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1. Úvod 

 

Pracovní právo patří bezesporu mezi ta odvětví práva, se kterými se alespoň 

několikrát za ţivot setká (téměř) kaţdý z nás. O důleţitosti pracovního poměru, jeţ 

představuje součást kaţdodenního ţivota, svědčí i fakt, ţe se přímo či nepřímo dotýká 

takřka kaţdé oblasti lidského ţivota (společenské, sociální, ekonomické). Na tomto 

konstatovaní nic nemění ani skutečnost, díváme-li se na něj z pohledu zaměstnance či 

zaměstnavatele. Důleţitosti pracovního poměru by měla odpovídat také kvalita právní 

úpravy, jejímiţ hlavními sloţkami by měly být přehlednost, srozumitelnost a snadná 

pouţitelnost i pro osoby bez právnického vzdělání.  

V současné době celosvětové finanční a ekonomické krize se mnoţí případy, 

kdy dochází ke skončení pracovního poměru. K jeho platnému ukončení je vyţadován 

právní úkon, který musí splňovat náleţitosti všeobecně platné pro celé soukromoprávní 

odvětví, jakoţ i ty, které stanoví samotné pracovní právo. Naplnění těchto podmínek se 

bohuţel nezřídka opomíjí, na coţ doplácí povětšinou slabší strana, tedy zaměstnanec.  

Smyslem této práce je ukázat, za jakých podmínek je moţno povaţovat právní 

úkon vedoucí ke skončení pracovního poměru za bezvadný. Tomuto účelu je také 

přizpůsobena osnova a styl práce – nejprve je nutno zaobírat se právními úkony obecně 

a teprve aţ posléze jejich aplikací v pracovním právu. 

V úvodu práce obecně pojednávám o ukončení pracovního poměru v českém 

právu, přičemţ z něj vyčleňuji jeho relevantní část, totiţ právní úkony. Následující dvě 

kapitoly představují pilíře, na nichţ je diplomová práce postavena. Prvním je pojednání 

o právních úkonech v pracovněprávním kontextu. Na právní úkony obecně upravené 

občanským zákoníkem je tak nahlíţeno optikou pracovního práva. Druhý pilíř 

představuje kapitola zabývající se jednotlivými právními úkony vedoucími ke skončení 

pracovního poměru. Mým cílem však není podat zcela detailní výklad těchto úkonů – 

některé z nich by samy o sobě vydaly na celou diplomovou práci –, proto rozebírám 

pouze vybrané problémy. Neoddělitelnou součástí všech pracovněprávních úkonů je 

jejich doručování adresátovi. Ani tento aspekt pracovněprávních vztahů zde není 
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opomenut. Poslední rozebíranou záleţitostí je pak neplatné rozvázání pracovního 

poměru, jakoţ i následky z takového aktu plynoucí. 

Při práci s pojmy a nejrůznějšími spornými či nejasnými ustanoveními mi byla 

důleţitým zdrojem poučení ustálená judikatura Nejvyššího soudu České republiky, 

která je v době internetu vyhledatelná snáze neţ kdykoli předtím. Pouţitím judikatury se 

navíc do teoretického pojednání dostaly četné poznatky z aplikační praxe.  

Tato diplomová práce vychází z právního stavu ke dni 1. 5. 2010. 
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2. Skončení pracovního poměru 

 

2.1 Obecně ke skončení pracovního poměru 

Skončením pracovního poměru dochází k zániku pracovněprávního vztahu 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákonná úprava se nachází v části druhé, hlavě 

čtvrté zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Účelem je 

zajistit zaměstnanci stabilitu zaměstnání a poskytnout mu ochranu před neodůvodněným 

rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zároveň je zaměstnanci 

umoţněno zaměstnání změnit nebo dosavadní pracovní poměr svobodně rozvázat, ať uţ 

z jakýchkoliv důvodů, nebo i bez jejich uvedení. Zákonná úprava rovněţ akcentuje 

potřeby zaměstnavatelů a umoţňuje jim rozvázat pracovní poměr s nadbytečnými 

zaměstnanci, pro něţ nemá zaměstnavatel uplatnění, se zaměstnanci, kteří porušují 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, atp. 

Pracovní právo by mělo vytvářet předpoklady pro ekonomicky a společensky 

ţádoucí mobilitu pracovních sil, na druhou stranu musí být v právní úpravě silně 

akcentovány skutečnosti spojené se skončením pracovního poměru. Dopad na 

zaměstnance můţe mít dalekosáhlé následky. Jedná se především o ztrátu odměny za 

vykonanou práci (coţ vede, není-li zaměstnanec bezdětný, ke sníţení úrovně hmotného 

zabezpečení rodiny). V delším časovém horizontu se pak stále více projevují další 

nepříznivé aspekty, nejenom ekonomické, ale také psychologické a společenské. 

Zaměstnanec je proto chráněn před jednostranným rozvázáním pracovního poměru, 

které můţe být zaměstnavatelem pouţito jen ze zákonem taxativně stanovených 

důvodů. Také za situace, kdy se zaměstnanec nachází v ochranné době (např. 

těhotenství), není aţ na výjimky stanovené zákonem zaměstnavateli dovoleno rozvázat 

se zaměstnancem pracovní poměr. 

Skončení pracovního poměru, které znamená zánik tohoto právního vztahu, 

nemusí nutně znamenat zánik všech práv a povinností mezi bývalými účastníky 

pracovního poměru. Přetrvat mohou zejména práva a povinnosti týkající se peněţitých 

plnění (odměňování a náhrada škody), utajovaných skutečností, obchodního tajemství a 
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ochrany osobních údajů. Účinky skončení pracovního poměru mohou nastat zásadně 

pro futuro. 

Platná právní úprava rozlišuje různé způsoby skončení pracovního poměru, 

které sice shodně vedou ke stejnému cíli, ale přesto mezi nimi existují podstatné rozdíly, 

zejména v jejich právní povaze a v jednotlivých právních důsledcích, které způsobují.
 1

  

Můţeme je proto dělit na: 

 právní úkony, 

 právní události, 

 rozhodnutí příslušného orgánu. 

 

2.2 Skončení právním úkonem 

Právní úkony směřující ke skončení pracovního poměru jsou v praxi 

nejčastějšími způsoby, na jejichţ základě je pracovní poměr rozvázán. Proto je převáţná 

část právní úpravy skončení pracovního poměru věnována právě těmto právním 

skutečnostem. Zákonodárce, vědom si jejich důleţitosti a závaţnosti, jim věnoval 

mimořádnou pozornost, coţ se odráţí ve velmi podrobné úpravě jejich náleţitostí a 

právních důsledků z nich vyplývajících. Právní úkony směřující k rozvázání pracovního 

poměru jsou zákoníkem práce vyjmenovány v § 48 odstavci 1.
2
 Jedná se konkrétně o: 

a) dohodu, 

b) výpověď, 

c) okamţité zrušení, 

d) zrušení ve zkušební době. 

Z hlediska klasifikace se jedná převáţně o právní úkony jednostranné – 

výpověď, okamţité zrušení a zrušení ve zkušební době –, které jsou zpravidla výrazem 

                                                

1 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

228. 
2 Nejedná se však o taxativní výčet, i kdyţ se o to zákonodárce pouţitím slova „jen“ pokusil. Další právní 

úkon je uveden např. v § 36 odstavec 2 (odstoupení od smlouvy).  
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rozporu mezi účastníky pracovního poměru. Mezi právní úkony dvoustranné, které jsou 

výrazem shodné vůle účastníků, patří pouze dohoda. 

 

2.3 Skončení právní událostí 

Pracovní poměr můţe skončit i na základě právní události. Událostmi jsou 

takové skutečnosti, které nespočívají na lidské vůli a zároveň jsou na ni nezávislé (tedy 

nastávají objektivně). Právními skutečnostmi jsou jen tehdy, jestliţe s nimi normy 

pracovního práva spojují právní následky. Jednotlivé události jsou velmi různorodé.
3
 

Právní události mající za následek skončení pracovního poměru jsou: 

a) smrt zaměstnance, 

b) smrt zaměstnavatele, 

c) uplynutí doby. 

 

2.3.1 Smrt zaměstnance 

Smrtí zaměstnance dochází ke skončení pracovního poměru, coţ vyplývá z § 2 

odstavce 4 zákoníku práce, který definuje závislou práci tak, ţe se v prvé řadě musí 

jednat o výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Podle § 3 pak 

závislá práce můţe být vykonávána výlučně
4
 v pracovněprávním vztahu podle tohoto 

zákona, není-li upravena zvláštními předpisy
5
. Peněţitá práva zaměstnance však jeho 

smrtí nezanikají
6
. Do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního 

výdělku přecházejí mzdová a platová práva z pracovního poměru postupně na jeho 

manţela, děti a rodiče, jestliţe s ním ţili v době smrti ve společné domácnosti. 

Předmětem dědictví se stávají, jen tehdy, není-li těchto osob. Naopak peněţitá práva 

zaměstnavatele zanikají smrtí zaměstnance, s výjimkou práv, o kterých bylo 

                                                

3 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha : 

Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 147. 
4 Slovem „výlučně“ je vyjádřena kogentnost tohoto ustanovení ve smyslu § 2 odstavec 1 ZP. 
5 Např. zákon č. 218/2002 Sb., sluţební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
6 Viz § 328 odstavec 1 ZP. 
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pravomocně rozhodnuto nebo která byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána 

co do důvodů i výše, a dále práv na náhradu škody způsobené úmyslně. 

 

2.3.2 Smrt zaměstnavatele 

Pracovní poměr smrtí zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, zásadně 

zaniká.
7
 Výjimka je tvořena případy pokračování v ţivnosti.

8
 V tomto případě je 

zaměstnanci, jehoţ pracovní poměr smrtí zaměstnavatele zanikl, příslušným úřadem 

práce na základě jím předloţených dokladů vystaveno potvrzení o zaměstnání. 

Stejné právní následky jako smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele má jejich 

prohlášení za mrtvé. Pracovní poměr zaniká dnem právní moci rozsudku o prohlášení za 

mrtvého; bude-li posléze rozhodnutí o prohlášení za mrtvého zrušeno (rozhodnutím 

vydaným podle §199 občanského soudního řádu), pracovní poměr se neobnovuje.
9
 

 

2.3.3 Uplynutím doby 

Jak uţ vyplývá z logiky věci, mohou být uplynutím doby ukončeny pouze 

pracovní poměry sjednané na dobu určitou. Podle § 48 odstavce 2 zákoníku práce končí 

pracovní poměr na dobu určitou také uplynutím této doby. Jelikoţ zákonodárce pouţil 

v tomto ustanovení slovo „také“, je výkladem dovodit, ţe pracovní poměr sjednaný na 

dobu určitou můţe, shodně jako pracovní poměr na dobu neurčitou, skončit všemi 

ostatními způsoby uvedenými v § 48 zákoníku práce. Toto zjištění je posléze i 

explicitně vyjádřeno v zákoně.
10

 Je-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu 

konání určitých prací, má zaměstnavatel povinnost upozornit zaměstnance na skončení 

těchto prací včas, zpravidla alespoň 3 dny předem. Tato lhůta je však pouze lhůtou 

pořádkovou.
11

 Pokračuje-li však zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s vědomím 

                                                

7 Viz § 48 odstavec 4 ve spojitosti s § 342 odstavec 1 ZP.  
8 Viz § 13 odstavec 1 zákona č. 455/1991 Sb., ţivnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
9 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 174. 
10 Viz § 65 odstavec 1, věta první ZP. 
11 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání.Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

240. 
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zaměstnavatele
12

 dále v konání prací, platí, ţe se pracovní poměr změnil v pracovní 

poměr uzavřený na dobu neurčitou. 

 

2.4 Skončení rozhodnutím příslušného orgánu 

Případy skončení pracovního poměru rozhodnutím příslušných orgánů nejsou 

v praxi velmi časté, neboť se týkají pouze cizinců anebo fyzických osob bez státní 

příslušnosti. Zákonná úprava je obsaţena v § 48 odstavec 3 zákoníku práce. Tyto 

důvody se však uplatní jen tehdy, jestliţe ke skončení pracovního poměru nedošlo na 

základě jiné právní skutečnosti. Pracovní poměr pak končí dnem, kterým má skončit 

jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení 

povolení k pobytu, nebo dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto 

osobám trest vyhoštění z území České republiky, případně uplynutím doby, na kterou 

bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání ve zvláštních případech - takzvaná zelená karta. 

  

                                                

12 Pro naplnění pojmu „s vědomím zaměstnavatele“ dle judikatury stačí, je-li práce konána i jen 

s vědomím nebliţšího nadřízeného zaměstnance. Srovnej rozsudek NS ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 21 

Cdo 2080/2001, SJ 8/2003. 
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3. Právní úkony v pracovněprávních vztazích 

 

Právní úkony jsou subjektivní právní skutečností, coţ znamená, ţe právním 

předpisem stanovené právní následky se spojují s jednáním (chováním) subjektů těchto 

právních vztahů. Právní úkony jsou vţdy volním lidským chováním a právě touto volní 

sloţkou se liší od právních událostí. Od protiprávních úkonů, které jsou rovněţ volním 

lidským chováním, se liší tím, ţe představují právem uznávané jednání. Zákoník práce 

neobsahuje úplnou úpravu právních úkonů v pracovněprávních vztazích. V § 18 

zákoníku práce je proto stanoveno, ţe právní úkony se řídí § 34 aţ 39, § 40 odst. 3 aţ 5, 

§ 41, 41a, 42a, 43, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 49a, 50a, 50b a 51 občanského zákoníku. 

Inominátní smlouva podle § 51 občanského zákoníku však nesmí odporovat obsahu 

nebo účelu zákoníku práce. Na tato ustanovení pak ještě navazují v § 19 aţ 21 obsaţené 

odchylky od obecné úpravy občanského zákoníku. Jedná se o úpravu dalších případů 

neplatnosti právního úkonu v pracovněprávních vztazích, která je odůvodněna povahou 

pracovněprávních vztahů.
13

  

Nálezem Ústavního soudu,
14

 kterým došlo ke zrušení § 4 zákoníku práce,
15

 jeţ 

upravoval vzájemný vztah zákoníku práce a občanského zákoníku, se 

v pracovněprávních vztazích pouţijí nejen ustanovení občanského zákoníku delegovaná 

zákoníkem práce přímo, ale subsidiárně i další ustanovení obecné občanskoprávní 

úpravy.
16

 Princip delegace tak byl nahrazen principem subsidiarity.
17

 

 

 

 

                                                

13 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

101. 
14 Nález ÚS, ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, vyhlášený pod č. 116/2008 Sb. 
15 Před zrušením zněl § 4 ZP takto: „Občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona 

použije jen tehdy, jestliže to tento zákon výslovně stanoví.“ 
16 Blíţe např. JAKUBKA, J. Zpráva o stavu zákoníku práce po nálezu Ústavního soudu. Práce a mzda. 

2008, roč. 55, č. 8, s. 20 nebo ŠUBRT, B. První úvah k rozhodnutí Ústavního soudu o zákoníku práce. 

Práce a mzda. 2008, roč. 55, č. 4, s. 11. 
17 RANDLOVÁ, N.; DANĚK, M. Rozhodnutí Ústavního soudu a jeho vliv na zákoník práce. Práce a 

mzda. 2008, roč. 55, č. 4, s. 13. 
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3.1 Pojmové znaky právního úkonu 

Samotný právní úkon je definován v § 34 občanského zákoníku jako projev 

vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které 

právní předpisy s takovým projevem spojují. Z uvedených definičních znaků je klíčová 

jednota vůle a jejího projevu. K tomu, aby právní úkon vznikl, je tedy potřeba, aby byly 

dány obě jeho základní sloţky, právní úkon je tedy pojmově jednotou vůle a projevu. 

