-li vycházet ze základní premisy, že závislou práci vykonává zaměstnanec pro
zaměstnavatele osobně 244 , smrt zaměstnance logicky povede k zániku pracovního
poměru. Zaniká subjekt pracovního poměru a další pokračování pracovního poměru tak
není možné.245
Nutno podotknout, že smrt zaměstnance a s ní související zánik pracovního
poměru nevede automaticky k zániku peněžitých práv zaměstnance. Vymezení, jakým
způsobem a v jaké výši přechází mzdová a platová práva zaměstnance na rodinné
příslušníky zaměstnance, poté nabízí § 328 odst. 1 ZPr, přičemž v § 328 odst. 2 ZPr
rovněž řeší, jakým způsobem je nakládáno s peněžitými právy zaměstnavatele po smrti
zaměstnance.
Mírně odlišná situace nastává v případě úmrtí zaměstnavatele jako fyzické
osoby. V souladu s § 48 odst. 4 ZP a § 342 odst. 1 ZPr zaniká pracovní poměr smrtí
zaměstnavatele tam, kde nedochází k právnímu nástupnictví na pozici zaměstnavatele
formou pokračování v živnosti.246
3.1.3 Skončení pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu veřejné
moci
§ 48 odst. 3 ZPr upravuje dvě situace, kdy pracovní poměr cizince či fyzické
osoby bez státní příslušnosti skončí v důsledku rozhodnutí příslušného orgánu veřejné
243

Srov. § 48 odst. 3 písm. c) ZPr
Srov. § 2 odst. 1 ZPr
245
Srov. HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,
ISBN 978-80-7380-316-2, s. 175 (autor kapitoly P. Hůrka); GALVAS, M. a kol. Pracovní právo.
Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1, s. 327 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
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ISBN 978-80-7380-316-2, s. 175 (autor kapitoly P. Hůrka); GALVAS, M. a kol. Pracovní právo.
Masarykova univerzita, 2012, ISBN 978-80-210-5852-1, s. 328 (autorka kapitoly J. Zachovalová)
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2011,
Brno:
2011,
Brno:

moci. Tím samozřejmě není vyloučena možnost, aby takový pracovní poměr skončil
jinými způsoby, které upravuje ZPr.
Především pracovní poměr cizince či fyzické osoby bez státní příslušnosti skončí
dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území České republiky podle vykonatelného
rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu.247
Pracovní poměr cizince či fyzické osoby bez státní příslušnosti skončí rovněž
dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z
území České republiky. 248 V tomto ustanovení ZPr reflektuje trest vyhoštění z území
České republiky, který blíže upravuje § 80 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
v platném znění, dle kterého může soud uložit pachateli, který není občanem České
republiky, trest vyhoštění z území České republiky ve výměře od jednoho roku do
deseti let, anebo na dobu neurčitou.

3.2

Skončení pracovního poměru v důsledku právní události dle
britské právní úpravy
Rovněž v britském pracovním právu může dojít ke skončení pracovního poměru

v důsledku právní události. Pracovní poměr podle britského pracovního práva může
skončit v důsledku času, smrti zaměstnance či zaměstnavatele jako fyzické osoby nebo
zániku zaměstnavatele jako právnické osoby; stejně jako z důvodu nemožnosti plnění či
z důvodu rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci.
3.2.1 Uplynutí sjednané doby pracovního poměru na dobu určitou
Pokud je mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednán pracovní poměr na
dobu určitou, tak doba trvání pracovního poměru může být určena stanoveným datem,
vykonáním určitých prací či jiným způsobem, který jasně danou dobu určitou vymezí
např. také počtem týdnů či let nebo datem návratu zaměstnankyně z mateřské
dovolené.249
Specifikem britské právní úpravy je skutečnost, že pokud pracovní smlouva na
dobu určitou není smluvními stranami obnovena (prodloužena), tj. pracovní poměr je
247

