
Závěr 

  

Zákonná úprava právních úkonů vedoucích ke skončení pracovního poměru sice 

netrpí nějakou závažnější vadou, která by ukončení pracovněprávního vztahu činila přehnaně 

obtížným, ale to neznamená, že by v některých jejích částech nebylo potřeba změn. Co se 

obecné úpravy právních úkonů týče, nelze dle mého názoru v blízké době očekávat žádné 

převratné změny. V rámci postupné rekodifikace soukromého práva sice zaujímá stěžejní 

postavení dlouho diskutovaný nový občanský zákoník, který již má i své paragrafované znění, 

zkušenosti s táhnoucím se procesem přijetí trestního zákoníku nám však naznačují, že se 

může jednat o běh na velice dlouhou trať.  

Změny v úpravě zákoníku práce je v tuto chvíli velmi těžké odhadovat. Všechno se 

bude odvíjet od povolebního rozložení sil a schopnosti jednotlivých politických stran prosadit 

svá opatření v boji s celosvětovou finanční a ekonomickou krizí. Při snaze o nastartování 

ekonomického růstu je však velmi dobře možné, že případné změny se nejvíce odrazí 

v úpravě skončení pracovního poměru a institutech s ním spojenými. Zde je patrná tendence 

k větší flexibilitě pracovního poměru. Velmi diskutovaným tématem se znovu stala výpověď. 

Ve snaze o povzbuzení opatrných zaměstnavatelů, kteří vyčkávají na to, jak se trh popere 

s krizí, se začíná hovořit o rozšíření či zobecnění výpovědních důvodů, popřípadě o dalším 

usnadnění výpovědi ze strany zaměstnavatele. Jedním dechem jsou pak navrhovány 

odstupňování délky výpovědní doby a výše odstupného podle počtu odpracovaných let. Tyto 

snahy o zpružnění trhu práce však mohou narazit na zažitou rigiditu. Na rozdíl od západních 

zemí, a to zejména Spojených států amerických, je u nás v jisté formě stále zakořeněna 

neochota stěhování se za prací, potažmo měnit zaměstnání vůbec. Je tedy nutno nalézt 

potřebnou rovnováhu mezi ochrannou funkcí pracovního práva a jeho liberálním pojetím, 

která by byla pro současnou situaci na trhu práce přínosem. 

Hlavním kandidátem na změnu je podle mého názoru institut neplatnosti pracovních 

úkonů v pracovním právu. Při známé rigiditě pracovního práva je velmi překvapivé, že 

relativní neplatnost byla povýšena na obecné pravidlo, a to bez jakýchkoli výjimek, právě 

zákoníkem práce a ne jiným soukromoprávním kodexem. Absolutní neplatnost, která ve své 

podstatě omezuje jednu ze základních zásad soukromého práva – autonomii vůle subjektů –, 

by měla existovat pouze jako výjimka z obecného pravidla. Tímto směrem se vydává i výše 

zmiňovaná rekodifikace občanského práva, ve které je uplatnění absolutní neplatnosti 



předvídáno pouze pro případy jednání narušujícího veřejný pořádek a odporujícího dobrým 

mravům. Velmi nešťastně je řešeno také promlčení práva namítat relativní neplatnost. Institut 

promlčení by měl být dle mého názoru výslovně upraven zákoníkem práce. Nedokonalost 

právní úpravy vedla teorii i praxi k tomu, aby si vypomohly provizorním výkladem. Dovozuje 

se tak, že právo dovolat se relativní neplatnosti, ačkoli není majetkové povahy, se promlčuje v 

obecné tříleté promlčecí lhůtě. 

Na podzim roku 2008 byl v gesci Úřadu vlády ČR za přispění jednotlivých resortů 

vypracován v pořadí již druhý Národní program reforem ČR 2008–2010, který byl následně 

schválen vládou.1 K hlavním bodům v oblasti zaměstnanosti patřila snaha o zlepšení 

přizpůsobování se potřebám trhu práce a podpora flexibility kombinované s jistotou 

zaměstnání a zmírnění segmentace trhu práce s náležitým přihlédnutím k úloze sociálních 

partnerů. V návaznosti na tento program probíhaly expertní práce pro přípravu novely 

zákoníku práce, jejímž cílem je zvýšení flexibility a liberalizace v pracovněprávních vztazích. 

Jedním z plánovaných opatření byla i příprava novely zákoníku práce. Návrh novely byl 

předložen do připomínkového řízení. K vypořádání těchto připomínek a předložení návrhu 

zákona vládě již s ohledem na politickou situaci nedošlo. Můžeme jen doufat, že ne všechny 

návrhy expertního panelu při Ministerstvu práce a sociálních věcí zůstanou ležet ladem. 

 

                                                 

1 Ke stažení např. zde: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_program_zprava.html  