Vůle jakoţto psychická kategorie nemůţe být sama o sobě právní skutečností, jelikoţ 

nemůţe být někým jiným poznána. Právní následky má jen tehdy, pokud byla navenek 

vyjádřena tak, aby byla objektivně poznatelná. Právním úkonem není podle soudní 

praxe praktická činnost, i kdyţ se jí právní úkon provádí.
18

 

 

3.1.1 Vůle 

Vůle je psychickým vztahem jednajícího člověka k zamýšlenému (chtěnému) 

následku. Poţadavek její existence však vyvolává některé sloţité teoretické i praktické 

problémy.
19

 Zejména se jedná o zjišťování vůle v určitém konkrétním případě. 

Zkoumání existence skutečné a adekvátní vůle při kaţdém jejím projevu není v praxi 

moţné. Na existenci vůle se tedy usuzuje především z okolností, za kterých byl projev 

vůle učiněn. U adresného projevu vůle se také přihlíţí k dobré víře adresáta projevu. Od 

vůle je třeba odlišovat pohnutku, neboli motiv, k pracovněprávnímu úkonu. Pohnutkou 

se rozumí podnět projevující se při tvorbě vůle a vyjadřující pouze představy, z níţ 

samotné jednání vychází. Takováto pohnutka je irelevantní, ledaţe by byla 

pracovněprávním úkonem projevena a tím učiněna jeho součástí.
20

 Vůle účastníka, má-

li mít v pracovněprávních vztazích význam, musí alespoň v základních obrysech 

obsahovat právní následky, které jsou s jejím projevením předpisy pracovního práva 

předvídány. Typicky znik, změnu nebo zánik práv a povinností v pracovněprávních 

                                                

18 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 119. 
19 Ibidem. 
20 Srovnej BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 

2010, s. 102, nebo ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 119. 
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vztazích. Projev vůle, která tyto účinky nesleduje, není pracovněprávním úkonem. 

Jedná se o úkony faktické, které jsou právně relevantní jen tehdy, je-li to právními 

předpisy výslovně stanoveno.
21

  

 

3.2.1 Projev vůle 

Projevem vůle se rozumí jakákoli její vnější manifestace, tj. učinění vůle 

sdělenou a tedy seznatelnou jiným osobám.
22

 Náleţitosti projevu vůle vycházejí ze 

zásady bezformálnosti právních úkonů, která se v pracovněprávních vztazích uplatňuje 

obdobně jako ve vztazích občanskoprávních.
23

 Sdělení vůle je tak moţné dosáhnout 

různými prostředky. Je-li vůle projevena konáním, hovoříme o právním úkonu 

komisivním, naopak v případě nekonání se jedná o právní úkon omisivní. Obě tyto 

formy projevu lze vyjádřit výslovně nebo konkludentně.
24

 

Výslovné právní úkony jsou úkony vyjádřené lidskou řečí. Pracovní právo je 

v této věci v zásadě neformální; tedy nestanoví-li zákon jinak
25

, je moţno právní úkony 

vykonat jak ústně (právní úkony verbální), tak písemně (právní úkony literární). 

Písemná forma je podle občanského zákoníku
26

 zachována, je-li právní úkon učiněn 

telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jeţ umoţňují zachycení 

obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila. Předpokladem 

platnosti písemných právních úkonů je podpis jednající osoby, a to zpravidla 

vlastnoruční. Jen v těch případech, kdy je to obvyklé, můţe být nahrazen mechanickými 

prostředky.
27

  

                                                

21 Jedná se např. o udělení souhlasu odborové organizace k výpovědi nebo okamţitému zrušení 
pracovního poměru podle § 61 odstavec 2 ZP. Viz BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a 

přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 102. 
22 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 120 
23 Srovnej § 35 odstavec 1 OZ a § 18 ZP, který na uvedený paragraf občanského zákoníku přímo 

odkazuje. 
24 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 78.  
25 Např. sjednání zkušební doby, § 35 odstavec 3 ZP. 
26 Viz § 40 odstavec 4 OZ. 
27 Srovnej § 40 odstavec 3 OZ. 
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Právní úkon konkludentní, tj. projev vůle učiněný konkludentními činy, je 

projev učiněný jinak neţ výslovně. Vůle jednajícího musí být vyjádřena takovým 

způsobem, který se zřetelem ke všem okolnostem případu nevzbuzuje pochybnosti o 

tom, co chtěl účastník projevit.
28

 Projevů vůle v konkludentní formě v moderní a 

technicky neustále se vyvíjející společnosti přibývá.  

Právní úkony mohou být vykonány i mlčky. Na rozdíl od konkludentních 

právních úkonů, pod které jsou v literatuře mnohdy podřazovány, je projev vůle učiněný 

mlčky proveden nečinností, tedy nekonáním. V právu neplatí zásada „kdo mlčí, ten 

souhlasí“, nýbrţ obecně platí zásada zcela opačná, tedy „o tom, kdo mlčí, nelze 

předpokládat, ţe souhlasí“. To platí i tehdy, je-li v návrhu jednostranně stanovena 

domněnka, ţe mlčení adresáta právního úkonu se bude povaţovat za jeho přijetí.
29

 

Mlčení lze povaţovat, i podle ustálené soudní praxe, za projev vůle jen tehdy, jestliţe 

z něj lze s ohledem na okolnosti konkrétního případu vyvodit závěr, ţe jím byla 

projevena vůle určitého obsahu.
30

  

 

3.2 Třídění pracovněprávních úkonů  

Právní úkony můţeme třídit podle různých kritérií a hledisek, která jsou shodně 

pouţívána pro celou oblast soukromého práva
31

. Některá z těchto kritérií nejsou pro 

pracovněprávní úkony tak důleţitá, či vyplývají z jejich charakteru (pracovněprávní 

úkony existují jen inter vivos). Zde nastíněné třídění nepracuje proto se všemi kritérii, 

spíše se snaţí vyzdvihnout ta, která se uplatňují u pracovněprávních úkonů vedoucích 

ke skončení pracovního poměru. Z tohoto důvodu v níţe uvedeném členění chybí 

například velmi typické dělení na právní úkony nominátní a inominátní. Toto dělení je 

charakteristické zejména pro smlouvy. Vzhledem k tomu, ţe pouţití úpravy 

                                                

28 Srovnej § 35 odstavec 1 OZ. Více např. Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. 

jubilejní aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 122. 
29 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 122–123. 
30 ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; ŠKÁROVÁ; M., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 223. 
31 Například jiţ z legální definice v občanském zákoníku vyplývající dělení na právní úkony zakládající, 

měnící nebo rušící práva a povinnosti. 
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inominátních smluv
32

 je v pracovněprávních vztazích stále předmětem diskuze a právní 

úkony vedoucí ke skončení pracovního poměru jsou vypočteny v zákoníku práce 

taxativně, není toto kritérium dále pouţíváno. 

Z hlediska subjektů rozlišujeme pracovněprávní úkony jednostranné, 

dvoustranné a vícestranné.  

Jednostranné pracovněprávní úkony jsou projevem vůle jednoho z účastníků 

nebo jiného subjektu pracovněprávních vztahů, které vznikají, tj. stávají se perfektními, 

platným vykonáním příslušného projevu vůle. Na vůli druhého účastníka tedy nezáleţí. 

Typickými příklady jednostranného pracovněprávního úkonu vedoucího ke skončení 

pracovního poměru jsou výpověď, okamţité zrušení pracovního poměru a zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době. 

Dvoustranné pracovněprávní úkony vznikají konsenzem, tedy setkáním dvou 

obsahově shodných jednostranných právních úkonů, neboli projevů vůle, účastníků 

nebo jiných subjektů pracovněprávního vztahu. V zákoníku práce jsou tyto právní 

úkony označovány jako „smlouvy“ nebo „dohody“, aniţ by se mezi nimi činil rozdíl, 

jako se tomu někdy děje v zahraničních právních úpravách.
33

  Z hlediska pracovního 

práva je nejvýznamnější pracovní smlouva, z dalších pak můţeme příkladmo jmenovat 

dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a jedinou smlouvu vedoucí ke 

skončení pracovního poměru, tedy dohodu o rozvázání pracovního poměru. 

U vícestranných právních úkonů jsou zapotřebí vzájemné a shodné projevy 

vůle více účastníků nebo jiných subjektů pracovněprávních vztahů. V pracovním právu 

se jedná například o kolektivní smlouvu vyššího stupně nebo dohodu o společné 

odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených více zaměstnancům.
34

  

Rozdíl mezi právním úkonem dvoustranným a vícestranným spočívá v tom, ţe 

u právního úkonu dvoustranného se účastníci zavazují navzájem, zatímco u právního 

úkonu vícestranného směřují projevy vůle stran k dosaţení společného výsledku. 

                                                

32 Viz § 51 OZ. 
33 Viz ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 126. 
34 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

106 
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Takzvaná pluralita subjektů, tedy ţe u právního úkonu můţe být na kaţdé straně více 

účastníků, aniţ by tím byl změněn charakter právního úkonu, se v pracovním právu 

nevyskytuje.
 35

  

Pracovněprávní úkony se dělí na formální a neformální podle toho, zda je pro 

vznik platného úkonu předepsána určitá forma, resp. vyplývá-li taková forma z dohody 

účastníků. Formálním, tedy písemným, právním úkonem musí být pod sankcí 

neplatnosti sjednána například zkušební doba, konkurenční doloţka, dohoda o rozvázání 

pracovního poměru, výpověď a okamţité zrušení pracovního poměru. U zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době nespojuje zákoník práce s nedodrţením písemné 

formy neplatnost zrušovacího projevu, a proto můţe být učiněno i ústně. Dle mého 

názoru by se tak tento pracovněprávní úkon dal povaţovat za neformální. 

Pracovněprávní úkony lze také dělit na kauzální a abstraktní.
36

 Kauzou se 

rozumí společensko-ekonomický důvod vzniku pracovněprávního úkonu. Z hlediska 

vyjádření kauzy je kauzálním takový právní úkon, z něhoţ je kauza patrná. Jako příklad 

lze uvést okamţité zrušení pracovního poměru, kde jak zaměstnavatel, tak i 

zaměstnanec musí dokonce skutkově vymezit jeho důvod – tedy kauzu – tak, aby jej 

nebylo moţno zaměnit s jiným. Uvedená kauza pak nesmí být dodatečně měněna. 

Abstraktním je naproti tomu pracovně právní úkon, v němţ kauza výslovně vyjádřena 

není a ani z něj nevyplývá. Jedná se například o zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době bez udání důvodu. 

Jednostranné pracovněprávní úkony se dělí na adresné a neadresné podle toho, 

zda je projev vůle vůči jinému určitému subjektu adresován, resp. neadresován. Adresné 

pracovněprávní úkony se stávají perfektními ve chvíli, kdy projev vůle dojde adresátovi. 

Jedná se například o výpověď z pracovního poměru, o okamţité zrušení pracovního 

poměru nebo o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Neadresné naopak působí 

                                                

35 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 123–124. 
36 Dělení právních úkonů na kauzální a abstraktní se v občanském právu můţe posuzovat z vícera 

hledisek (z hlediska existence, vyjádření nebo dokazování kauzy). Srovnej např. ŠVESTKA, J.; 

DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer 

ČR, a. s., 2009, s. 125. 
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právní následky jiţ samotným projevem vůle, není tedy třeba, aby někomu došly. Tyto 

právní úkony se však v pracovněprávních vztazích nevyskytují. 

 

3.3 Náležitosti pracovněprávních úkonů 

Náleţitosti pracovněprávních úkonů nejsou v zákoníku práce vymezeny ani 

přímo, ani odkazem na ustanovení zákoníku občanského. V zákoníku práce však lze 

najít ustanovení, která se této problematiky dotýkají. Jedná se zejména o vymezení 

následků případných vad pracovněprávních úkonů. Z uvedených souvislostí lze odvodit, 

ţe náleţitostmi pracovněprávních úkonů jsou náleţitosti účastníka nebo jiného subjektu 

pracovněprávního vztahu, náleţitosti vůle, náleţitosti projevu vůle a náleţitosti 

předmětu pracovněprávního úkonu.
37

  

 

3.3.1 Náležitosti účastníka nebo jiného subjektu pracovněprávního 

vztahu 

Pouze ten, kdo je způsobilým účastníkem nebo jiným subjektem 

pracovněprávních vztahů a kdo má způsobilost vlastními právními úkony nabývat práva 

a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích můţe učinit platný 

pracovněprávní úkon. 

Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích 

práva a povinnosti, jakoţ i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a 

brát na sebe tyto povinnosti vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let věku. Za 

den nástupu do práce však nelze sjednat den předcházející dni, kdy tato osoba ukončí 

povinnou školní docházku. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká podle § 10 odstavce 1 zákoníku 

práce narozením, vlastními právními úkony můţe nabývat práva a povinnosti jako 

                                                

37 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

109. 



20 

 

zaměstnavatel dosaţením věku 18 let. Zbavení nebo omezení této způsobilosti se řídí 

normami občanského zákoníku. 

Zaměstnavatelem můţe být rovněţ právnická osoba; má přitom jak způsobilost 

mít práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích, tak i způsobilost nabývat v těchto 

vztazích práv a povinností.
38

 Právní postavení těchto zaměstnavatelů se řídí 

delegovanými ustanoveními občanského zákoníku.
39

 Způsobilost právnické osoby 

nabývat práva a povinnosti můţe být omezena pouze zákonem,
40

 v současné době však 

není způsobilost ţádné z nich omezena tak, aby nemohla být zaměstnavatelem.
41

  

Je-li účastníkem pracovněprávních vztahů Česká republika, je tato právnickou 

osobou a (zcela logicky také) zaměstnavatelem. Za stát v pracovněprávních vztazích 

jedná a povinnosti z pracovněprávních vztahů vykonává příslušná organizační sloţka 

státu.  

Dalšími subjekty pracovněprávních vztahů jsou zejména odborové organizace, 

dále pak rada zaměstnanců, organizace zaměstnavatelů a další. 

Učiní-li osoba, která byla soudním rozhodnutím zbavena způsobilosti 

k právním úkonům nebo byla ve způsobilosti k právním úkonům omezena
42

, 

pracovněprávní úkon, ke kterému nebyla způsobilá, bude tento pracovněprávní úkon 

bez dalšího neplatný. V těchto případech za ni můţe pracovněprávní úkony činit jen její 

zákonný zástupce. Neplatný však bude právní úkon osoby, která sice rozhodnutím 

soudu nebyla zbavena či omezena ve způsobilosti k právním úkonům, ale jednala 

v duševní poruše, která ji činí k tomuto úkonu neschopnou. Jedná se například o stavy 

pod vlivem alkoholu a jiných omamných či návykových látek. Duševní porucha můţe 

být trvalá či přechodná, rozhodujícím faktorem, který musí být podrobně prozkoumán, 

však zůstává neschopnost ovládnout své jednání nebo rozpoznat jeho následky. Na 

druhou stranu, můţe být právní úkon platný i tehdy, je-li jednající osoba postiţena 

duševní poruchou, která není jen přechodného charakteru. Pracovněprávní úkon by však 

                                                

38 Ibidem. 
39 Viz § 8 ZP. 
40 Viz § 19a odstavec 1 OZ. 
41 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 34. 
42 Zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům je upraveno v § 10 OZ. 
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musel být učiněn v tzv. světlém okamţiku, kdy jsou přechodně obnoveny rozpoznávací 

a určovací schopnosti dotyčné osoby. Podmínkou samozřejmě i nadále zůstává, ţe 

osoba nebyla soudním rozhodnutím způsobilosti k právním úkonům zbavena nebo 

v této způsobilosti omezena. 

Výše uvedené platí také tehdy, jde-li o jednání fyzických osob, které činí 

pracovněprávní úkony za zaměstnance, právnické osoby nebo Českou republiku.
43

 

 

3.3.2 Náležitosti vůle 

Náleţitostmi vůle jsou především její svoboda a váţnost, rovněţ tak absence 

omylu a tísně
44

. 