Srov. § 48 odst. 3 písm. a)
Srov. § 48 odst. 3 písm. c)
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Srov. GOV.UK. Fixed-term employment contracts. [online]. [cit. 2016-07-24]. Dostupné z WWW
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ukončen sjednaným dnem, může být takové neobnovení pracovní smlouvy považováno
za dismissal a v případech, kdy by byl zaměstnanec zaměstnán u téhož zaměstnavatele
déle než dva roky, jsou na zaměstnavatele kladeny požadavky, aby prokázal, že pro
neprodloužení pracovní smlouvy existují spravedlivé důvody (např. zaměstnavatel
v rámci své interní struktury již nepotřebuje vykonávat práce, které zaměstnanec dle
pracovní smlouvy vykonává). Zaměstnavatel má také vůči zaměstnanci v pracovním
poměru na dobu určitou informační povinnost o dalších volných pracovních pozicích u
zaměstnavatele na dobu neurčitou.250
Britské pracovní právo obecně přiznává zaměstnanci v pracovním poměru na
dobu určitou určitá specifická práva, která jsou odvozená od délky doby trvání pracovní
poměru. Pokud je zaměstnanec zaměstnán u zaměstnavatele déle než 1 rok, je
zaměstnanec oprávněn po zaměstnavateli požadovat písemné odůvodnění, proč
pracovní poměr na dobu určitou nebyl prodloužen. Pokud je zaměstnanec zaměstnán u
zaměstnavatele déle než 2 roky, může uplatnit nárok na ochranu před nespravedlivou
výpovědí (srov. bod 2.5.2.1 výše). Rovněž platí, že pokud je důvodem pro
neprodloužení pracovní smlouvy zaměstnance nadbytečnost, má zaměstnanec nárok na
odstupné.251
Strany pracovního poměru mohou v rámci pracovní smlouvy ujednat i jiné
způsoby ukončení pracovního poměru během trvání pracovního poměru na dobu
určitou. Pokud není možnost předčasné výpovědi smluvně omezena a pokud není
sjednána výpovědní doba delší, platí pro obě smluvní strany zákonná výpovědní doba
dle ustanovení ERA (srov. bod 2.5.1 výše).252
3.2.2 Dosažení věkové hranice
Do 6. dubna 2011 byli zaměstnavatelé ve Velké Británii oprávněni vypovědět
pracovní smlouvy zaměstnanců, kteří dosáhli základního důchodového věku 65 let (v
originále default retirement age), a to i bez uvedení důvodu výpovědi. Stávající právní
úprava s ohledem na zamezení možné diskriminace na základě věku podobnou výpověď
bez uvedení důvodu nepřipouští a zaměstnavatel by v případě výpovědi zaměstnanci,
250
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který dosáhl 65 let věku, musel prokázat objektivní důvody, na základě kterých byl
pracovní poměr se zaměstnancem ukončen (nikoli však pouze v důsledku věku
zaměstnance). 253
3.2.3 Uplynutí doby, na kterou bylo vydáno příslušné povolení
V případě zaměstnanců, kteří ve Velké Británii potřebují pracovní povolení
(typicky občané zemí mimo Evropský hospodářský prostor), pracovní poměr skončí,
uplyne-li doba, na kterou bylo pracovní povolení vydáno.
3.2.4 Skončení pracovního poměru pro nemožnost plnění
Vedle výše uvedených případů britské pracovní právo rozpoznává i další situace,
kdy pracovní poměr může skončit nikoli jednáním jeho stran, ale v důsledku nastalé
právní skutečnosti. Nejčastěji je v této souvislosti zmiňováno skončení pracovního
poměru pro nemožnost plnění (v originále frustration), smrt některé ze stran pracovního
poměru a zánik zaměstnavatele jako právnické osoby.254
K frustration dochází v britském kontraktačním právu za situace, kdy z důvodu,
který nebyl způsobem žádnou ze smluvních stran, se další plnění smluvního vztahu
stane nemožným či zásadně odlišným od původního ujednání smluvních stran. 255
Koncept, který je tradiční součástí common law, našel uplatnění i v britském pracovním
právu, ačkoli bývá uplatňován ve značně rozdílných případech, jak si ostatně přiblížíme
níže.
3.2.4.1 Zdravotní indispozice zaměstnance
Institut frustration se v britském pracovním právu poprvé objevuje před bezmála
140 lety. V případě sporu operní pěvkyně Madam Poussard s divadelní společností
Spiers & Pond (rozhodnutí Poussard v Spiers & Ponds (1876) 1 QBD 410) britské
soudy konstatovali 256 , že pracovní smlouva pěvkyně s divadelní společností skutečně
zanikla v okamžiku, kdy pěvkyně z důvodu několikadenní zdravotní indispozice
nemohla zpívat na finálních zkouškách připravovaného představení a na několika
253
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prvních představeních, přestože následně pěvkyně byla opět schopna plnit své pracovní
povinnosti a zpívat v dalších představeních.257
V průběhu následujících let rozhodovací praxe brtiských soudů a odvolacích
pracovních tribunálů vymezila klíčové parametry pro posuzování aplikace frustration
v případech zdravotní indispozice zaměstnanců. Soudy a odvolací pracovní tribunály
musí především vždy posoudit, zda se v daném případě nejedná o případ skryté
výpovědi pro nezpůsobilost zaměstnance (v originále dismissal for disability). Pro
posouzení, zda jsou dány důvody pro frustration, je nutné přesně stanovit okamžik, ke
kterému důvod pro frustration nastal. Je nutné brát v potaz délku pracovního poměru,
který předcházel okamžiku rozhodnému pro frustration, délku předpokládaného trvání
pracovního poměru, povahu pracovní pozice, jednotlivá specifika pozice, povahu, délku
a dopad zdravotní indispozice zaměstnance, vyhlídky na zotavení, nutnost náhradního
obsazení pozice zaměstnavatelem atd. Rovněž je nutné posoudit, zda důvod nemožnosti
plnění pracovní smlouvy není způsoben stranou, která chce pracovní poměr skončit
prostřednictvím institutu frustration.258
Nutno poznamenat, že zaměstnavatel nebude moci využít institutu frustration
tam, kde je zdravotní indispozice zaměstnance důsledkem pochybení na straně
zaměstnavatele, např. nedostatečným zabezpečením opatření bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci ze strany zaměstnavatele.259
3.2.4.2 Trest odnětí svobody uložený zaměstnanci
Trest odnětí svobody uložený zaměstnanci je druhým případem, kdy britské
pracovní právo teoreticky umožňuje zaměstnavateli uplatnění institutu frustration.
Uvězněný zaměstnanec pochopitelně není schopen dále plnit povinnosti stanovené
pracovní smlouvou.
Je však nutné poznamenat, že postoj britské soudní praxe k využití institutu
frustration v případech trestu odnětí svobody zaměstnance se v posledních letech
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dynamicky vyvíjel.260 Vyvstává totiž otázka, zda v případě uvěznění zaměstnance, které
je důsledkem protiprávního jednání zaměstnance, může zaměstnavatel použít institut
frustration, neboť nemožnost plnění pracovní smlouvy ze strany zaměstnance nebude
v takovém případě způsobena vnějšími okolnostmi, ale bude přímým důsledkem
protiprávního jednání zaměstnance.
V sedmdesátých letech minulého století britská rozhodovací praxe (např.
rozhodnutí Have v Murphy Brother [1974] IRLR 342) 261 využití institutu frustration
v souvislosti s trestem odnětí svobody zaměstnance obecně přijímala. Argumentováno
bylo například tím, že k frustration by došlo i v případě, kdyby si operní pěvkyně
sezením v průvanu způsobila ztrátu hlasu, proto i trest odnětí svobody, který je
důsledkem jednání zaměstnance (byť protiprávního), bude stále zakládat možnost
zaměstnavatele ukončit pracovní poměr s odkazem na frustration.262
Naproti tomu rozhodovací praxe odvolacích pracovních tribunálů od
osmdesátých let minulého století poměrně zpřísnila možnost využití frustration u trestů
odnětí svobody zaměstnanců. Již v osmdesátých letech minulého století odvolací
pracovní tribunál odmítl frustration v případě, když byl zaměstnanec odsouzen na
základě vlastního zaviněného jednání (např. rozhodnutí Norris v Southampton City
Council [1982] IRLR 141) 263 a v roce 2005 odvolací pracovní tribunál konstatoval
(např. rozhodnutí Four Seasons Healthcare Ltd v Maughan [2005] IRLR 324) 264, že
frustration je možno uplatnit pouze tehdy, když je zaměstnanec odsouzen a uvězněn,
nikoli v případě, kdy je v rámci vyšetřování trestného činu zaměstnanci znemožněno
navštěvovat

jeho

pracoviště.