Svoboda vůle 

Svobodou vůle se rozumí svoboda vzniku volního rozhodnutí a svoboda jejího 

projevu. Tyto dvě stránky se však prakticky nedají zkoumat odděleně. Rozhodujícím 

pro právní úkon, který je sám o sobě projevem vůle, bude tedy zkoumání svobody 

projevu vůle.
45

 Obecně pod pojmem svoboda vůle rozumíme neexistenci působení 

vnějších rušivých vlivů, které jednajícího člověka zbavují volnosti rozhodnout se nebo 

tuto volnost nepřiměřeně omezují. Ne kaţdé omezení je však z hlediska práva 

povaţováno za nedostatek svobody vůle. Podle smyslu zákona přichází v úvahu jen 

jednání pod nedovoleným nátlakem ze strany druhého účastníka smlouvy či třetí osoby. 

Tradičně se přitom rozlišují dva druhy takového nátlaku, a to fyzické donucení (vis 

absoluta) a bezprávní výhruţka (vis compulsiva).
46

 

Fyzickým donucením je pouţití fyzického násilí k vykonání takového pohybu, 

který by jinak byl projevem vůle. V těchto případech je vůle jednajícího vlastně 

nahrazena vůlí donucujícího. Naproti tomu hrozba bezprostředním pouţitím fyzického 

                                                

43 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

110. 
44 Srovnej nález ÚS ze dne 14. 5. 1997, sp. zn. II. ÚS 28/96. 
45 Ibidem. 
46 Viz ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 130–131. 
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násilí je posuzována jako bezprávní výhruţka. Za fyzické násilí je moţno povaţovat i 

vědomé ovlivnění vůle například pomocí návykových látek.
47

  

V praxi častěji se vyskytující bezprávní výhruţka představuje donucení 

psychické. Rozhodující je tu působení bezprávní výhruţky v době učinění právního 

úkonu.
48

 Aby však výhrůţka mohla způsobit neplatnost právního úkonu, musí splňovat 

určité podmínky. Samotná výhrůţka tak musí být bezprávní (protiprávní), tedy ţe jejím 

prostřednictvím se vynucuje něco, co tímto způsobem vynucováno být nesmí. Není 

proto donucením, hrozí-li někdo druhému něčím, co má tento právo udělat. Tak 

například porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, můţe zaměstnavatel okamţitě 

zrušit pracovní poměr.
49

 Je na uváţení zaměstnavatele, zda se tak rozhodne a případná 

„výhrůţka“ zaměstnanci ve stylu „bude-li se to opakovat, tak Vás bez milosti vyhodím“ 

by jistě protiprávní nebyla.
50

 Bezprávní se stane i výhrůţka něčím, co je ten, kdo ji 

učinil, oprávněn učinit, je-li pouţita k vynucení určitého chování na osobě, jíţ se 

vyhroţuje, a toto chování nijak nesouvisí s tím, čím se vyhroţuje, a ani jej nelze 

takovou výhrůţkou vynucovat. Příkladem pouţívaným pro tuto (nejen z hlediska 

jazykového) sloţitou konstrukci by mohla být výhrůţka zaměstnavatele X, ţe na 

těhotnou zaměstnankyni Y podá trestní oznámení pro čin, kterého se zaměstnankyně Y 

skutečně dopustila, jestliţe zaměstnankyně Y nepodepíše dohodu o rozvázání 

pracovního poměru. Výhrůţka je samozřejmě bezprávní, hrozí-li se něčím, co je samo o 

sobě protiprávní (např. těţká újma na zdraví). Výhrůţka musí dosahovat takové 

intenzity, aby objektivně vzbudila důvodnou bázeň u toho, vůči komu byla pouţita. 

Musí být také adresována tomu, jehoţ právní úkon se vynucuje. Nemusí se však týkat 

jen jeho samotného, můţe jít i o jinou osobu (např. člena rodiny). Konečně pak mezi 

právním úkonem, jehoţ neplatnosti se osoba dovolává, a bezprávní výhruţkou musí 

existovat příčinná souvislost. 

                                                

47 Ibidem. 
48 ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; ŠKÁROVÁ; M., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 222. 
49 Viz § 55 odstavec 1 písmeno b) ZP. 
50 V nastíněném případě je třeba vycházet ze situace, ţe byly dány zákonné podmínky pro takové jednání, 

tedy např. se nejednalo o osobu, se kterou nesmí být pracovní poměr zrušen okamţitě (viz § 55 odstavec 

2 ZP) atd. 



23 

 

Vážnost vůle 

Právní úkon není učiněn váţně, je-li podle objektivních okolností (tedy jeví-li 

se tak i třetím osobám) zřejmé, ţe jednající nechtěl svým projevem způsobit právní 

účinky, které jsou normami pracovního práva s takovýmto projevem vůle spojovány. 

Neváţnost tedy není subjektivní kategorií. V případě neváţnosti se vlastně jedná o 

rozpor skutečné vůle s vůlí projevenou. Typickými případy jsou úkony provedené 

ţertem, při vyučování, ve hře atd. Jestliţe však adresát právního úkonu neváţnost 

jednajícího nepochopil a mohl-li se objektivně domnívat, ţe právní úkon byl učiněn 

váţně, je z důvodu ochrany dobré víry potřeba na příslušný právní úkon i s jeho 

právními následky pohlíţet jako kdyby byl učiněn váţně, tedy povaţovat jej za platný. 

Je-li právní úkon pouze předstírán (učiněn simulovaně), aby tím byl zastřen právní úkon 

jiný (disimilovaný právní úkon), je simulovaný právní úkon neplatný. Neplatnosti se 

ovšem z důvodu ochrany dobré víry nelze dovolávat proti tomu účastníku, jenţ 

povaţoval právní úkon za nezastřený. Nejsou-li dány důvody k jeho neplatnosti, je 

disimulovaný úkon platný a právní následky se tak posoudí podle skutečné vůle 

jednající osoby, nikoli podle simulovaného úkonu.
51

 Právně irelevantní je v pracovním 

právu vnitřní výhrada (mentální rezervace), kdy jednající sleduje při projevu vůle něco 

jiného, neţ ve skutečnosti projevil, ledaţe by byla pojata za součást pracovněprávního 

úkonu. Jinak je takový právní úkon platný, jako by vnitřní výhrada ani neexistovala. 

Absence omylu 

Právní úkon je neplatný, jestliţe jej jednající osoba učinila v omylu.
52

 Omyl 

musí být v příčinné souvislosti s právním úkonem. Aby měl omyl právní relevanci, je 

třeba splnit dvě podmínky. Předně se musí jednat o omyl podstatný, tedy takový, bez 

nějţ by k pracovněprávnímu úkonu nebylo došlo. Podle okolností lze rozlišovat 

například omyl v předmětu plnění, v osobě kontrahenta nebo v jiných, pro utváření vůle 

rozhodujících, skutečnostech. Další podstatnou sloţkou omylu je fakt, ţe druhý účastník 

omyl vyvolal, anebo o něm, ač ho sám nevyvolal, věděl, nebo se zřetelem ke všem 

okolnostem konkrétního případu vědět musel. Za těchto předpokladů způsobuje omyl 

relativní neplatnost právního úkonu. Neplatnosti se však nemůţe dovolávat ten, kdo ji 

                                                

51 Srovnej § 41a odstavec 2 OZ. 
52 Viz § 49a OZ. 
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sám způsobil. Způsobila-li druhá strana omyl úmyslně, je právní úkon neplatný bez 

ohledu na to, byl-li omyl rozhodující (podstatný), či nikoliv.
53

 Neplatnost 

pracovněprávního úkonu pak můţe být uplatněna za podmínek stanovených v § 20 

zákoníku práce.
54

 Nebyla-li pohnutka zahrnuta do pracovněprávního úkonu, pak platí 

obecné pravidlo, ţe omyl v pohnutce obecně právní úkon neplatným nečiní. Vţdy je 

však třeba mít na paměti a v jednotlivých případech pečlivě zkoumat, nejedná-li se o 

vědomé ignorování skutkového stavu, které samozřejmě uţití pravidel o omylu 

vylučuje. 

Absence tísně 

Tíseň je objektivním stavem omezujícím svobodu rozhodování
55

. Její právní 

následky tak nastanou i tehdy, jestliţe ji druhá strana smlouvy nezpůsobila, a dokonce i 

kdyţ o ni nevěděla. Proto se s ohledem na zájmy kontrahenta k moţnosti odstoupení od 

smlouvy navíc kumulativně poţaduje, aby byl právní úkon učiněn za nápadně 

nevýhodných podmínek.
56

 Rozhodný je stav v době, kdy došlo k projevu vůle, k později 

nastalým okolnostem nelze přihlíţet. Odstoupení od smlouvy, které by mělo účinky ex 

tunc, se promlčuje ve třech letech.  

Podle § 49 občanského zákoníku můţe ten, kdo uzavřel smlouvu v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, od ní odstoupit. Uţití tohoto paragrafu 

v pracovněprávních vztazích výslovně předpokládal § 18 zákoníku práce. Tato delegace 

však byla nálezem Ústavního soudu s účinností ke dni 14. 4. 2008 zrušena, zmíněné 

ustanovení je tak moţno aplikovat pouze na základě subsidiarity občanského 

zákoníku.
57

 Ústavní soud však pouze zrušil delegaci odkazující na dotčený paragraf 

(princip delegace byl obecně nahrazen principem subsidiarity), ale samotnou moţností 

uţití § 49 (a s ním spojeného § 48, který pojednává o odstoupení od smlouvy) 

občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích se uţ nezabýval. 

                                                

53 ŠVESTKA, J.; JEHLIČKA, O.; ŠKÁROVÁ; M., SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 315. 
54 K neplatnosti pracovněprávních úkonů blíţe v oddílu 3.6. 
55 Vymezení pojmu tísně dle judikatury: rozsudek NS ze dne 5. 9. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1990/2000. 
56 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 134. 
57 Viz nález ÚS, ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, vyhlášený pod č. 116/2008 Sb. 
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V odborné literatuře tak lze nalézt odlišná stanoviska ohledně moţnosti 

subsidiárního uţití tohoto ustanovení v základních pracovněprávních vztazích
58

. Podle 

Ljubomíra Drápala povaha tohoto ustanovení jeho pouţití v základních 

pracovněprávních vztazích neumoţňuje. (Subsidiární pouţití § 48 občanského zákoníku 

teoreticky připouští jen za předpokladu, ţe nebude narušena stabilita pracovněprávního 

vztahu. Má-li být tato stabilita ohroţena, nelze ustanovení pouţít.
59

) V závazkových 

pracovněprávních vztazích
60

 odvozených ze základních závazkových vztahů však jeho 

uţití nepochybně přichází v úvahu.
61

 Podle Petra Bezoušky lze ve velmi výjimečné 

situaci uvaţovat o následku podle § 49 občanského zákoníku u úplatných smluv, ke 

kterým náleţí i pracovní smlouva. V tomto případě by se posuzovalo, zda byla či nebyla 

porušena ekvivalentnost vzájemných plnění, a to ve srovnání s obvyklými podmínkami, 

za kterých se v daném čase a místě lidé zaměstnávají.
62

  

Ačkoliv je argumentace Petra Bezoušky logická a uvedený příklad se snaţí o 

nástin situace opravdu výjimečné,
63

 je podle mého názoru třeba přisvědčit stanovisku 

opačnému. K tomuto závěru mě vedou také argumenty navrhovatelů, ke kterým se 

přiklonil i Ústavní soud ve svém jiţ dříve zmiňovaném rozhodnutí,
64

 ačkoliv je nutno 

podotknout, ţe se moţností pouţití § 48 a §49 občanského zákoníku přímo nezabýval, 

tudíţ není moţné s určitostí předjímat, jak by se k tomuto problému postavil, kdyby 

byla ústavní stíţnost formulována výhradně s ohledem na tento aplikační problém. Jistá 

argumentační linie by se však vystopovat dala. Dle mého názoru je stěţejním 

argumentem proti moţnosti vyuţití institutu odstoupení od (pracovní) smlouvy 

upraveného v § 48 (a potaţmo i v § 49) občanského zákoníku zesílení právní nejistoty 

účastníků pracovněprávního vztahu. V důsledku odstoupení od pracovní smlouvy by tak 

mohlo dojít k tomu, ţe se pracovní smlouva ruší od počátku a bude na ni nahlíţeno, 

                                                

58 Základními pracovněprávními vztahy se rozumí pracovní poměr a právní vztahy zaloţené dohodami o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Viz §3 ZP. 
59 Na základě osobní konzultace dané problematiky s JUDr. Ljubomírem Drápalem.  
60 Tyto vztahy jsou v zákoníku práce upraveny v § 325 a 326. 
61 L. Drápal in BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 89. 
62 HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 125. 
63 Ibidem. Znění zmiňovaného příkladu: „Uzavře-li osoba ve velmi špatné finanční situaci, ze které 

pramení i velmi špatné psychické rozpoloţení, pracovní smlouvu, ve které se zaváţe vykonávat velmi 

kvalifikovanou a náročnou práci za minimální mzdu, můţeme uvaţovat o následku podle § 49 OZ.“ 
64 Níţe uvedené argumenty viz zejména body 208 – 217 nálezu ÚS, ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 

83/06, vyhlášený pod č. 116/2008 Sb. 
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jako by uzavřena nebyla. Tímto by bylo umoţněno obcházet úpravu skončení 

pracovního poměru a porušovat jednu ze základních zásad, a sice zásadu stability 

pracovního procesu. Zmíněná právní nejistota zasahuje i do oblasti práva veřejného, a to 

z hlediska důchodového pojištění a sociálního zabezpečení. V právní úpravě by měly 

být jednoznačně stanoveny hranice, které by znemoţňovaly zneuţití institutu 

odstoupení od pracovní smlouvy. Výklad těchto ustanovení by měl být jednotný a 

nesporný, ustanovení by pak měla být, spolu s další významnou pracovněprávní materií, 

upravena pohromadě, tedy na jednom místě, coţ by výrazně přispělo k transparentnosti 

zákoníku práce. I tato legislativně-technická metoda bezesporu přispívá k právní jistotě 

a snazší orientaci v právní normě. Subsidiárním pouţitím jednotlivých norem 

občanského zákoníku by se vytvářela zmatečná situace, zvláště jedná-li se o pro 

pracovní právo tak (zejména na dokazování) sloţité a nezvyklé ustanovení, jakým § 49 

občanského zákoníku je. V moderním demokratickém právním státě totiţ není důleţité 

pouze to, jakým způsobem jsou soudy schopny interpretovat zákony, ale i to, jak si tyto 

zákony bude vykládat občanská veřejnost. „Princip právní jistoty a předvídatelnosti 

aktů veřejné moci nepatří sice mezi absolutní kategorie, nadřazené dalším základním 

komponentům ústavního státu; je však nutno zdůraznit, že podstata právní jistoty 

spočívá zejména v tom, že se každý může spoléhat na to, že mu stát poskytne efektivní 

ochranu v jeho právech (že mu dopomůže k realizaci jeho subjektivního práva) a že ho 

zároveň postihne pouze zákonem předvídanou sankcí, pokud poruší právní předpis. 

Předpokladem totiž je náležitá seznatelnost právní normy a předvídatelnost rozhodnutí 

státního orgánu. Princip právní jistoty, zahrnující zachování nabytých práv a ochranu 

důvěry občanů v právo, tedy v sobě subsumuje především efektivní ochranu práv všech 

právních subjektů a předvídatelnost postupu státu a jeho orgánů.“
65

  

Uţití § 49 občanského zákoníku pro kolektivní smlouvu je zákoníkem práce 

výslovně zakázáno.
66

  

 

 

                                                

65 Viz bod 217 nálezu ÚS. 
66 Srovnej § 28 ZP. 
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3.3.3 Náležitosti projevu vůle 

Při pracovněprávním úkonu musí být projev vůle srozumitelný a určitý, 

v některých případech je navíc vyţadována určitá forma.  

Projev vůle je nesrozumitelný, nelze-li z hlediska způsobu jeho vyjádření, ani 

za pomoci výkladu dovodit, jaká vůle měla být vyjádřena a co jím chtěl jednající 

adresátu právního úkonu sdělit.
67

 Projev vůle je neurčitý, nelze-li spolehlivě a přesně 

zjistit jeho věcný obsah, a to ani výkladem projevu. Závěru o nesrozumitelnosti či 

neurčitosti pracovněprávního úkonu musí vţdy předcházet jeho výklad. O 

nesrozumitelnosti či neurčitosti můţeme hovořit, pokud ani pak nelze odstranit všechny 

pochybnosti o obsahu pracovněprávního úkonu. 

Zákoník práce vychází ze zásady bezformálnosti pracovněprávních úkonů. 

V zájmu právní jistoty účastníků pracovněprávních vztahů je v některých případech 

zákoníkem práce předepsána písemná forma. Projev vůle musí být učiněn písemně i 

tehdy, vyţaduje-li to dohoda účastníků. Jde-li o právní úkon uvedený v listině, je 

písemná forma splněna, jestliţe byla písemnost vlastnoručně podepsána jednající 

fyzickou osobou. Podpisy více fyzických osob nemusí být na téţe listině, nestanoví-li 

zákon jinak. V případech, v nichţ je to obvyklé, je moţno nahradit vlastnoruční podpis 

jednající fyzické osoby mechanickými prostředky. Písemná forma pracovněprávního 

úkonu je zachována i tehdy, byl-li úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo 

elektronicky za předpokladu, ţe uvedené prostředky umoţňují zachycení obsahu 

pracovněprávního úkonu a určení jednající fyzické osoby. V případě telegrafického 

nebo dálnopisového pracovněprávního úkonu lze určit jednající fyzickou osobu 

zpravidla jen tehdy, byl-li její podpis (na dokumentu zachycený v mechanické podobě) 

doplněn znaky, podle nichţ ji adresát mohl spolehlivě rozlišit. Pracovněprávní úkon 

učiněný v elektronické podobě je třeba podepsat elektronickým podpisem zaloţeným na 

kvalifikovaném certifikátu.
68

 K písemným právním úkonům těch, kteří nemohou číst a 

psát, je třeba úředního zápisu. Úřední zápis se nevyţaduje, má-li ten, kdo nemůţe číst 

nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo 

                                                

67 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

112. 
68 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 83. 
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speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopný 

vlastnoručně listinu podepsat.
69

 

K náleţitostem projevu vůle lze téţ zařadit jeho doručení předepsaným 

způsobem. Doručování právních úkonů v pracovním právu je podrobně rozebráno 

v páté kapitole. 

 

3.3.4 Náležitosti předmětu 

Předmětem pracovněprávních úkonů je zejména vznik, změna nebo zánik práv 

a povinností v pracovněprávních vztazích. Předmět musí být moţný (po stránce fyzické) 

a dovolený (po stránce právní).  

Podle § 37 odstavce 2 občanského zákoníku je neplatným právní úkon, jehoţ 

předmětem je nemoţné plnění. O nemoţnost předmětu pracovněprávního úkonu se 

jedná tehdy, brání-li tomu překáţky objektivní povahy (přírodní zákonitosti apod.). 

Nemoţnost předmětu pracovněprávního vztahu se však nespojuje se subjektivní 

nemoţností (např. nepříznivá ekonomická situace účastníka pracovněprávního vztahu). 

Pro závěr o nemoţnosti předmětu pracovněprávního úkonu není podstatné, zda o ní 

jednající nebo druhý účastník v době právního úkonu věděli.
70

 Náleţitostí předmětu 

pracovněprávního úkonu je nemoţnost počáteční, tedy existující v době, kdy byl 

pracovněprávní úkon učiněn. Nastane-li nemoţnost aţ poté, jedná se o nemoţnost 

následnou, která sice nepůsobí neplatnost pracovněprávního úkonu, ale je podle § 575 

občanského zákoníku, na který výslovně odkazuje § 326 zákoníku práce, důvodem 

zániku pracovněprávního závazku. Při aplikaci těchto ustanovení je ovšem postupovat 

v souladu s judikaturou Ústavního soudu. Podle názoru Ústavního soudu se ustanovení 

obsaţená v části třinácté zákoníku práce (společná ustanovení), v níţ jsou zahrnuta i 

ustanovení § 325 a 326, aplikují na pracovní poměr i na jiné základní pracovněprávní 

vztahy, které jsou upraveny v samostatných částech zákoníku práce tehdy, není-li 

v těchto částech úprava zvláštní. Mezi částmi upravujícími základní pracovněprávní 

                                                

69 Viz § 40 odstavec 5 OZ. 
70 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 81. 
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vztahy (avšak i mezi ostatními částmi) a částí třináctou – společná ustanovení – existuje 

vztah zvláštního a obecného. Společná ustanovení se aplikují tehdy, není-li 

ve zvláštních částech zákoníku práce úprava specifická. Specifickou úpravou je 

například část druhá, hlava čtvrtá o skončení pracovního poměru. V takovém případě se 

pak ustanovení občanského zákoníku (například § 575 občanského zákoníku – 

nemoţnost plnění), pouţitelná prostřednictvím § 326 zákoníku práce, nebudou aplikovat 

na pracovní poměr, pokud zákoník práce řeší jednotlivé instituty jinak.
71

  

Předmět pracovněprávního úkonu není dovolený, a právní úkon je neplatný, 

jestliţe svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu, obchází jej nebo se příčí dobrým 

mravům. Kromě těchto případů uvedených v § 39 občanského zákoníku není dovolený 

ani tehdy, vzdává-li se zaměstnanec předem svých práv (§ 19 odstavec 1 zákoníku 

práce), nebyl-li k němu udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu (zejména 

odborové organizace) a také zkracuje-li uspokojení vymahatelné pracovněprávní 

pohledávky druhého účastníka pracovněprávního vztahu. 

Pracovněprávní úkon je contra legem, jestliţe svým obsahem a účelem 

odporuje zákonu a jiným obecně závazným právním předpisům (právnímu řádu), které 

byly platné a účinné v době, kdy byl právní úkon učiněn. Obecně závazným právním 

předpisem tedy můţe být vyhlášená mezinárodní smlouva mající přednost před 

zákonem ve smyslu článku 10 Ústavy, jakoţ i právní předpis niţší právní síly neţ 

zákon. Nemusí vţdy jít o pracovněprávní předpis, předpokladem je ovšem kogentní 

povaha právních norem. Právní úkon je v rozporu s obsahem nebo účelem obecně 

závazného právního předpisu neodpovídá-li příkazu nebo zákazu právní normy, nebo 

nesleduje-li účel v právní normě vyjádřený a jedině dovolený.
72

 

Právními úkony in fraudem legis jsou úkony, jimiţ se obchází zákon. Podle 

judikatury Nejvyššího soudu spočívá obcházení zákona „ve vyloučení závazného 

pravidla záměrným použitím prostředku, který sám o sobě není zákonem zakázaný, 

v důsledku čehož se uvedený stav stane z hlediska pozitivního práva nenapadnutelným. 

                                                

71 Blíţe nález ÚS, ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, vyhlášený pod č. 116/2008 Sb. 
72 Viz BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 82–83. 
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Jednání in fraudem legis představuje postup, kdy se někdo chová podle práva, ale tak, 

aby záměrně dosáhl výsledku právní normou nepředvídaného a nežádoucího.“
73

 

Dobrým mravům se příčí předmět pracovněprávního úkonu tehdy, je-li jeho 

obsah nebo účel v daném místě a v daném čase, popřípadě s přihlédnutím k osobám 

účastníků nebo jiných subjektů pracovněprávních vztahů, v rozporu s obecně 

uznávanými názory na vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo mezi jinými 

subjekty pracovněprávních vztahů, které určují, jaký má být obsah právního úkonu tak, 

aby odpovídal základním zásadám mravnosti a aby tímto způsobem vyjadřoval princip 

souladnosti pracovněprávních předpisů s širším celospolečenským (mravním) řádem.
74

 

K otázce dobrých mravů existuje bohatá judikatura, například podle Ústavního soudu 

lze za dobré mravy „považovat souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných 

zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé 

jednání bylo v souladu s obecnými mravními i morálními zásadami demokratické 

společnosti.“
75

 

 

3.4 Obsah pracovněprávních úkonů 

Obsah pracovněprávního úkonu je tvořen sloţkami, které určují právní 

následky, jeţ mají z pracovněprávního úkonu vzniknout, tj. určují vznik, změny nebo 

zánik pracovněprávního vztahu, případně práv a povinností, včetně podmínek pro vznik 

či další rozvoj právních vztahů. Tím se zároveň určuje obsah pracovněprávního vztahu, 

který na základě pracovněprávního úkonu vzniká, mění se nebo zaniká. Obsah je tedy 

určován účastníky v rámci jejich smluvní volnosti, musí však respektovat příslušná 

kogentní ustanovení právních norem, ať jiţ tyto stanovují povinné obsahové náleţitosti 

pracovněprávního úkonu nebo u některých právních úkonů určité obsahové sloţky 

vylučují.  

                                                

73 Rozsudek NS ze dne 16. 11. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1772/2004. 
74 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

114–115. 
75 Usnesení ÚS ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. II. ÚS 249/97. 
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V obsahu pracovněprávního úkonu rozeznáváme podle jejich právní relevance 

různé sloţky, a to:  

a) sloţky podstatné (essentialia negotii), 

b) sloţky pravidelné (naturalia negotii), 

c) sloţky nahodilé (accidentalia negotii). 

Podstatné sloţky právního úkonu jsou takové, které se bezpodmínečně pro 

platnost pracovněprávního úkonu vyţadují. Tyto sloţky jsou stanoveny právním 

předpisem – mají tedy objektivní charakter. Příkladem budiţ den nástupu do práce. Dle 

mého názoru lze uvaţovat i o tom, ţe jejich forma, nikoliv uţ obsah, mohou být 

sjednány i samotnými účastníky, pak by ovšem měly povahu subjektivní.  

Pravidelné sloţky právního úkonu jsou takové, které se v pracovněprávních 

úkonech zpravidla vyskytují, ale jejich nedostatek nemá vliv na jejich platnost. 

Příkladmo ujednání o mzdě v pracovní smlouvě.  

Nahodilé sloţky jsou takové, které se v pracovněprávním úkonu vyskytují jen 

nahodile, nepravidelně jako například podmínky či stanovení doby.  

Podmínky 

Podmínka je výrazným projevem zásady autonomie vůle slouţící k tomu, aby 

jednající mohl své jednání přizpůsobit změnám. Účelnost pracovněprávních úkonů 

často závisí na skutečnostech, o nichţ není jisté, zda v budoucnu nastanou, popřípadě 

kdy nastanou. Můţe to být jakákoliv skutečnost, například jiný právní úkon, právní 

událost. K tomu, aby účastníci nebo jiné subjekty pracovněprávních vztahů v takových 

případech nemuseli s právním úkonem vyčkávat aţ do doby, neţ tyto skutečnosti 

nastanou, mohou vznik, změnu nebo zánik práva či povinnosti z pracovněprávního 

úkonu učinit závislým na splnění této skutečnosti, tedy na splnění podmínky.
76

 Splnění 

podmínky můţe spočívat na náhodě nebo na vůli toho, komu je uloţena, popřípadě na 

                                                

76 Zákonnou úpravu podmínky obsahuje § 36 OZ. 
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obou těchto okolnostech. Za podmínku můţe být stanovena také pohnutka k právnímu 

úkonu.
77

 

Podmínky dělíme na odkládací (suspenzívní) a rozvazovací (rezolutivní). 

V pochybnostech se má dle zákona za to, ţe se jedná o podmínku odkládací. Při 

podmínce odkládací nastane účinnost jinak platného pracovněprávního úkonu teprve po 

splnění podmínky. Při podmínce rozvazovací nastane účinnost pracovněprávního úkonu 

hned, avšak splněním podmínky právní účinky pracovněprávního úkonu zaniknou. Je 

třeba rozlišit, zda účinky odpadají od počátku zpětně, anebo zda aţ do splnění 

podmínky účinky trvají a teprve od té chvíle odpadají. Vzhledem k principu autonomie 

vůle je na jednajícím subjektu, aby určil ten či onen způsob.
78

 

Obecně platí, ţe podmínky jsou připuštěny nejen ve smlouvách (zde je však 

jejich výskyt nejčastější), ale téţ v jednostranných právních úkonech. V právním úkonu, 

ve kterém by uţití podmínky vedlo k neúnosnému narušení právního bezpečí, se 

podmínka nepřipouští. Toto platí zejména pro jednostranné právní úkony, kterými se 

ruší závazek. V pracovním právu se jedná například o odstoupení od smlouvy. 

Připuštění podmínek není dovoleno ani u pracovněprávních úkonů, kde by jejich uţití 

vedlo k výsledkům odporujícím dobrým mravům nebo veřejnému pořádku. Podmínkou 

ve smyslu § 36 občanského zákoníku není zákonná podmínka, tedy zákonný předpoklad 

účinnosti pracovněprávního úkonu. Jedním z těchto případů je i povolení k zaměstnání 

podle zákona o zaměstnanosti
79

, které se vyţaduje pro uzavření platné pracovní 

smlouvy s některými cizinci. Pojetí zákonné podmínky například do smlouvy je 

zbytečným ujednáním, které má pouze deklaratorní funkci.
80

  

V době od vzniku pracovněprávního úkonu do splnění podmínky existuje 

určitý stav nejistoty. V případě odkládací podmínky se jedná o to, ţe pracovněprávní 

úkon je sice platný, není však účinný a není tu ani jistota, zda této účinnosti nabude, 

                                                

77 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

104. 
78 HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 89. 
79 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
80 HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 88–89. 



33 

 

popřípadě kdy se tak stane. Splní-li se odkládací podmínka, účinky pracovněprávního 

úkonu nastávají okamţikem splnění (ledaţe by bylo výslovně stanoveno něco jiného). 

Jestliţe se odkládací podmínka zmaří (je jisté, ţe nemůţe v budoucnu nastat), 

pracovněprávní úkon nenabude účinnosti. Splnění rozvazovací podmínky má za 

následek, ţe pracovněprávní úkon, který byl platný, závazný a účinný, své právní 

účinky ztratil. Účinnost pracovněprávního úkonu v tomto případě končí (nebylo-li 

stanoveno jinak) okamţikem splnění rozvazovací podmínky. Jestliţe rozvazovací 

podmínka nenastane a je jisté, ţe se ani v budoucnu nemůţe splnit, stává se 

pracovněprávní úkon nepodmíněným.
81

 

Je-li podmínka nesrozumitelná či neurčitá, jedná se o vadu celého 

pracovněprávního úkonu. Jestliţe se pak ani pomocí následné interpretace nepodaří 

zjistit skutečný obsah podmínky, je pracovněprávní úkon neplatný.
82

  

Je-li rozvazovací podmínka nemoţná, pak se k ní vůbec nepřihlíţí, tedy na 

pracovněprávní úkon se hledí tak, jako by podmínka vůbec nebyla učiněna. Při 

nemoţné podmínce odkládací nemůţe vůbec nastat účinnost pracovněprávního úkonu. 