V obou

případech

odvolací

pracovní

tribunál

zaměstnavatele odkázal na užití příslušné formy výpovědi, nikoli však frustration.265
3.2.5 Smrt zaměstnance
S ohledem na skutečnost, že v souladu s britským pracovním právem vykonává
zaměstnanec svou činnost osobně (srov. bod 1.2.3 výše), dochází smrtí zaměstnance
260

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8th edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 190
261
Srov. Tamtéž, s. 190
262
Srov. Tamtéž, s. 190
263
Srov. Tamtéž, s. 190
264
Srov. Tamtéž, s. 190
265
Srov. Tamtéž, s. 190

-82-

k zániku pracovního poměru (bude se jednat o zvláštní případ frustration), neboť již
pracovní poměr nemůže být dále naplňován. 266
Tam, kde dojde k úmrtí zaměstnance, s nímž již zaměstnavatel rozvázal pracovní
poměr výpovědí, a to v době, kdy ještě zaměstnanci běží výpovědní doba, má se za to,
že ke dni smrti zaměstnance došlo k uplynutí výpovědní doby. 267 Zásadní dopad této
koncepce spočívá v tom, že pozůstalým po zesnulém zaměstnanci mohou uplatnit
veškeré výhrady, které by mohl v případě výpovědi uplatnit zaměstnanec sám.268
3.2.6 Smrt zaměstnavatele jako fyzické osoby
K zániku pracovněprávního vztahu dojde i v případě smrti zaměstnavatele jako
fyzické osoby (opět zvláštní typ frustration). Přestože v rámci common law by
v případě smrti některé ze stran smlouvy nebyla druhá strana oprávněna nárokovat si
jakékoli finanční nároky v souvislosti se zánikem smluvního vztahu, v případě
pracovního poměru ERA269 nahrazuje common law a odlišně od common law posuzuje
zánik pracovního poměru v důsledku smrti zaměstnavatele, jako kdyby došlo k
výpovědi pro nadbytečnost (srov. bod 2.5.3 výše). Zaměstnanci bude proto náležet
odstupné, pokud mu pozůstalí po zaměstnavateli nenabídnou novou vhodnou práci do 8
týdnů od smrti zaměstnavatele.270
3.2.7 Zánik zaměstnavatele jako právnické osoby
Likvidace společnosti představuje dle common law důvod pro zánik smluvního
vztahu pro nemožnost plnění. V případě pracovního práva však ERA271 opět nahrazuje
common law a obdobně jako u smrti zaměstnavatele jako fyzické osoby stanoví, že
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v takovém případě bude na zánik pracovního poměru pohlíženo, jako kdyby zanikl
výpovědí pro nadbytečnost. 272

3.3

Srovnání skončení pracovního poměru v důsledku právní
události v České republice a ve Velké Británii
Obě právní úpravy rozpoznávají skončení pracovního poměru v důsledku

právních událostí nezávislých na vůli stran pracovního poměru.
Největší rozdíly mezi oběma právními úpravami nalezneme v problematice
skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou.
V českém pracovním právu představuje skončení pracovního poměru na dobu
určitou po formální stránce jednoznačnou situaci, kdy pracovní poměr skončí uplynutím
sjednané doby, aniž by subjekty pracovního poměru musely činit jakákoli další právní
jednání. Dále platí, že před uplynutím sjednané doby lze ukončit pracovní poměr
sjednaný na dobu určitou všemi způsoby, stanovenými v ZPr pro skončení pracovního
poměru.
I ve Velké Británii pracovní poměr na dobu určitou zpravidla skončí sjednaným
dnem. Nicméně zásadní rozdíl britské právní úpravy od úpravy české představuje právní
konstrukce, dle které pokud není pracovní poměr na dobu určitou prodloužen, může být
neprodloužení pracovního poměru považováno za výpověď z pracovního poměru,
zaměstnanec může mít za určitých podmínek nárok na odstupné a v neposlední řadě (a
opět za splnění určitých podmínek) může zaměstnanec uplatnit nárok na ochranu před
nespravedlivou výpovědí (srov. bod 2.5.2 výše). V českém pracovním právu by
v podobném případě zaměstnanec nárok na odstupné ve smyslu § 67 ZPr bezpochyby
neměl.
Dále britské pracovní právo ukládá zaměstnavateli vůči zaměstnanci
v pracovním poměru na dobu určitou specifické informační povinnosti, např. ohledně
zaměstnavatelových volných pracovních míst na dobu neurčitou či povinnost
vypracovat a předložit zaměstnanci písemné odůvodnění, proč pracovní poměr na dobu

272

th

Srov. LOCKTON, D. Employment law. 8 edition. Wakefield: Charlesworth Press, 2011, ISBN 978-0230-30-128-3, s. 191

-84-

určitou nebyl prodloužen. Ekvivalent těchto specifických povinností zaměstnavatele
bychom v ZPr hledali marně.
Překvapivě je tak britská právní úprava v oblasti skončení pracovního poměru na
dobu určitou více protektivní vůči zaměstnanci než právní úprava česká. Dle mého
názoru je skončení pracovního poměru na dobu určitou jednou z mála oblastí, kde
britské pracovní právo poskytuje zaměstnanci vyšší úroveň ochrany než české pracovní
právo.
V rychlosti lze zmínit i některé další odlišnosti obou právních úprav v oblasti
skončení pracovního poměru v důsledku právních událostí nezávislých na vůli stran
pracovního poměru.
V případě skončení pracovního poměru v důsledku smrti zaměstnavatele
(fyzické osoby) české pracovní právo nerozpoznává nárok zaměstnance na odstupné.
Oproti tomu britské pracovní právo tuto situaci s nárokem na odstupné spojuje a
explicitně stanoví, že na takový případ ukončení pracovního poměru je nutné nahlížet
tak, jakoby došlo k rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance (srov.
bod 2.5.3 výše).
Právní konstrukce zdravotní indispozice zaměstnance nezpůsobené v souvislosti
s pracovním poměrem (tj. nikoliv pracovní úraz či nemoc z povolání), kterou
rozpoznává britské pracovní právo jako důvod pro ukončení pracovního poměru z titulu
frustration, se z pohledu českého pracovního práva spíše podobá výpovědnímu důvodu
dle § 52 písm. e) ZPr.
Rovněž skončení pracovního poměru z důvodu odsouzení zaměstnance k trestu
odnětí svobody, jakožto důvod pro rozvázání pracovního poměru pro nemožnost plnění
povinností v souladu s pracovní smlouvou dle britské právní úpravy, se z pohledu
českého pracovního práva podobá spíše institutu okamžitého zrušení pracovního
poměru zaměstnavatelem dle § 55 odst. 1 písm. a) ZPr (srov bod 2.7.1 výše).
Naopak pro obě právní úpravy je shodné, že zaměstnavatel nemá ze zákona
možnost dát zaměstnanci výpověď v případech, kdy zaměstnanci vznikl nárok na
výplatu starobního důchodu. Rovněž je pro obě právní úpravy shodné, že okamžikem
uplynutí doby, na kterou bylo vydáno pracovní povolení zaměstnance, zaniká pracovní
poměr zaměstnance.
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Závěr
Cílem této diplomové práce bylo srovnat úpravu ukončení pracovního poměru
v České republice a ve Velké Británii.
V úvodu práce jsem se zaměřila na vymezení pracovního poměru v obou
právních úpravách a rovněž na prameny britského pracovního práva. V českém
i britském pracovním právu je pracovní poměr základním pracovněprávním vztahem.
V rámci pracovního poměru zaměstnanec vykonává za odměnu v pracovní době na
pracovišti osobně práce pro zaměstnavatele. Zaměstnanec tak činí dle pokynů
zaměstnavatele, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele. Z výše uvedeného také
vyplývá charakteristický rys pracovního poměru, který je společný pro obě právní
úpravy, a to nerovnost vzájemného postavení zaměstnance a zaměstnavatele. Hovoříme
o vztahu nadřízenosti a podřízenosti. Obě právní úpravy se tuto nerovnost vzájemného
postavení subjektů pracovního poměru snaží více či méně vyvažovat – typicky
prostřednictvím zvýšené ochrany zaměstnance v oblasti ukončování pracovního
poměru.
Rozdílnost obou právních úprav lze spatřovat v oblasti základních definic
týkajících se pracovního poměru a jeho subjektů. Zatímco ZPr definici pracovního
poměru neobsahuje, ERA ve svých výkladových ustanoveních definici pracovního
poměru přináší. Jak ZPr, tak ERA pak obsahují definici jak zaměstnance, tak
i zaměstnavatele. Nicméně výkladové pojmy jsou v ERA vymezeny spíše vágně a
iniciativa je přenechána rozhodovací praxi soudů a pracovních tribunálů, které mají
v britském pracovním roli zásadní roli.
V této souvislosti jsem se v úvodní části této práce zaměřila rovněž na dvě
specifické instituce, jejichž význam je v britském pracovním právu signifikantní, a to
ACAS a CAS. Ekvivalent těchto institucí na poli českého pracovního práva
nenalezneme, jakkoli z pohledu řešení možných sporů mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci by existence ekvivalentu ACAS a CAS mohla představovat zajímavou
alternativu k časově i finančně nákladnému řešení sporů prostřednictvím tradiční
soustavy soudů. Je otázkou do jaké míry by mohla takováto úprava v českém pracovním
právu vycházet z již existujícího rámce zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně
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některých zákonů, či by vyžadovala zcela novou a komplexní právní úpravu v rámci
ZPr či samostatného (nového) právního předpisu.
Po přiblížení a srovnání vymezení pracovního poměru v obou právních úpravách
a po analýze pramenů britského pracovního práva jsem se zaměřila na srovnání
ukončení pracovního poměru, a to jak na základě právního jednání subjektů pracovního
poměru, tak na ukončení v důsledku právních událostí nezávislých na vůli subjektů
pracovního poměru.
Nejprve jsem srovnala skončení pracovního poměru dohodou v českém a britském
pracovním právu. Skončení pracovního poměru na základě oboustranného a shodného
projevu vůle zaměstnavatele a zaměstnance je umožněno pracovním právem českým
i britským. Platí přitom, že v českém pracovním právu dohoda o rozvázání pracovního
poměru představuje jediné dvoustranné právní jednání, kterým může být pracovní
poměr rozvázán. V britském pracovním právu rozeznáváme vedle „jednoduché“ dohody
o rozvázání pracovního poměru, kterou můžeme přirovnat k dohodě o rozvázání
pracovního poměru dle českého pracovního práva, také dohodu o narovnání – tzv.
settlement agreement. Tento komplexní a sofistikovaný institut nabízí značnou ochranu
především zaměstnavateli před případnými budoucími spory se zaměstnanci, neboť
v rámci dohody o narovnání se může zaměstnanec výměnou za finanční kompenzaci
vzdát práva uplatnit nároky týkající se otázek upravených dohodou o narovnání u soudu
nebo u pracovního tribunálu. České pracovní právo institut obdobných parametrů
neobsahuje. Lze tak pouze uvažovat o tom, do jaké míry by bylo možné některé
z prvků, které se tradičně objevují v britské dohodě o narovnání, platně zakomponovat
do české dohody o rozvázání pracovního poměru. Pro české zaměstnavatele by dohoda
o narovnání ve smyslu britského settlement agreement bezpochyby představovala
zajímavou alternativu ke standardní dohodě o rozvázání pracovního poměru. Otazníkem
však zůstává, jak by byla prakticky zajištěna ochrana práv a zájmů zaměstnance v rámci
procesu uzavírání podobné dohody, neboť české pracovní právo v současnosti neklade
na proces uzavírání dohody o rozvázání pracovního poměru tak přísné procesní
požadavky jako najdeme v britském právu u settlement agreement (např. povinná
přítomnost nezávislého poradce zaměstnance). Prakticky by šlo očekávat, že by