Uvedené platí jak pro nemoţnost faktickou, tak pro právní. Od těchto případů je třeba 

odlišovat situaci, kdy právní předpisy vůbec zakazují, aby pracovněprávní úkon byl 

závislý na jakékoli podmínce; tak je tomu například při rozvázání pracovního poměru 

výpovědí. Dojde-li přesto ke stanovení podmínky, platí takový pracovněprávní úkon za 

nepodmíněný.
 83

 

Splnění podmínky můţe záviset na lidské vůli, v těchto případech však můţe 

být volním lidským chováním její splnění neoprávněně zmařeno, či naopak 

neoprávněně způsobeno. Zákonodárce takové chování předvídal a stanovil, jak má být 

postupováno, dojde-li k němu. Způsobí-li tak účastník, jemuţ je nesplnění podmínky na 

prospěch, záměrné zmaření splnění dané podmínky, stává se pracovněprávní úkon 

                                                

81 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 79. 
82 Srovnej § 37 odstavec 1 OZ. 
83 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 79. 
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nepodmíněným. Naopak ke splnění podmínky se nepřihlíţí, způsobí-li její splnění 

záměrně účastník, který neměl právo tak učinit a jemuţ je její splnění na prospěch.
84

  

 

Stanovení doby 

Stanovení doby se podobá podmínce tím, ţe vznik, změnu a zánik právních 

následků pracovněprávních úkonů váţe na uplynutí určité doby. Rozdíl spočívá v tom, 

ţe u podmínky není jasné, zda a kdy vůbec nastane, u stanovení doby je naopak jisté.
85

 

Stanovení doby se uplatňuje zejména v pracovní smlouvě na dobu určitou. Nejedná se 

však o podstatnou náleţitost, jelikoţ i bez sjednání doby by byla pracovní smlouva 

platná. V takovém případě by se uplatnilo ustanovení § 39 odstavec 1 zákoníku práce, 

podle nějţ by se jednalo o pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Sjednání doby by se 

mohlo počítat mezi podstatné náleţitosti pouze za předpokladu, ţe by pracovní smlouva 

na dobu určitou byla zvláštním smluvním typem. 

 

3.5 Výklad pracovněprávních úkonů 

Při výkladu pracovněprávního úkonu se postupuje podle § 35 odstavce 2 a 3 

občanského zákoníku. Metody výkladu se liší podle toho, jakým způsobem byla vůle 

vyjádřena. Slovy vyjádřený právní úkon se interpretuje podle smyslu pouţitých slov a 

jejich spojení. Jazykové výrazy ovšem někdy připouštějí dvojí výklad, proto se přihlíţí 

při jejich výkladu i ke skutečné vůli jejich autora, jinými slovy k tomu, co pouţitým 

jazykovým výrazem chtěl autor vyjádřit. To však platí pouze tehdy, připouštějí-li 

pouţitá slova různost interpretací.
86

 Vůli lze rovněţ posuzovat s ohledem na okolnosti, 

za jakých byla projevena
87

, jestliţe tyto spolehlivě vypovídají o vůli jednajícího v době 

projevu. Vypovídá-li však pouţité slovní vyjádření spolehlivě o obsahu 

pracovněprávního úkonu, nemůţe být interpretováno jinak, i kdyby snad vůle 

                                                

84 Viz § 36 odstavec 3 a 4 OZ. 
85 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 139. 
86 Viz § 35 odstavec 2 OZ. 
87 Jedná se zejména o chování projevu vůle předcházející a následné. 
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jednajícího tomuto jazykovému vyjádření neodpovídala. Důleţitou roli hraje také fakt, 

jak bylo vyjádření pochopeno adresátem projevu vůle. 

Právní úkony vyjádřené jinak neţ slovy (tedy konkludentně) se vykládají podle 

toho, co způsob jejich vyjádření obvykle znamená. I přitom se přihlíţí k vůli toho, kdo 

právní úkon učinil, a chrání se dobrá víra toho, komu byl právní úkon určen.
88

 

Konkludentně je vůle projevena jen tehdy, nevzbuzuje-li pouţitý způsob vyjádření 

pochybnosti o intenci účastníka. Za těchto okolností můţe být za konkludentní projev 

vůle povaţováno i mlčení účastníka nebo jeho jiná nečinnost. Typickým příkladem je, 

navrhne-li zaměstnavatel zaměstnanci změnu pracovní smlouvy v druhu vykonávané 

práce a zaměstnanec, aniţ by se k tomuto návrhu výslovně vyjádřil, začne mlčky a bez 

námitek vykonávat tuto jinou práci. 

Výklad pracovněprávního úkonu můţe směřovat jen k jeho objasnění, 

výkladem rozhodně nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“ vůli, kterou účastník 

pracovněprávních vztahů neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji. Výkladem 

projevu vůle není samozřejmě dovoleno ani měnit smysl jinak jasného 

pracovněprávního úkonu.
89

  

 

3.6 Neplatnost pracovněprávních úkonů 

Úprava neplatnosti v pracovním právu se od počátku účinnosti nového 

zákoníku práce
90

, tedy od 1. ledna 2007, stala jedním z témat, kterými se odborná 

veřejnost zabývala nejvíce. Zákoník práce upravoval jak absolutní, tak relativní 

neplatnost pracovněprávních úkonů. Rozhodujícím kritériem nebylo to, jakou vadou byl 

pracovněprávní úkon postiţen, ale k čemu tenhle důvodem neplatnosti postiţený úkon 

směřoval. Absolutní neplatností byly stiţeny pouze pracovněprávní úkony učiněné za 

účelem vzniku pracovního poměru nebo vzniklé za účelem uzavření dohody o práci 

konané mimo pracovní poměr. Směřoval-li pak pracovněprávní úkon k jiným právním 

následkům, mohl být, i za situace, kdy byl postiţen stejnou vadou, neplatný jen 

                                                

88 Srovnej § 35 odstavec 3 OZ. 
89 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 78–79. 
90 Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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relativně. Přijatá koncepce byla sama o sobě většinou odborné veřejnosti uvítána, coţ se 

ovšem nedá říct o způsobu jejího provedení, za který se zákonodárce pochvaly rozhodně 

nedočkal. Za všechny uvádím podle mě velmi výstiţnou reakci z pera pánů Miroslava 

Běliny a Petra Bezoušky: „Pohříchu tak činí nepromyšleně a tím nejhorším možným 

způsobem.“
91

 Podobný názor na vybraná ustanovení zákoníku práce měla nejspíše i 

skupina senátorů Parlamentu ČR, která v říjnu 2006 podala návrh na jejich zrušení, 

neboť měla za to, ţe jsou v rozporu s ústavním pořádkem. V listopadu téhoţ roku 

podala skupina poslanců Parlamentu ČR (zastoupená výše zmíněným profesorem 

Bělinou) návrh na zrušení dalších ustanovení zákoníku práce. Ústavní soud pak oba 

návrhy sloučil pod sp. zn. Pl. ÚS 83/06, projednal je v plénu a dne 12. 3. 2008 k nim 

vynesl nález. V tomto derogačním nálezu se zabýval i otázkou neplatnosti právních 

úkonů v pracovněprávních vztazích a nutno říci, ţe svým rozhodnutím, které zásadně 

změnilo koncepci neplatnosti v pracovním právu, vyvolal odpovídající rozruch v řadách 

odborné veřejnosti, která v souvislosti s touto problematikou zaujímá různé, často velmi 

odlišné, názory.
92

 S účinností od 14. 4. 2008 byla v § 20 zrušena část první věty za 

středníkem, která zněla: „to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku 

pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr“. 

Důsledkem tohoto rozhodnutí je povýšení relativní neplatnosti právních úkonů na 

obecné pravidlo, tzn. ţe kaţdý pracovněprávní úkon, který je postiţen vadou 

vyvolávající jeho neplatnost se povaţuje za platný, dokud se oprávněná osoba 

neplatnosti tohoto úkonu nedovolá
93

. Toto řešení pak zcela odpovídá zásadě autonomie 

vůle, příznačné pro soukromé právo. Je však s podivem, ţe se tak nejdříve děje v právu 

                                                

91
 BĚLINA; M., BEZOUŠKA, P. Neplatnost právního úkonu v novém zákoníku práce. Právní fórum. 

2007, roč. 4, č. 1, s. 32. 
92 Začínaje těmi, kteří berou danou situaci jako fakt, se kterým je třeba se vypořádat (L. Drápal in 

BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 97 a násl.), přes ty, 

kteří se snaţí o výklad platné právní úpravy pomocí subsidiárního uţití občanskoprávních 

(soukromoprávních) ustanovení (BEZOUŠKA, P. Výhrada odstoupení od pracovní smlouvy a neplatnost 
pracovněprávních úkonů z hlediska smluví svobody v pracovním právu. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 

18, s. 659–663.), aţ po ty, kteří důsledky tohoto řešení povaţují za neslučitelné se základními zásadami 

pracovního práva či dokonce se zásadou demokratického právního státu (BUCHTA, Z. Ke koncepci 

všeobecné relativní neplatnosti zákoníku práce v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06. 

Právní rozhledy. 2009, roč. 17, č. 4, s. 134–142.). 
93 Opačný názor, tedy připuštění absolutní neplatnosti pracovněprávních úkonů za určitých podmínek 

zastává Petr Bezouška. Viz např. HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. 

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 133 

nebo BEZOUŠKA, P. Výhrada odstoupení od pracovní smlouvy a neplatnost pracovněprávních úkonů 

z hlediska smluví svobody v pracovním právu. Právní rozhledy. 2008, roč. 16, č. 18, s. 659–663. 
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pracovním, které patří v soukromoprávním odvětví přece jen mezi rigidnější obory. I po 

rozhodnutí Ústavního soudu však neexistuje úplná shoda v tom, jak mají být určitá 

ustanovení vykládána (zejména v souvislosti se subsidiárním pouţitím ustanovení 

občanského zákoníku). Navíc se nelze opřít ani o judikaturu, která se nemohla za 

krátkou dobu účinnosti zákoníku práce vyjádřit ke všem sporným otázkám.  

Neplatnými jsou pracovněprávní úkony, jimţ se nedostává některé náleţitosti, 

která je pod sankcí neplatnosti poţadována zákonem. Neplatnost je tedy jedním 

z moţných následků vadných pracovněprávních úkonů. Dalšími mohou být moţnost 

odstoupení a odporovatelnost. Neplatnost znamená, ţe pracovněprávní úkon sice vznikl 

a nadále trvá, avšak nemá právní účinky sledované jednajícím subjektem. Od 

neplatnosti je třeba rozlišovat zdánlivé (nicotné) pracovněprávní úkony, tedy takové 

projevy vůle, které nemají náleţitosti pracovněprávních úkonů. Jde o chování, které je 

sice pracovněprávnímu úkonu podobné, nebo by se jím za jiných okolností stalo, ale 

ve skutečnosti pracovněprávním úkonem pro své základní vady vůbec není.
94

 Zákoník 

práce nicotnost pracovněprávních úkonů neupravuje, ale vadám, které by mohly 

způsobovat jejich nicotnost, přiznává právní následek v podobě neplatnosti.
95

 

Neplatnost pracovněprávního úkonu působí ex tunc. Pro posouzení neplatnosti je 

rozhodný stav existující v době, kdy byl úkon učiněn. K vadám, které by nastaly 

později, se jiţ nepřihlíţí. Pracovněprávní úkon je neplatností postiţen jen v takovém 

rozsahu, v jakém se jej dotýká důvod neplatnosti. Tedy vztahuje-li se neplatnost jen na 

oddělitelnou část pracovněprávního úkonu, je neplatný jen v této části. Nelze-li však 

postiţenou část oddělit od dalšího obsahu, je neplatným pracovněprávní úkon jako 

celek.  

Pracovněprávní úkon je tedy neplatný, jestliţe 

 byl učiněn někým, kdo není způsobilý mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích (viz oddíl 3.3.1),  

                                                

94 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 140. 
95 K nicotnosti v pracovněprávních vztazích např. usnesení NS ze dne 24. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 

2017/2004. 
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 byl za účastníka pracovněprávních vztahů učiněn někým, z jehoţ 

jednání nevznikají účastníkovi pracovněprávních vztahů práva a povinnosti a ani 

jinak ho nezavazuje,  

 byl učiněn fyzickou osobou zbavenou či omezenou ve své 

způsobilosti k pracovněprávním úkonům, za niţ měl jednat její zákonný zástupce 

(viz oddíl 3.3.1),  

 byl učiněn fyzickou osobou, která nebyla zbavena či omezena 

ve své způsobilosti k pracovněprávním úkonům, avšak jednala v duševní poruše, 

která jí činila k tomuto úkonu neschopnou (viz oddíl 3.3.1),  

 nebyl učiněn svobodně nebo váţně (viz oddíl 3.3.2),  

 nebyl učiněn určitě nebo srozumitelně (viz oddíl 3.3.3),  

 byl učiněn v omylu ve vůli nebo v projevu vůle (viz oddíl 3.3.2),  

 nebyl učiněn ve formě vyţadované zákoníkem práce nebo 

dohodou účastníků,  

 jeho předmět není moţný (viz oddíl 3.3.4),  

 není právně dovolený, protoţe odporuje zákonu, obchází jej, příčí 

se dobrým mravům, nebyl k němu udělen příslušným orgánem souhlas (viz oddíl 

3.3.4) nebo se jím zaměstnanec předem vzdá svých práv.
9697

 

Nebyl-li pracovněprávní úkon učiněn ve formě, která je vyţadována 

zákoníkem práce nebo dohodou účastníků, je pracovněprávní úkon neplatný pouze 

tehdy, stanoví-li to výslovně zákoník práce.
98

  

Neplatnost pracovněprávních úkonů se dělí na absolutní a relativní. Absolutní 

neplatnost nastává bez dalšího přímo ex lege a soud či jiný státní orgán k ní přihlíţí ex 

officio. Absolutní neplatnost působí s účinky ex tunc. Právní úkon pak podle konstantní 

judikatury soudů není za neplatný prohlašován, nýbrţ je na něj nahlíţeno tak, jako by 

nebyl učiněn. Podle tohoto pojetí tak není praktického rozdílu mezi právním úkonem 

absolutně neplatným a právním úkonem zdánlivým. Absolutní neplatnost nemůţe být 

                                                

96 Srovnej § 19 odstavec 1 ZP. 
97 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 

98–99. 
98 Srovnej § 21 odstavec 1 ZP. 
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zhojena ani ratihabicí ani konvalidací. Absolutní neplatnost právního úkonu se 

nepromlčuje, coţ je částí teoretiků s ohledem na právní jistotu povaţováno za neúnosný 

stav. I proto se v nově připravovaném občanském zákoníku navrhuje omezení v podobě 

desetileté prekluzivní lhůty.
99

  

Relativně neplatný pracovněprávní úkon působí stejné právní následky, jako by 

byl platný, pokud jich nebyl zbaven. Relativní neplatnost pracovněprávního úkonu tedy 

na rozdíl od absolutní nenastává přímo ze zákona, nýbrţ je třeba ji řádně uplatnit. 

K dovolání se neplatnosti je oprávněn ten, kdo je pracovněprávním úkonem dotčen na 

svých právech a povinnostech a současně neplatnost sám nezpůsobil. Oprávněným 

můţe být nejen subjekt pracovněprávního úkonu, ale i jiná osoba, která se na daném 

pracovněprávním úkonu přímo nepodílela. Ten, kdo je k tomu oprávněn, se můţe 

dovolat neplatnosti vůči druhému účastníku nebo jinému subjektu pracovněprávního 

vztahu před soudem či jiným orgánem (k relativní neplatnosti se nepřihlíţí z úřední 

povinnosti), nebo i mimosoudně.
100

 Z hlediska občanskoprávní teorie se tedy jedná o 

tzv. relativní neplatnost přímou.
101

 Účinky tohoto jednostranného uplatnění nastávají 

v okamţiku, kdy projev vůle dojde druhému účastníku. Podle judikatury musí takovéto 

uplatnění, které je samo o sobě právním úkonem, splňovat náleţitosti pro něj nezbytné, 

vyjadřovat, ţe jde o neplatnost relativní, a zároveň poukazovat na vadu, která takovou 

neplatnost právního úkonu způsobila. Nestačí proto, je-li na neplatnost v soudním řízení 

pouze upozorněno.
102

 Pro dovolání se neplatnosti není stanovena ţádná forma. Řádným 

uplatněním nastávají vůči dotčenému právnímu úkonu stejné právní následky jako u 

neplatnosti absolutní. Také relativní neplatnost působí s účinky ex tunc. Na rozdíl od 

neplatnosti absolutní zde existuje moţnost zhojení pracovněprávního úkonu; a to jak 

                                                

99 ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 1. 5. jubilejní aktualizované vydání. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2009, s. 141. 
100 Srovnej stanovisko NS ze dne 22. 5. 1985, sp. zn. Cpj 13/85 uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí 

a stanovisek pod č. 50, ročník 1985, s. 514. 
101 Výjimkou je neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve 

zkušební době nebo dohodou, která musí být uplatněna u soudu (§ 72 ZP). Zde se jedná o nepřímou 

relativní neplatnost. 
102 Srovnej rozsudek NS ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 30 Cdo 437/2003. 
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konvalidací, tak ratihabicí. Byla-li relativní neplatnost pracovněprávního úkonu 

zhojena, má se za to, ţe pracovněprávní úkon byl bezvadný od počátku.
103

  

Právo namítnout relativní neplatnost se, jak vyplývá z § 100 odstavce 2 věty 

první občanského zákoníku a § 329 odstavce 1 zákoníku práce, promlčuje. Promlčecí 

doba je tříletá a běţí ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Promlčení tohoto 

práva je upraveno velmi nešťastně. Teoreticky totiţ můţe dojít k situaci, kdy je třeba 

v pracovní smlouvě sjednána nepřiměřeně vysoká pokuta pro zaměstnance za porušení 

určitých povinností. Celá smlouva je zatíţena vadou, která však způsobuje pouze 

relativní neplatnost. Dojde-li pak po pěti letech k porušení těchto povinností a 

zaměstnavatel vyţaduje sjednané plnění, nemůţe zaměstnanec namítnout neplatnost, 

jelikoţ uţ uběhla tříletá promlčecí doba. Promlčení tohoto práva je však racionálním 

řešením, které se vyvinulo v soudní praxi vzhledem k nedostatku zákonné úpravy. 

Teoreticky je však chybné, neboť toto právo není majetkové povahy a promlčení by 

tudíţ podléhat nemělo.
104

 

Právní úprava neplatnosti obsaţená v § 19 aţ 21 zákoníku práce není zcela 

vyčerpávající. To se dá odvodit jiţ z nadpisu „Další případy neplatnosti právního úkonu 

v pracovněprávních vztazích“, který předchází těmto ustanovením. Neplatnými jsou 

totiţ i ty právní úkony, kterým chybí poţadované náleţitosti (viz oddíl 3.3). Jejich 

zákonná úprava je obsaţena v občanském zákoníku. Na tyto paragrafy pak jako reliktní 

pozůstatek principu delegace stále ještě odkazuje i § 18 zákoníku práce.  

Podle prvního odstavce § 19 zákoníku práce je neplatný právní úkon, kterým se 

zaměstnanec předem vzdá svých práv.
105

 Pouţití slova předem naznačuje, ţe se jedná o 

práva, která mají (mohou) vzniknout teprve v budoucnu. Co se zaměstnavatele týče, je 

podle Ljubomíra Drápala moţno dovodit, ţe ten se můţe vzdát i svých budoucích práv, 

                                                

103 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

119. 
104 HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 133. 
105 Obdobné ustanovení lze nalézt i v OZ (§ 574 odstavec 2). Zde se však hovoří o dohodě, kdeţto, dle 

mého názoru, širší pojetí ZP pouţitím termínu právní úkon zahrnuje i jednostranné projevy vůle. Jiný 

pohled na věc zaujímá P. Bezouška, podle kterého je díky subsidiárnímu pouţití OZ pravidlo obsaţené v 

§ 19 odstavec 1 nadbytečné. Viz HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. 

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 

2008, s. 130. 
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které mají (mohou) vzniknout z pracovněprávních vztahů vůči jeho zaměstnancům.
106

 

Druhý odstavec je patrnou snahou o ochranu zaměstnance jako slabší strany. Neplatnost 

právního úkonu tak nemůţe být zaměstnanci na újmu, pokud ji nezpůsobil výlučně sám. 

Vznikne-li pak zaměstnanci následkem takového neplatného právního úkonu škoda, je 

zaměstnavatel povinen ji nahradit. Slovní spojení „nezpůsobil výlučně sám“ vyvolávalo 

polemiku, jak se má posuzovat situace, kdy se jedná o dva obsahově shodné projevy 

vůle, tedy o smlouvu. Podle Ústavního soudu však „nelze jednoznačně dovozovat, že 

v případě smlouvy sjednávané mezi dvěma účastníky, jsou to vždy oba, kteří neplatnost 

způsobili. Zpravidla bude možné – někdy obtížněji, někdy snáze – prokázat, která ze 

stran neplatnost příslušného právního úkonu způsobila, popřípadě ji způsobila vyšší 

mírou. Nelze totiž přehlédnout, že v pracovněprávních vztazích je to zásadně 

zaměstnavatel, který je pars potentior a bývá obvykle v právu orientovanější než 

zaměstnanec.“
107

 Důvod neplatnosti způsobený oběma stranami nastává zpravidla u 

nedodrţení náleţité formy. Podle Petra Bezoušky se prostřednictvím tohoto ustanovení 

do našeho právního řádu dostává skromný prvek předsmluvní odpovědnosti: obě 

smluvní strany mají při kontraktačním procesu vynaloţit náleţitou péči, aby uzavřená 

smlouva byla platná.
108

 Podle posledního odstavce je právní úkon, k němuţ nebyl 

udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu neplatný pouze tehdy, je-li to zákonem 

výslovně stanoveno.
109

 Poţaduje-li tento zákon, aby právní úkon byl s příslušným 

orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i kdyţ k tomuto projednání 

nedošlo. 

Jak uţ bylo řečeno výše, je tím ustanovením, které zakotvuje relativní 

neplatnost právních úkonů v pracovním právu § 20, který má následující znění: „Jde-li 

o důvod neplatnosti právního úkonu, považuje se právní úkon za platný, pokud se ten, 

kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolat 

                                                

106 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 94. 
107 Bod 226 odůvodnění nálezu ÚS ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, vyhlášeného pod č. 116/2008 

Sb. 
108 HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 131. 
109 Příkladmo můţeme uvést rozvázání pracovního poměru s členem orgánu odborové organizace (§ 61 

odstavec 2 ZP). 
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ten, kdo ji sám způsobil. Totéž platí, nebyl-li úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje 

dohoda účastníků.“  

Ustanovení § 21 se pak zabývá písemnou formou a jejími nedostatky 

v pracovním právu. Neplatnost z důvodu nedostatku zákonem předepsané formy 

nastává jen, stanoví-li tak výslovně zákoník práce. Právní úkon je neplatný pro 

nedostatek formy také tehdy, vyţaduje-li to dohoda účastníků. Toto se však neuplatní 

v případě pracovní smlouvy. Pro uzavření smlouvy písemnou formou pak postačí, 

dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí. Projevy účastníků nemusí být 

na téţe listině, není-li zákoníkem práce stanoveno jinak. 
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4. Jednotlivé právní úkony vedoucí ke skončení 

pracovního poměru 

 

4.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný právní úkon, tedy 

shodný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele, jehoţ důsledkem je skončení 

pracovního poměru, a to ke sjednanému dni. Právní úpravu nalezneme v § 49 zákoníku 

práce. Podstatnou náleţitostí dohody je určení dne skončení pracovního poměru. Můţe 

se jednat o kterýkoliv den, který dosud neuplynul, tedy i o den podpisu dohody, nikoli 

však den podpisu předcházející.
110

 Sjednání skončení pracovního poměru dnem, který 

předchází uzavření dohody, nemá právní účinky; pracovní poměr v takovém případě 

zaniká dnem uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru.
111

 Skončení pracovního 

poměru nemusí být určeno jen stanovením konkrétního data, ale můţe být stanoveno i 

jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o dnu skončení pracovního poměru.
112

 

Typickými příklady jsou ukončení sezóny, ukončení konkrétně vymezených prací, 

návrat zaměstnankyně z mateřské či rodičovské dovolené apod. Neuvádí-li se o dni 

skončení pracovního poměru v dohodě nic jiného, pak platí, ţe sjednaným dnem 

rozvázání pracovního poměru je den, kterým přijetí návrhu nabylo účinnosti.
113

 Po 

stránce obsahové se jedná o jedinou povinnou náleţitost. Co se formálních náleţitostí 

týče, je v zájmu právní jistoty pod sankcí neplatnosti vyţadována písemná dohoda. 

Neplatnost se však řídí § 20 zákoníku práce (tím pádem jde o neplatnost relativní). 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená ústně nebo konkludentně je tedy 

neplatná jen tehdy, jestliţe se neplatnosti dovolal ten, kdo ji sám nezpůsobil. Dá se 

předpokládat, ţe dohoda jako dvoustranný právní úkon bude vyhotovena ve dvou 

provedeních. Zákoník práce pak ukládá zaměstnavateli povinnost jedno vyhotovení 

vydat zaměstnanci. Nesplnění této povinnost však nemá vliv na platnost rozvázání 

pracovního poměru, avšak můţe být důvodem pro sankci udělenou inspektorátem práce.  

                                                

110 Viz rozsudek NS ze dne 15. 12. 1998, sp. zn. 21 Cdo 29/98. 
111 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 176. 
112 Srovnej rozsudek NS SSR ze dne 27. 2. 1973, sp. zn. 3 Cz 25/72. 
113 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 176. 
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Dohodu o rozvázání pracovního poměru je nutno odlišit od rozvázání 

pracovního poměru fikcí dohody, které vyplývá přímo ze zákoníku práce.
114

 V těchto 

případech nedochází ke skončení pracovního poměru na základě pracovněprávního 

úkonu, ale událostí, spočívající v tom, ţe zaměstnanec nebo zaměstnavatel netrvali na 

tom, aby pro ně druhý účastník pracovního poměru konal práci, i kdyţ jím učiněné 

rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamţitým zrušením pracovního poměru nebo 

dohodou bylo neplatné.
115

 

Pravidelnými sloţkami jsou pak zejména důvod rozvázání pracovního poměru, 

výše odstupného a vypořádání vzájemných práv a povinností. 

Důvody rozvázání pracovního poměru musí být v dohodě uvedeny jen tehdy, 

poţaduje-li to zaměstnanec. Ani v tomto případě se však nedostávají do 

kategorie podstatných náleţitostí, jelikoţ zaměstnancem podepsaná dohoda, která 

důvody neobsahuje, je také platná. Zde se naplno uplatňuje soukromoprávní zásada 

rovnosti subjektů, resp. autonomie vůle účastníků pracovněprávního vztahu. Uvedení 

důvodů je však velmi praktické a pro zaměstnance výhodné, zejména dochází-li 

k rozvázání pracovního poměru z důvodů, při kterých vzniká zákonný nárok na 

odstupné
116

. Těmito důvody jsou zjednodušeně řečeno organizační změny na straně 

zaměstnavatele a zdravotní důvody vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání. Jejich uvedení je pro zaměstnance zárukou práva na odstupné, jelikoţ při 

případném soudním sporu se zaměstnavatelem má zaměstnanec jednodušší procesní 

postavení v tom, ţe uvedené důvody nemusí prokazovat. Jsou-li však důvody 

zakládající nárok na odstupné součástí dohody bez toho, aniţ by reálně existovaly, 

vyjde z případného sporu (za předpokladu, ţe unese důkazní břemeno) jako vítěz 

zaměstnavatel, neboť odstupné ze zákona náleţí zaměstnanci pouze tehdy, jsou-li 

důvodem skončení pracovního poměru důvody uvedené v § 52 písm. a) aţ d) zákoníku 

práce.  

Nejsou-li důvody pro zákonné odstupné v dohodě výslovně uvedeny, nárok 

zaměstnance na odstupné v zákonné výši nezaniká. Neuvádění důvodů v dohodě o 

                                                

114 Viz § 69 odstavec 2, § 70 odstavec 2 a § 71. 
115 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 177. 
116 Viz § 67 odstavec 1 ZP. 
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skončení pracovního poměru je v praxi bohuţel poměrně častým jevem. Ze strany 

zaměstnanců jde povětšinou o neznalost, ze strany zaměstnavatelů je však v některých 

případech bohuţel patrný úmysl patrný úmysl nevyplácet odstupné. Tato domněnka je 

však mylná. Jasné stanovisko k uvedenému problému zaujala judikatura. „Dochází-li k 

dohodě o rozvázání pracovního poměru mezi účastníky podle § 43 ZPr (pozn. nyní § 49 

ZP) z důvodu organizačních změn na straně zaměstnavatele, nečiní ta skutečnost, že 

důvod rozvázání pracovního poměru není uveden přímo v písemné dohodě, tuto dohodu 

neplatnou, a ani není vyloučen vznik nároku zaměstnance na odstupné (…). V takovém 

případě je ovšem na zaměstnanci, aby prokázal, že organizační změny u zaměstnavatele 

byly skutečně důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou, a že tedy mezi těmito 

organizačními změnami a rozvázáním pracovního poměru dohodou existuje příčinná 

souvislost.“ V témţ judikátu nalezneme i vodítko pro posouzení, zda byly v daném 

případě důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou organizační změny. 

K takovému závěru je třeba se přiklonit zejména „za toho skutkového stavu, kdy 

zaměstnavatel, pokud by nepřistoupil k rozvázání pracovního poměru dohodou se 

zaměstnancem, by musel dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru podle 

některého z písmen a) až c) ust. § 46 odst. 1 ZPr (pozn. nyní § 52 písm. a) aţ c) ZP), 

jinak by se ocitl v situaci, kdy by nemohl dostát své povinnosti (…) přidělovat 

zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy.“
 117

  

Stejný názor zaujal o osm let později i Nejvyšší soud. „Nárok na odstupné má 

(…) každý zaměstnanec, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí 

danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) zák. práce 

(pozn. nyní § 52 písm. a) aţ c) ZP) nebo dohodou z týchž důvodů. Byl-li pracovní poměr 

rozvázán dohodou, není pro posouzení, zda má zaměstnanec nárok na odstupné, samo o 

sobě rozhodující, zda byly v dohodě uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, 

popřípadě jaké důvody rozvázání pracovního poměru se v dohodě uvádí. Ustanovení § 

60a zák. práce (pozn. nyní obdobně § 67 ZP) nespojuje, byl-li pracovní poměr rozvázán 

dohodou, vznik nároku na odstupné s tím, co bylo v dohodě uvedeno o důvodech 

skončení pracovního poměru, ale se zjištěním, proč (z jakého skutečného důvodu) byl 

pracovní poměr opravdu rozvázán; (…), má uvolněný zaměstnanec (…) nárok na 

                                                

117 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 1995, sp. zn. 16 Co 44/95. 
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odstupné bez ohledu na to, zda dohoda obsahovala vylíčení důvodu skončení 

pracovního poměru, popřípadě co bylo v dohodě o těchto důvodech uvedeno.“
118

  

Nárok na odstupné náleţí zaměstnanci téţ v situaci, uvádí-li dohoda v rozporu 

se skutečností takové důvody rozvázání pracovního poměru, s nimiţ zákon poskytnutí 

odstupného nespojuje. V tomto případě je však na zaměstnanci, aby u soudu prokázal, 

ţe k dohodě došlo z některého z důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ c).
119

  

Zákoník práce výši odstupného vůbec neomezuje, stanovuje pouze minimální 

hranici. Eventuální zvýšení pak nechává smluvní volnosti účastníků. V praxi se můţeme 

setkat s vyšším odstupným stanoveným kupříkladu v závislosti na délce pracovního 

poměru u zaměstnavatele nebo v případě práce ve ztíţeném pracovním prostředí. 