stávající ustanovení § 49 ZPr muselo doznat značného rozšíření, pokud by měla být
dohoda o narovnání zdárně začleněna do českého pracovního práva.
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Dále jsem se zaměřila na srovnání úpravy skončení pracovního výpovědí.
Výpověď jako základní způsob rozvázání pracovního poměru jednostranným právním
jednáním jeho účastníků upravují obě právní úpravy. Obě právní úpravy rovněž kladou
na toto právní jednání zvláštní požadavky, což je obzvláště patrné v případě výpovědi
ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci jako slabší straně pracovněprávního vztahu.
Míra flexijistoty a rozsah ochrany, kterou obě právní úpravy garantují
zaměstnancům v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, představují klíčové
rozlišovací prvky české a britské právní úpravy výpovědi. Názorně to dokládá úprava
výpovědní doby a odstupného v obou právních úpravách.
Zatímco česká právní úprava stanoví plošně výpovědní dobu v minimální délce 2
měsíce (není-li stranami pracovního poměru sjednána výpovědní doba delší), britské
pracovní právo u výpovědi akcentuje délku předchozího trvání pracovního poměru
zaměstnance. Uplatňuje se tak mechanismus, kdy výpovědní doba je o to delší, čím déle
byl zaměstnanec zaměstnán u zaměstnavatele (např. byl-li zaměstnanec zaměstnán u
zaměstnavatele po dobu kratší než 2 roky, výpovědní doba bude pouze 1 týden).
Délka trvání pracovního poměru má význam rovněž pro výpočet odstupného,
které zaměstnanci náleží v případě výpovědi, a to jak v českém, tak i britském
pracovním právu. Dle ZPr náleží zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního
poměru výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou pro tytéž
důvody, odstupné ve výši jedno až trojnásobku jeho průměrného výdělku, přičemž výše
odstupného se vypočte podle délky trvání pracovního poměru zaměstnance.
Britské pracovní právo zohledňuje při výpočtu odstupného rovněž délku
pracovního poměru zaměstnance, avšak spolu s délkou pracovního poměru je
rozhodující také věk zaměstnance. Zaměstnanec má nárok na odstupné ve výši půl
týdenní mzdy za každý rok trvání pracovního poměru, pokud je zaměstnanec mladší 22
let. Pokud je zaměstnanec starší 22 let a mladší 41 let, náleží mu odstupné ve výši
týdenní mzdy za každý rok trvání pracovního poměru. Je-li zaměstnanec starší 41 let,
náleží mu odstupné ve výši jeden a půl týdenní mzdy za každý rok trvání pracovního
poměru. Platí však, že zaměstnanci vznikne nárok na odstupné pouze za předpokladu,
že byl u zaměstnavatele zaměstnán alespoň 2 roky. Přiblížení české právní úpravy
odstupného úpravě britské by bylo jistě vítanou změnou pro českého zaměstnavatele.
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Osobně bych případné přiblížení právní úpravy odstupného dle ZPr právní úpravě
britské nedoporučovala. Dle mého názoru je současná právní úprava odstupného dle
ZPr přiměřená jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Nutno podotknout, že výše
odstupného dle ZPr zaznamenala velkých změn od 1. ledna 2012 (do té doby výše
odstupného nereflektovala délku trvání pracovního poměru a byla stanovena plošně na
trojnásobek průměrného výdělku).
ZPr upravuje taxativní výčet důvodů, pro které může zaměstnavatel dát
zaměstnanci výpověď. V britském pracovním právu takto striktní výčet nenalezneme.
V obou právních úpravách však můžeme identifikovat shodné či alespoň obdobné
výpovědní důvody (např. nadbytečnost či nesplnění předpokladů stanovených právními
předpisy pro výkon sjednané práce). Britská právní úprava pak obsahuje i výpovědní
důvody, jejichž ekvivalent bychom v ZPr hledali marně (např. tlak třetích stran).
Na základě analýzy obou právních úprav lze konstatovat, že britské pracovní
právo z pohledu flexijistoty nabízí zaměstnavatelům efektivnější nástroje řešení
aktuálních personálních otázek. Kupříkladu výpověď z důvodu nadbytečnosti, kdy
zaměstnavatel na základě principu „poslední přišel, první odchází“ (v originále last in
first out či LIFO) ukončí pracovní poměr se zaměstnancem, který pro zaměstnavatele
pracoval déle než rok, avšak méně než dva roky, bude pro britského zaměstnavatele
představovat podstatně nižší finanční a administrativní zátěž, než by znamenala
výpověď za obdobné situace pro českého zaměstnavatele. V českém pracovním právu
by se nejenom uplatnila dvouměsíční výpovědní doba, ale současně by měl
zaměstnanec nárok na odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance.
Přiblížení úpravy výpovědi v českém pracovním právu úpravě výpovědi, kterou
obsahuje britské pracovní právo, by bylo ze strany zaměstnavatelů bezpochyby vítáno s
povděkem. Z pohledu jistoty českého zaměstnance bude ale na místě především
obezřetnost, neboť obě právní úpravy nelze jednoduše oddělit od zbývajících
mechanismů platných v pracovním právu dané země. Nesmíme totiž zapomínat, že na
institut výpovědi navazuje v britském pracovním právu značně propracovaný
institucionální rámec na úrovni soudní i mimosoudní a především pak institut ochrany
před nespravedlivou výpovědí.
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V rámci komparace právních úprav jsem neopomněla ani úpravu okamžitého
zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního ve zkušební době. České i britské
pracovní právo obsahují institut okamžitého zrušení pracovní poměru. V obou právních
úpravách je přitom okamžité zrušení pracovního mimořádným právním nástrojem.
Uplatnění tohoto institutu je tak možné pouze ve výjimečných případech. Jak okamžité
zrušení pracovního poměru podle ZPr, tak i institut summary dismissal v britské právní
úpravě bude typicky dopadat na případy závažných a hrubých porušení povinností
zaměstnance. Rozdílnost obou právních úprav představují především lhůty, kdy může
zaměstnavatel okamžité zrušení pracovního poměru vůči zaměstnanci uplatnit. České
pracovní právo stanoví prekluzivní subjektivní a objektivní lhůtou. Dle britské
rozhodovací praxe bude posuzována přiměřenost lhůty uplatnění okamžitého zrušení
podle povahy konkrétního porušení, přičemž lhůty pro uplatnění institutu summary
dismissal nejsou v britském pracovním právu jasně stanoveny. Je tak spíše nejasné, jak
by česká právní úprava reagovala na podobné „uvolnění“ striktně daných lhůt pro
uplatnění okamžitého zrušení pracovního poměru. Dle mého názoru by bez
komplexnější revize stávající úpravy ZPr podobná koncepční změna nebyla dost dobře
možná.
V rámci této práce jsem se rovněž zaměřila na oblast zrušení pracovního poměru
ve zkušební době. Zkušební doba v obou právních úpravách představuje období, během
kterého si mohou strany pracovněprávního vztahu vyzkoušet vzájemnou spolupráci a
ověřit