Sjednání zvýšeného odstupného se však zpravidla vyskytuje v kolektivních smlouvách, 

zejména pak u zaměstnavatelů se silným postavením odborů. Zvýšené odstupné je také 

častým lákadlem velkých zaměstnavatelů při snaze o restrukturalizaci či reorganizaci 

firmy. 

Návrh na uzavření dohody a jeho přijetí se řídí ustanoveními občanského 

zákoníku.
120

 Návrh dohody můţe být iniciován jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem 

a je jím moţno skončit kterýkoli druh pracovního poměru. Dohoda se povaţuje za 

uzavřenou, projevil-li druhý účastník ve lhůtě určené v návrhu s návrhem, který 

obsahoval alespoň podstatné náleţitosti dohody, souhlas. Na tomto místě je třeba 

upozornit, na rozsudek Nejvyššího soudu, zabývající se pohnutkou, která vedla 

k předloţení oferty. „Nejedná se o bezprávnou vyhrůžku a nelze ani považovat za 

zneužití výkonu práva na újmu zaměstnance okolnost, jestliže zaměstnavatel svůj návrh 

na rozvázání pracovního poměru dohodou (ofertu) odůvodní tím, že podle jeho názoru 

jsou zde důvody (v daném případě požívání alkoholu v pracovní době), pro které by 

mohl se zaměstnancem pracovní poměr zrušit okamžitě; sdělením své pohnutky, která 

jej vede ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem totiž hrozí tím, co je za 

účelem skončení pracovního poměru oprávněn učinit. Při porovnání obou možností 

skončení pracovního poměru nabízených žalobci přitom ani nelze úspěšně dovozovat, že 

                                                

118 Viz rozsudek NS ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1599/2002. 
119 Srovnej např. rozhodnutí NS ze dne 17. 5. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1667/2001. 
120 Viz § 43 a násl. OZ. 
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žalobce jednal v důsledku tísně ke svému neprospěchu, jestliže se rozhodl předejít 

jednostrannému skončení pracovního poměru okamžitým zrušením a zvolil si možnost 

skončit pracovní poměr dohodou, tedy způsobem pro něj výhodnějším.“
121

 

Zaměstnavatel by se měl pečlivě zabývat návrhem předloţeným zaměstnancem, jelikoţ 

i skutečnosti obsaţené pouze v ofertě a nikoli jiţ v následné dohodě, mohou mít vliv na 

posuzování obsahu dohody. Tak podle judikatury Krajského soudu v Ústí nad Labem: 

„Navrhne-li pracovník organizaci (zaměstnavateli) skončení pracovního poměru 

dohodou s výslovně požadovaným uvedením toho, že tento pracovní poměr končí 

v důsledku organizačních změn v organizaci, potom dojde ke skončení pracovního 

poměru přijetím tohoto návrhu na dohodu, i když v písemném přijetí návrhu nebyl tento 

údaj výslovně uveden, pokud z obsahu přijetí nevyplynulo, že organizace požaduje 

změnu návrhu.“
122

 

Není-li v návrhu určena lhůta, musí být přijat v přiměřené době. Opoţděné 

přijetí, či přijetí návrhu s výhradami je moţno povaţovat za nový návrh. Jelikoţ to není 

zákoníkem práce vysloveně poţadováno, nemusí být projevy vůle účastníků, tedy 

podepsaný písemný návrh a jeho písemné přijetí na téţe listině.
123

 Tento postup však 

není ze zjevných důvodů v praxi příliš rozšířen. 

Pro skončení pracovního poměru dohodou zákonodárce nestanovil ţádná 

omezení (typu zákaz výpovědi v tzv. ochranné době). Proto je tedy moţné skončit 

pracovní poměr dohodou třeba i za situace, kdy zaměstnankyně po uzavření dohody o 

skončení pracovního poměru zjistí, ţe je těhotná, a to i v případě osamělé pracovnice, 

která o svém těhotenství v té době nevěděla,
124

 či je-li zaměstnanec uznán dočasně 

práce neschopným. Dohodnutý den skončení pracovního poměru se tedy neposouvá o 

dobu překáţek v práci, ať uţ nastanou na straně zaměstnance či zaměstnavatele. 

Jedná se tedy o jeden z nejjednodušších způsobů ukončení pracovního poměru, 

jelikoţ je skončení důsledkem shody svobodných projevů vůle obou účastníků, a dá se 

tedy oprávněně předpokládat, ţe negativní důsledky, které jsou pro skončení pracovního 

                                                

121 Viz rozsudek NS ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1332/2001. 
122 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 5. 1991, sp. zn. 11 Co 225/91. 
123 Viz § 21 odstavec 2 ZP. 
124 Viz rozsudek NS SSR ze dne 30. 10. 1984, sp. zn. 7 Cz 28/84. 
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poměru jinak typické, nenastanou, nebo je s nimi dopředu počítáno a jejich účinek tak 

bude předem minimalizován. Není zde potřeba ţádné zvláštní právní úpravy, která by 

chránila některou ze smluvních stran.  

 

4.2 Výpověď 

Výpověď je jednostranným právním úkonem učiněný zaměstnancem nebo 

zaměstnavatelem, jeţ má za následek skončení pracovního poměru. Tento projev vůle je 

učiněn nezávisle na vůli druhé strany pracovněprávního vztahu a často je i přímo proti 

ní směřován. K moţným pochybnostem při výkladu projevu vůle se vyjádřil i Nejvyšší 

soud, podle nějţ „vzniknou-li pochybnosti o určitosti písemného projevu vůle 

směřujícího k rozvázání pracovního poměru výpovědí a nelze provést výklad písemného 

projevu vůle jen na základě listiny, v níž je obsažen, je třeba zkoumat zejména to, za 

jakých okolností účastník pracovněprávního vztahu tento projev vůle učinil a zda za 

těchto okolností bylo mezi oběma účastníky zřejmé, proč (z jakého důvodu) byla 

výpověď z pracovního poměru dána.“
125

 Při výkladu vůle je třeba mít neustále na mysli, 

ţe s jeho pomocí „nelze "nahrazovat" nebo "doplňovat" vůli, kterou účastník 

v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji.“
126

 Z logiky věci pak 

vyplývá, ţe projev vůle směřující k rozvázání pracovního poměru výpovědí lze učinit 

teprve poté, co pracovní poměr, jenţ má být výpovědí ukončen, skutečně vznikl. 

„Vyplývá to především z toho, že dříve než pracovní poměr skutečně vznikne, nelze 

napevno učinit závěr, že zde pracovní poměr je (…). Není-li zde jistoty o tom, že 

pracovní poměr existuje, nelze takový pracovní poměr výpovědí ukončit. Jinak řečeno, 

nejprve zde musí být pracovní poměr (nikoli jen ujednání o tom, že v budoucnu vznikne) 

a teprve potom jej lze ukončit výpovědí.“
127

 Skončení pracovního poměru však 

nenastává okamţitě, ale aţ uplynutím stanovené výpovědní doby. Úpravu výpovědi 

nalezneme v § 50 aţ 54 zákoníku práce. 

 

                                                

125 Rozsudek NS ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2738/2000. 
126 Srovnej např. rozsudek NS ze dne 14. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96. 
127 Srovnej rozsudek NS ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2209/2000. 
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4.2.1 Obsahové a formální náležitosti 

Vzhledem k tomu, ţe se zde, na rozdíl od dohody, nejedná o shodný projev 

vůle, ale naopak je vůle účastníků často diametrálně odlišná, jsou pro platnost výpovědi 

zákoníkem práce stanovena velmi přísná pravidla. Výpověď je pod sankcí neplatnosti 

nutno druhé straně doručit, a to v předepsané písemné formě.
128

 Je však třeba zdůraznit, 

ţe neplatností se rozumí, stejně jako v celém pracovním právu, neplatnost relativní 

(srovnej oddíl 3.6). Účinky výpovědi nastávají aţ po jejím náleţitém doručení. Okamţik 

doručení je významný i pro počátek běhu výpovědní doby a tím i pro samotný den 

skončení pracovního poměru. Výpověď daná zaměstnanci náleţí mezi zákonem 

stanovené písemnosti, které musí být zaměstnanci doručeny vţdy do vlastních rukou.
129

 

Výpověď doručenou druhému účastníku je moţno odvolat pouze s jeho souhlasem. 

Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním pak musí být učiněny písemně. Zákon 

zde však nestanoví potřebnou sankci neplatnosti, není-li tato forma dodrţena.
130

 

Zaměstnavatel můţe dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 

52 zákoníku práce. Důvod musí být ve výpovědi skutkově vymezen tak, aby jej nebylo 

moţno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Podle judikatury „je tedy 

třeba, aby výpovědní důvod byl určitým způsobem konkretizován uvedením skutečností, 

v nichž zaměstnavatel spatřuje naplnění zákonného důvodu…“
131

 Nepostačí tedy ani 

pouhé uvedení čísla příslušného ustanovení zákoníku práce.
132

 Jednou uvedený důvod 

pak uţ nesmí být dodatečně měněn.  

 

4.2.2 Výpovědní doba 

Jak uţ bylo řečeno výše, pracovní poměr skončí v případě výpovědi aţ 

uplynutím výpovědní doby. Zákoník práce stanoví, ţe výpovědní doba musí být stejná 

pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Je sice moţno ji smluvně 

                                                

128 Blíţe k doručování viz kapitola 5. 
129 Viz § 334 odstavec 1 ZP. 
130 Srovnej § 21 odstavec 1 ZP. 
131 Viz např. rozsudek NS ze dne 6. 6. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1369/2001, nebo rozsudek NS ze dne 4. 1. 

2001, sp. zn. 21 Cdo 535/2000. 
132 JOUZA, L., Průvodce skončením pracovního poměru. Praha : BMSS-Start, spol. s r. o., 2007, s. 9. 
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prodlouţit, ale její délka musí zůstat stejná pro obě smluvní strany. Dohodou účastníků 

však v ţádném případě nelze její délku zkrátit. De lege ferenda se v dnešní době krize 

objevují názory a polemiky o moţnosti zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc. 

Hlavním argumentem je větší flexibilita na trhu práce. Jako protiváha by pak mohlo být 

vypláceno odstupné ve větší výši. Dalším moţným řešením by byla moţnost „vyplatit 

se“ z výpovědní doby. Výpovědní doba by se tak mohla zkrátit aţ na nějaké zákonem 

stanovené minimum (třeba aţ na jeden týden). Institut výpovědní doby je v podstatě 

zákonem stanovená „překlenovací“ doba, ve které je oběma stranám umoţněno řešit 

důsledky praxi často nečekaného obdrţení výpovědi a připravit se na situaci, která 

nastane skončením pracovního poměru. Práva a povinnosti vyplývající 

z pracovněprávního vztahu však zůstávají pro obě strany v podstatě nezměněná. 

Výpovědní doba nepatří mezi podstatné náleţitosti výpovědi, její běh a skončení totiţ 

vyplývají ze zákona. Jestliţe tedy zaměstnavatel nebo zaměstnanec neuvede 

ve výpovědi výpovědní dobu vůbec nebo ji uvede nesprávně, není výpověď neplatná, 

nýbrţ pracovní poměr skončí uplynutím zákonné výpovědní doby.
133

 Výpovědní doba 

začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 

(kupříkladu bylo-li doručeno 1. března, začne výpovědní doba běţet teprve aţ od  

1. dubna) a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Zákoník 

práce však stanovuje tři výjimky.
134

  

První výjimkou je v § 52 odstavci 2 zákoníku práce upravené stavení 

výpovědní doby po dobu trvaní ochranné doby. Byla-li tedy dána zaměstnanci výpověď 

před počátkem ochranné doby tak, ţe by výpovědní doba měla uplynout v ochranné 

době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr pak skončí 

teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaţe by 

zaměstnanec sdělil zaměstnavateli, ţe na prodlouţení pracovního poměru netrvá. 

Typickým příkladem ochranné doby je rodičovská dovolená Druhá výjimka se nachází 

v ustanovení § 54 písm. b) zákoníku práce, podle nějţ se zákaz výpovědi podle § 53 

nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci z důvodu, pro který můţe zaměstnavatel 

                                                

133 Srovnej Závěry k výkladu některých ustanovení zákoníku práce Prz 35/67 a Cpj 31/67 in Sborník III. – 

Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 

rodinněprávních. SEVT, 1980, s. 70. 
134 Viz § 51 odst. 2 ZP. 
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okamţitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené 

nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je ţena 

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Byla-li ovšem dána zaměstnankyni nebo 

zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské, resp. rodičovské 

dovolené tak, ţe by výpovědní doba uplynula v době této, skončí výpovědní doba 

současně s mateřskou resp. rodičovskou dovolenou. Poslední výjimku pak nalezneme 

v § 63 zákoníku práce stanovujícího, ţe pracovní poměr hromadně propouštěného 

zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od 

doručení písemné zprávy zaměstnavatele podle § 62 odstavce 5 příslušnému úřadu 

práce, ledaţe by zaměstnanec prohlásil, ţe na prodlouţení pracovního poměru netrvá. 

Výše uvedené však neplatí, bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele. 

 

4.2.3 Výpověď daná zaměstnavatelem 

V právní úpravě výpovědi dané zaměstnavatelem se zřetelně odráţí snaha 

zákonodárce o ochranu zaměstnance před svévolným a neopodstatněným skončení 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Hlavním motivem je zabezpečení 

sociálních jistot zaměstnance, jejichţ předpokladem je stabilita pracovního poměru, 

který se ve většině případů podílí významnou měrou na zajištění chodu domácnosti a 

pokrytí dalších potřeb zaměstnance, popřípadě dalších osob ţijících s ním ve společné 

domácnosti. V zákoníku práce proto najdeme taxativní vymezení důvodů, pro které 

můţe dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Tyto důvody lze členit do následujících 

skupin: 

a) organizační důvody [§ 52 písm. a) aţ c)], 

b) dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance [§ 52 písm. 

d), e)], 

c) nesplňování stanovených předpokladů či poţadavků pro výkon 

práce ze strany zaměstnance [§ 52 písm. f)], 
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d) důvody pro okamţité zrušení pracovního poměru nebo závaţné či 

soustavné méně závaţné porušování povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnanci vykonávané práci [§ 52 písm. g)].
135

  

Uţ z dikce „jen“ obsaţené v první větě § 52 je patrné, ţe se jedná o kogentní 

ustanovení, od něhoţ se nelze smluvně odchýlit a sjednat si tak jiné výpovědní důvody.  

Podle § 61 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen výpověď předem 

projednat s odborovou organizací. Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který 

působí u zaměstnavatele v době jeho funkčního období a v době jednoho roku po jeho 

skončení, je zaměstnavatel povinen poţádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. 

Bez tohoto souhlasu je rozvázání pracovního poměru neplatné a jeho pouţití je moţné 

jen ve lhůtě dvou měsíců od jeho udělení.  

Za předchozí souhlas se povaţuje téţ situace, kdy odborová organizace 

písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj 

bylo zaměstnavatelem poţádáno. Výpověď můţe být platná, i kdyţ nebyl udělen 

předchozí souhlas odborového orgánu. To však pouze za situace, odmítla-li odborová 

organizace souhlas udělit a ostatní podmínky výpovědi jsou splněny. Pokud soud 

v následném sporu o neplatnost výpovědi shledá, ţe na zaměstnavateli nelze spravedlivě 

poţadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, je výpověď platná. 

Organizační důvody 

Výpověď z tzv. organizačních důvodů je v praxi nejčastější. Je ovšem třeba 

dodat, ţe je také často zaměstnavateli zneuţívána k tomu, aby se zbavili nepohodlných 

zaměstnanců. I tyto výpovědní důvody je třeba důsledně rozlišovat, a to zejména proto, 

ţe pouţití kaţdého z nich má na právní poměry účastníků rozdílný vliv.  