si,

zda

mohou

být

vzájemná

očekávání

stran

ohledně

fungování

pracovněprávního zdárně naplněna. V českém i britském pracovním právu platí po dobu
trvání zkušební doby snížená ochrana subjektů pracovněprávního vztahu co do způsobu
ukončení pracovního poměru. V obou právních úpravách mají strany pracovního
poměru dostatečnou flexibilitu, pokud by se na základě poznatků získaných v průběhu
zkušební upřednostnili ukončení pracovního poměru místo jeho pokračování.
V závěru této práce jsem se věnovala skončení pracovního poměru v důsledku
právních událostí nezávislých na vůli stran pracovního poměru. Tuto možnost skončení
pracovního poměru upravuje jak česká, tak i britská právní úprava, přičemž největší
rozdíly mezi oběma právními úpravami nalezneme v problematice skončení pracovního
poměru sjednaného na dobu určitou. V českém pracovním právu pracovní poměr skončí
uplynutím sjednané doby a na subjekty pracovního poměru nejsou nekladeny zvláštní
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požadavky na jakékoli formální kroky s tím související. Současně platí, že před
uplynutím sjednané doby lze ukončit pracovní poměr sjednaný na dobu určitou všemi
způsoby, stanovenými v ZPr pro skončení pracovního poměru. Rovněž v britském
pracovním právu skončí pracovní poměr na dobu určitou zpravidla sjednaným dnem.
Pokud však není pracovní poměr na dobu určitou prodloužen, může být neprodloužení
pracovního poměru považováno za výpověď z pracovního poměru. Zaměstnanec pak
může mít za určitých podmínek nárok na odstupné a rovněž uplatnit nárok na ochranu
před nespravedlivou výpovědí. V českém pracovním právu by v podobném případě
zaměstnanec nárok na odstupné bezpochyby neměl. Můžeme tak pouze kontemplovat,
jaký dopad by zavedení podobné konstrukce v českém pracovním právu mělo na jistotu
a stabilitu vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
Nad rámec výše uvedeného je nutné poznamenat, že britské pracovní právo
ukládá zaměstnavateli specifické informační povinnosti vůči zaměstnanci v pracovním
poměru na dobu určitou. Půjde především o povinnost informovat zaměstnance
o volných pracovních místech na dobu neurčitou u zaměstnavatele či povinnost
vypracovat a předložit zaměstnanci písemné odůvodnění, proč pracovní poměr na dobu
určitou nebyl prodloužen. Obdobné povinnosti zaměstnavatele bychom v českém
pracovním právu opět hledali marně, jakkoli by pro české zaměstnance bezpochyby
mohly znamenat pozitivní změnu. Z pohledu zaměstnavatelů by dle mého názoru
jednalo o nežádoucí zásah do stávající úpravy a právní jistoty účastníků pracovního
poměru.
Lze uzavřít, že skončení pracovního poměru na dobu určitou bude jednou z mála
oblastí, kde britské pracovní právo poskytuje zaměstnanci vyšší úroveň ochrany než
české pracovní právo.
Závěrem pouze zmíním, že stranou této práce zůstala otázka, jaký dopad bude
mít na britskou právní úpravu ukončování pracovního poměru a pracovní právo jako
celek připravované vystoupení Velké Británie z Evropské unie v důsledku referenda
konaného 23. června 2016. Dovolím si odhadnout, že přílišná omezení stávajících práv
zaměstnanců v důsledku Brexitu nelze očekávat; na druhou stranu jasný dopad na
pracovní právo ve Velké Británii může mít změna režimu volného pohybu osob,
ke kterému v důsledku Brexitu bezpochyby dojde.

-91-

Seznam literatury:
Odborná literatura česká a slovenská
-

-

-

BARANCOVÁ, Helena a kol. Pracovné právo v európskej perspektive. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, ISBN 978-80-7380-2417
GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012,
ISBN 978-80-210-5852-1
HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání. Princip
flexijistoty v českém pracovním právu. První vydání. Praha: Auditorium s.r.o.,
2009, ISBN 978-80-903786-04-9
HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s.r.o., 2011. 559 s., ISBN 978-80-7380-316-2
HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 4., aktualizované vydání.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2014. 148 s., ISBN 978-80-7478-440-8

Odborná literatura anglická
-

-

-

-

-

-

COLLINS, H. Employment law. 2nd edition. [online]. Oxford: Oxford University
Press,
2010,
ISBN
978-0-19-956654-9.
Dostupné
z WWW
https://books.google.cz/books?id=fZ7FAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl
COLLINS, H.; EWING, K.D.; McCOLGAN, A. Labour law. [online]
Cambridge: Cambridge University Press, 2012, ISBN 978-1-107-60886-3.
Dostupné
z WWW
https://books.google.cz/books?id=hJBQekoDn_IC&printsec=frontcover
CUSHWAY, B. The Employer's Handbook 2012-2013, An essential guide to
employment law, personnel policies and procedures. 9th edition. [online].
London: Kogan Page Limited, 2012, ISBN 978-0-7494-6549-0. Dostupné z
WWW
https://books.google.cz/books?id=PWg0evIKn0C&printsec=frontcover&hl
DAVIES, A. Workplace Law Handbook 2012: Employment law and human
resources. [online]. Cambridge: Workplace Law, 2012, ISBN 978-0-7494-66237.
Dostupné
z
WWW
https://books.google.cz/books?id=dy7ukCar5ZwC&printsec=frontcover&hl
DUDDINGTON, J. Employment Law. 2nd edition. [online] Dorchester: Henry
Ling Ltd, 2007,
ISBN 978-1-4058-5823-6. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=bOCtnu4i2AgC&printsec=frontcover&hl
DUNCAN, D.; EADY, J.; HUNGERFORD-WELCH, P.; SPRACK, J.
Employment Law in Practice. 12th edition. [online]. Oxford: Oxford University
Press,
2016,
ISBN
978-0-19-106989-5.
Dostupné
z
WWW

-92-

-

-

-

-

-

-

https://books.google.cz/books?id=7Q0HCwAAQBAJ&pg=PR14&dq=uk+empl
oyment+law+in+practice+102th+edition
HOLLAND, J.; BURNETT, S. Employment Law. [online]. Oxford: Oxford
University Press, 2014, ISBN 978-0-19-870090-6. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=E9hMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
HONEYBALL, S. Textbook on employment law. 13th edition. [online]. Oxford:
Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-968562-2. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=Sdb1AwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
LEWIS, D.; SARGEANT, M. Essentials of Employment Law. 8th edition.
[online]. Trowbridge: the Cromwell Press, 2004, ISBN: 1-84398-000-2.
Dostupné z WWW https://books.google.cz/books?id=CpE76-MYy4YC&pg
LOCKTON, D. Employment law. 8th edition. Basingstoke: Charlesworth Press,
2011, ISBN 978-0-230-30-128-3
SARGEANT, M.; LEWIS D. Employment law. 4th edition. [online]. Dorchester:
Dorset Press, 2008, ISBN 978-1-4058-5868-7. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=6WvJFFfZDZMC&pg=PA112&dq
SCROPE, H.; BARNETT, D. Employment Law Handbook. 4th edition. [online].
Bodmin: MPG Books Ltd., 2008, ISBN 978-1-85328-674-2. Dostupné z WWW
https://books.google.cz/books?id=HW25NlcbPyQC&pg
TAYLOR, S.; EMIR, A. Employment Law: An Introduction. 4th edition.
[online]. Oxford: Oxford University Press, 2015, ISBN 978-0-19-870539-0.
Dostupné
z
WWW
https://books.google.cz/books?id=VrK6BwAAQBAJ&pg=PR4&dq=Employme
nt+Law:+An+Introduction,+Stephen+Taylor,+Astra+Emir,+Oxford+University
+Press&hl

Odborné články, elektronické a jiné zdroje české
-

-

-

AUDESOVÁ, S.; PLEŠKOVÁ V. Švarcsystém prohlášen za nelegální.
Epravo.cz. [online]. 28. 12. 2011 [cit. 2016-05-28]. Dostupné z WWW
http://www.epravo.cz/top/clanky/svarcsystem-prohlasen-za-nelegalni79466.html
BOROVEC, D.; NEUVIRT, T. Příčina zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance
nezbytnou náležitostí lékařského posudku. Epravo.cz. [online]. 13. 2. 2014 [cit.
2016-06-12]. Dostupné z WWW http://www.epravo.cz/top/clanky/pricinazdravotni-nezpusobilosti-zamestnance-nezbytnou-nalezitosti-lekarskehoposudku-93603.html
Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. psp.cz [online]. 5. 3. 2013
[cit.
2016-10-23].
Dostupné
z WWW
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=930&ct1=0#prilohy

-93-

-

-

-

-

-

-

-

Důvodová zpráva zákona č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
psp.cz [online]. 1. 7. 2011 [cit. 2016-10-23]. Dostupné z WWW
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=411&ct1=0
ERÉNYI, T.; VEJSADA, D. Nabídková povinnost zaměstnavatele při výpovědi z
organizačních důvodů dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu. Epravo.cz.
[online]. 25. 1. 2013 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z WWW
http://www.epravo.cz/top/clanky/nabidkova-povinnost-zamestnavatele-privypovedi-z-organizacnich-duvodu-dle-aktualni-judikatury-nejvyssiho-soudu88512.html
JOUZA, L. Změny ve skončení pracovního poměru. Bulletin Advokacie [online].
Praha: Česká advokátní komora v Praze, 18. 3. 2014, (číslo 3/2014), s. 42.
Dostupné
z
WWW http://www.cak.cz/assets/komora/bulettinadvokacie/ba_3_2014_web.pdf
ŠETŘILOVÁ, J. Nové limity práva zaměstnance na okamžité zrušení
pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (I. část). Epravo.cz. [online]. 22. 3.
2012
[cit.
2016-06-18].
Dostupné
z
WWW
http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-limity-prava-zamestnance-na-okamzitezruseni-pracovniho-pomeru-pro-nevyplaceni-mzdy-i-cast-81802.html
ŠETŘILOVÁ, J. Nové limity práva zaměstnance na okamžité zrušení
pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (II. část). Epravo.cz [online]. 5. 4.
2012
[cit.
2016-06-18].
Dostupné
z
WWW
http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-limity-prava-zamestnance-na-okamzitezruseni-pracovniho-pomeru-pro-nevyplaceni-mzdy-ii-cast-82172.html
Tisková zpráva Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. ledna 2013.
[online].
[cit.
2016-06-15]
Dostupné
z
WWW
http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/web/Proverejnostamedia~T
iskovezpravy~Stanovisko_OOK___hrube_poruseni_pracovni_kazne~?open&ln
g=CZ
VYSOKAJOVÁ, M. Změny pracovněprávních předpisů od 1. 1. 2012, 1. část.
Právní fórum. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 29. 2. 2012 (číslo 3/2012)

Odborné články, elektronické a jiné zdroje anglické
-

-

ACAS. Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures. [online].
the Stationery Office, 2015, ISBN 978 0 11 708279 3. Dostupné z WWW
http://www.acas.org.uk/media/pdf/f/m/Acas-Code-of-Practice-1-on-disciplinaryand-grievance-procedures.pdf
ACAS. Code of Practice on Settlement Agreements (under Section 111A of the
Employment Rights Act 1996). [online]. the Stationery Office, 2013, ISBN
9780117082069.
Dostupné
z
WWW

-94-

-

-

-

http://www.acas.org.uk/media/pdf/j/8/Acas-Code-of-Practice-on-SettlementAgreements.pdf
ACAS. Settlement Agreements: A Guide. [online]. ACAS, 2013. [cit. 2016-0608].
Dostupné
z
WWW
http://www.acas.org.uk/media/pdf/o/a/Settlement_agreements_(the_Acas_Guide
)JULY2013.pdf
GOV.UK. Dismissal: your rights. [online]. [cit. 2016-07-27]. Dostupné z WWW
https://www.gov.uk/dismissal/what-to-do-if-youre-dismissed
GOV.UK. Redundancy: your rights. [online]. [cit. 2016-09-04]. Dostupné z
WWW https://www.gov.uk/redundant-your-rights/redundancy-pay
GOV.UK. Fixed-term employment contracts. [online]. [cit. 2016-07-24].
Dostupné z WWW https://www.gov.uk/fixed-term-contracts
Rozhodnutí odvolacího pracovního tribunálu ze dne 6. 2. 2007 č.
UKEAT/0566/06/CEA
[online],
Londýn.
Dostupné
z
WWW
http://www.employmentappeals.gov.uk/Public/Upload/06_0566fhCNCEA.doc
https://www.gov.uk/fixed-term-contracts
Wikipedia.
Mandatory
retirement.
[online].
Dostupné
z WWW
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandatory_retirement#United_Kingdom

Právní předpisy
-

Listina základních práv a svobod
Nařízením vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných
důležitých osobních překážek v práci
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích
posudkové péče
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromého práva
Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o
změně některých dalších zákonů
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Employment Rights Act 1996

Judikatura
-

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 1995, sp. zn. 16 Co 44/95

-95-

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo
1332/2001

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. března 2005, sp. zn. 21
Cdo 2098/2004

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 6. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon
1053/96

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. 21 Cdo
191/2009

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 3. 2001, sp. zn. 21 Cdo
730/2000

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 8. 1998, sp. zn. 2 Cdon
1130/97

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo
1105/2001

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo
1520/2011

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. 12. 2013, sp. zn. 21
Cdo 224/2013

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo
735/2000

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo
1228/99

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 4. 1992, sp. zn. 6 Cdo
1/92

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 06. 2004, sp. zn. 21
Cdo 347/2004

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 10. 1997, sp. zn. 2
Cdon 1155/96

-

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 09. 2001, 21 Cdo
2857/2000

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 17. 10. 2012, sp. zn. 21 Cdo
2596/2011

-96-

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo
633/2006

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. 21
Cdo 1628/2000

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 9. 2004, sp. zn. 21 Cdo
966/2004

-

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. 21
Cdo 4042/2010

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. 21 Cdo
1153/2003

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 6. 1999, sp. zn. 21 Cdo
819/99

-

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 1. 2001, sp. zn. 21
Cdo 1899/99

-

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 1. 2002, sp. zn. 21 Cdo
2374/2000

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 11. 2001, sp. zn. 21
Cdo 127/2001

-

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo
2195/2008

-97-

Seznam zkratek:

-

ACAS

Advisory, Conciliation and Arbitration Service

-

CAC

Central Arbitration Committee

-

ERA

Employment Rights Act

-

ETA

Employment Tribunal Act

-

Kodex

Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures

-

Listina

Listina základních práv a svobod

-

NOZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

-

NS ČR

Nejvyšší soud České republiky

-

ZPr

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

-98-

Shrnutí:
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy ukončení pracovního poměru
v České republice a ve Velké Británii. V rámci obou právních úprav se tato práce
zaměřuje na srovnání ukončení pracovního poměru na základě právního jednání
subjektů pracovního poměru a rovněž na ukončení pracovního poměru v důsledku
právních událostí nezávislých na vůli subjektů pracovního poměru. Prostor v této práci
je rovněž věnován analýze pramenů pracovního práva ve Velké Británii a komplexnímu
systému rozhodovací praxe v britských pracovněprávních věcech.
Abstract
This diploma thesis provides comparison of the termination of employment relationship
in the Czech Republic and in the UK. Within both legal systems this thesis focus on
termination of employment relationship based on legal actions of the participants of the
employment relationship as well as based on legal situations independent on the will of
the participants of the employment relationship. This thesis also analyses sources of
employment law in the UK and it provides an overview of the complex judiciary system
in the British employment law matters.
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