První ze zákonem stanovených důvodů se uplatní tehdy, ruší-li se 

zaměstnavatel nebo jeho část.
136

 Toto ve svém konečném důsledku znamená, ţe 

zaměstnavatel pozbyl moţnost zaměstnance dále zaměstnávat, neboť nemá moţnost mu 

přidělovat práci podle pracovní smlouvy buď vůbec, nebo v rámci zrušené části, v níţ 

                                                

135 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

232. 
136 Viz § 52 písm. a) ZP. 
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zaměstnanec dosud pracoval.
137

 Toto ustanovení je však s ohledem na to, ţe 

zaměstnavatelem můţe být jak právnická, tak fyzická osoba
138

, poněkud nepřesné. 

V praxi však potíţe nečiní a za pomocí analogie se pouţívá i tehdy, jde-li o výpověď 

danou zaměstnavatelem – fyzickou osobou, která ruší svou podnikatelskou činnost. 

K problematickému pojmu „část zaměstnavatele“, jehoţ definici v zákoně nenajdeme, 

se vyjádřil i Nejvyšší soud, podle nějţ je toto ustanovení potřeba chápat následovně: 

„Částí organizace se rozumí (…) organizační jednotka, útvar nebo jiná složka 

organizace, která vyvíjí v rámci organizace relativně samostatnou činnost, jíž se podílí 

na plnění úkolů (na předmětu činností) organizace samotné. Taková složka organizace 

má vyčleněny určité prostředky (budovy, stroje, nářadí apod.) a prostory k provozování 

této činnosti, zpravidla je uvedena ve vnitřním organizačním předpisu organizace 

(např. v organizačním řádu) a v jejím čele zpravidla stojí vedoucí pracovník 

organizace.“
139

 Je třeba také zdůraznit, ţe sem nespadají případy, kdy při rušení 

zaměstnavatele (či jeho části) přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

na přejímajícího zaměstnavatele. 

Druhým důvodem je přemístění zaměstnavatele nebo jeho části
140

. Při 

výpovědi podle tohoto ustanovení „zaměstnavatel neztrácí (objektivně vzato) možnost 

přidělovat zaměstnanci stanovený druh práce, nemůže však dostát povinnosti přidělovat 

práci ve sjednaném místě, a to právě a jen z důvodu, že se přemístil jinam (do místa, kde 

zaměstnanec není povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci), popř. se do jiného 

místa přemístila část zaměstnavatele, v níž zaměstnanec dosud konal práci. Dojde-li ke 

zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, znamená to, že zaměstnavatel v důsledku této 

organizační změny pozbyl možnost zaměstnance dále zaměstnávat, neboť nemá 

(objektivně vzato) možnost mu přidělovat práci podle pracovní smlouvy buď vůbec nebo 

ve své zrušené části, v níž zaměstnanec dosud pracoval.“
141

  

Posledním důvodem je nadbytečnost zaměstnance vzhledem k rozhodnutí 

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o 

                                                

137 Srovnej rozsudek NS ze dne 3. 6. 1997, sp. zn. 2 Cdon 727/96. 
138 Viz § 7 odstavec 1 ZP. 
139 Rozsudek NS ze dne 6. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1053/96. 
140 Viz § 52 písm. b) ZP. 
141 Viz rozsudek NS ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 21 Cdo3133/2005. 
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sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných 

organizačních změnách.
142

 Důvod nadbytečnosti pak musí být ve výpovědi přesně 

specifikován, nestačí pouze odkaz na zákonné ustanovení, ani na nahlíţení na 

organizační změny jako na obchodní tajemství.
143

 Jinými organizačními změnami jsou 

míněny ty, jeţ nejsou uvedeny v § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce. Rozvázání 

pracovního poměru z tohoto výpovědního důvodu však podle judikátu Nejvyššího 

soudu „není podmíněno absolutním snížením počtu zaměstnanců, může k němu dojít i 

při zvyšování počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelům zákon umožňuje, aby regulovali 

nejen počet svých zaměstnanců, ale i jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnávali 

jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jejich 

potřebám.“
144

 Důvod k výpovědi není dán, má-li zaměstnavatel moţnost namísto prací, 

které v důsledku přijatých organizačních změn jiţ pro něj nejsou v dalším období 

potřebné, přidělovat zaměstnanci v rámci sjednaného druhu práce práci jinou, kterou u 

něj zaměstnanec zatím nevykonával.
145

 

Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance mnohdy vychází z málo 

průhledných vnitřních změn u zaměstnavatele, coţ se také odráţí v bohaté judikatuře, 

která se zabývala oprávněností pouţití tohoto důvodu, čímţ však také přispěla 

k výkladu některých pojmů a ke stanovení a zpřesnění základních předpokladů pro 

naplnění tohoto výpovědního důvodu. Těmito předpoklady jsou organizační změna, o 

níţ bylo rozhodnuto před dáním výpovědi, nadbytečnost zaměstnance a příčinná 

souvislost mezi nimi.
146

 Podle judikatury je výpověď neplatná, „jestliže na jejím základě 

by měl pracovní poměr zaměstnance skončit dříve než v pracovním dni předcházejícím 

dni, v němž nastává účinnost zaměstnavatelem nebo příslušným orgánem rozhodnutých 

organizačních změn, v důsledku kterých se zaměstnanec stal nadbytečným.“
147

 „Je 

mimo pochybnost, že uvedený závěr platí nejen pro rozhodnutí o organizační změně, 

jehož účinnost je vyjádřena pevným datem, nýbrž i pro ta rozhodnutí, kde je (…) 

                                                

142 Viz § 52 písm. c) ZP 
143 Viz rozsudek NS ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1874/2004. 
144 Viz rozsudek NS ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2735/2004. 
145 Srovnej např. rozsudek NS ze dne 11. 3. 2008, sp. zn 21 Cdo 2061/2007. 
146 Srovnej např. HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a 

související ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 198 
147 Viz rozsudek NS ze dne 29. 6. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1797/97. 
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účinnost vyjádřena způsobem nevzbuzujícím pochybnost vazbou na uplynutí výpovědní 

doby.“
148

 Rozhodnutí o organizační změně jako hmotněprávní podmínka výpovědi není 

právním, nýbrţ faktickým úkonem. Soud se proto můţe zabývat jen tím, zda takové 

rozhodnutí bylo skutečně přijato a zda je učinil ten, kdo je k tomu oprávněn.
149

  

Dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance 

První z výpovědních důvodů z této kategorie se uplatní v situaci, nesmí-li 

zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče 

nebo podle rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí 

z povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném 

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 

expozice.
150

 Výpověď z tohoto důvodu je spojena se zákonem garantovaným 

odstupným ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
151

 Podle definice 

obsaţené v § 380 je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-

li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních 

vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Definici nemoci 

z povolání a jejich seznam pak najdeme v nařízení vlády č. 290/1995 Sb. (resp. 

v příloze nařízení). Ohroţení nemocí z povolání je pak blíţe rozvedeno v § 347 

zákoníku práce. Nejvyšší přípustnou expozici pak stanovuje svým rozhodnutím 

příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (kupříkladu krajská hygienická stanice). 

Druhý výpovědní důvod se uplatní, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní 

péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat i nadále dosavadní práci.
152

 Na rozdíl od 

předchozího důvodu se zde jedná o obecnou zdravotní nezpůsobilost dlouhodobého 

charakteru (například úraz, obecné stárnutí), tedy o výpovědní důvod, který jiţ není 

                                                

148 Viz rozsudek NS ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 21 Cdo 3338/2006. 
149 Viz rozsudek NS ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1105/2001. 
150 Viz § 52 písm. d) ZP. 
151 Viz § 67 odstavec 1 ZP. 
152 Viz § 52 písm. e) ZP. 
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vázán na pracovní úraz či nemoc z povolání. Proto také neexistuje zákonná povinnost 

odstupného, jako v předchozím případě. 

Nesplňování stanovených předpokladů či požadavků pro výkon práce ze 

strany zaměstnance 

Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele poţadavky pro řádný 

výkon této práce, případně spočívá-li nesplňování těchto poţadavků v neuspokojivých 

pracovních výsledcích, je moţné zaměstnanci dát z tohoto důvodu výpověď jen tehdy, 

jestliţe byl tento zaměstnavatelem v průběhu posledních dvanácti měsíců písemně 

vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.
153

 Tento 

výpovědní důvod se dá rozdělit na dvě části (dva výpovědní důvody). První část se týká 

nesplňování předpokladů pro výkon práce, které jsou stanoveny právním předpisem a 

jedná se například o získání osvědčení, o poţadavek určitého stupně vzdělání či 

vzdělání v určitém oboru. Předpoklady dopadají na všechny zaměstnance vykonávající 

u zaměstnavatele určitý druh práce. Předpoklady nesplňuje ani ten, komu soud 

v trestním řízení nebo správní úřad či jiný orgán zakázal tuto práci vykonávat nebo 

komu zvláštní zákon výkon takové práce neumoţňuje.
154

 Typickým případem je 

odebrání řidičského oprávnění. Jinak se tento výpovědní důvod v praxi příliš často 

nevyskytuje.  

Druhým výpovědním důvodem je nesplňování poţadavků pro výkon práce. 

Poţadavky jsou, na rozdíl od předpokladů, stanoveny samotným zaměstnavatelem. I pro 

jejich stanovení však platí jistá omezení. Zaměstnavatel musí zejména prokázat, ţe 

jejich vyţadování je oprávněné. Hlavním korektivem zde však zůstávají dobré mravy.
155

 

Mezi nesplňování poţadavků se řadí i neuspokojivé pracovní výsledky. Jedná se o často 

vyuţívaný důvod, který však na straně zaměstnavatele klade zvýšené nároky na 

dokazování. Výpověď není moţné podat okamţitě, nýbrţ je třeba zaměstnance na toto 

písemně upozornit. Pouze byl-li zaměstnanec upozorněn v průběhu posledních dvanácti 

                                                

153 Viz § 52 písm. f) ZP. 
154 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 200. 
155 Srovnej § 14 odstavec 1 ZP. 
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měsíců před dáním výpovědi, ale přesto neuspokojivé pracovní výsledky v přiměřené 

době neodstranil, je zaměstnavatel oprávněn dát mu výpověď.
156

  

Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či 

soustavné méně závažné porušování povinností 

Zákonné ustanovení obsaţené v § 52 písm. g) zákoníku práce v sobě obsahuje 

následující situace, při kterých můţe zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď: 

a) lze-li okamţitě zrušit pracovní poměr, tedy byl-li zaměstnanec 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody na dobu delší neţ 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šest 

měsíců, 

b) závaţné porušení povinností vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (například poţívání alkoholu 

na pracovišti, fyzické napadení zástupce zaměstnavatele nebo 

spoluzaměstnance, svévolné opuštění pracoviště), 

c) soustavné méně závaţné porušování povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.  

Poslední důvod však lze pouţít jen tehdy, byl-li zaměstnanec v době 

posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci na moţnost výpovědi písemně upozorněn 

(hmotněprávní předpoklad platné výpovědi). Písemné upozornění je faktickým úkonem, 

nikoli pracovněprávním, proto na něj nedopadají důvody neplatnosti. Upozornění musí 

být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou.
157

 O soustavné porušování se podle 

soudní praxe jedná tehdy, jestliţe k němu dojde alespoň třikrát, přičemţ mezi 

jednotlivými případy je časová souvislost a je rovněţ zřejmé, ţe zaměstnanec nehodlá 

                                                

156 Viz HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 201–202. 
157 Srovnej § 334 odstavec 1 ZP. 
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ani do budoucna pracovní povinnosti plnit. Typickým příkladem jsou soustavné pozdní 

příchody na pracoviště.
158

  

Ve starší literatuře či judikatuře najdeme na místo pojmu „porušení povinností 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ 

sousloví „pracovní kázeň“, který byl pouţíván zákoníkem práce z roku 1965. Podle 

důvodové zprávy je institut pracovní kázně vlastní spíše sluţebněprávním vztahům, 

zatímco nový pojem lépe odpovídá soukromoprávní povaze pracovněprávních vztahů. 

Obsahově by o ţádnou změnu jít nemělo, zvláště kdyţ ani jeden ze zákoníku dané 

pojmy nedefinoval, a proto bude záleţet hlavně na ustálené judikatuře.  

Povinnosti, jeţ jsou zaměstnanci povinni plnit, se nacházejí například v § 38 a 

§ 301 – 304 zákoníku práce (základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích 

zaměstnanců), v dalších právních předpisech (o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci), 

v pracovním řádu či obdobném vnitřním předpisu, v pracovní a jiné smlouvě a podobně. 

Mohou být také stanoveny pokynem nadřízeného. Není přitom rozhodující, zda 

zaměstnanec porušil své povinnosti v pracovní době nebo v době odpočinku. Porušení 

právní povinnosti však musí být zaměstnancem zaviněno, a to úmyslně, nedbalostí 

vědomou, případně alespoň nevědomou. Nezaviněné jednání můţe být důvodem 

k výpovědi jen tehdy, je-li to výslovně stanoveno zákoníkem práce.
159

  

K tomuto výpovědnímu důvodu existuje četná judikatura, coţ je způsobeno 

nejen sloţitostí problému, ale i pouţitím pro posouzení důleţitých pojmů, které však 

nejsou zákoníkem samotným definovány. K tomuto problému se velmi jasně vyjádřil i 

Nejvyšší soudu, podle jehoţ názoru ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce „patří 

k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k takovým právním 

normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a které tak 

přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil 

sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Pro 

posouzení, zda zaměstnanec porušil pracovní kázeň méně závažně, závažně nebo zvlášť 

hrubým způsobem, zákon nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet. V zákoníku 

                                                

158 JOUZA, L., Průvodce skončením pracovního poměru. Praha : BMSS-Start, spol. s r. o., 2007, s. 15–

16. 
159 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 202. 
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práce ani v ostatních pracovněprávních předpisech nejsou pojmy "méně závažné 

porušení pracovní kázně", "závažné porušení pracovní kázně" a "porušení pracovní 

kázně zvlášť hrubým způsobem" definovány, přičemž na jejich vymezení závisí možnost 

a rozsah postihu zaměstnance za porušení pracovní kázně. Vymezení hypotézy právní 

normy tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu; soud může přihlédnout 

při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně k osobě zaměstnance, k funkci, kterou 

zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž 

došlo k porušení pracovní kázně, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě 

porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům porušení pracovní kázně 

pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli 

škodu, apod. Zákon zde ponechává soudu širokou možnost uvážení, aby rozhodnutí o 

platnosti rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nebo výpovědí odpovídalo 

tomu, zda po zaměstnavateli lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr 

zaměstnance u něj nadále pokračoval.“
160

  

Při hodnocení intenzity porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci není soud vázán tím, jak je určité 

jednání zaměstnance hodnoceno v pracovním řádu zaměstnavatele.
161

 Zákoník práce 

neupravuje niţší stupeň intenzity porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Kaţdé zaviněné porušení této 

povinnosti ze strany zaměstnance je proto třeba hodnotit jako méně závaţné.
162

  

Zaměstnavatel smí dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru jen 

ve lhůtách uvedených v § 58 zákoníku práce. Stanovená subjektivní lhůta je 

dvouměsíční, objektivní pak jednoletá. Opoţděné podání výpovědi by pak bylo 

důvodem pro její neplatnost. 

Zákaz výpovědi v ochranné době se uplatní jen v případech stanovených v § 54 

písm. b) a c). 

 

                                                

160 Srovnej rozsudek NS ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000. 
161 Srovnej rozsudek NS ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99. 
162 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 203. 
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4.2.4 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem 

Zákaz výpovědi je specifickou ochranou zaměstnanců nacházejících se 

v určitých ţivotních situacích před nepřiměřeně tvrdým zásahem, jaký by pro ně 

výpověď představovala. Zákoníkem práce je proto stanovena ochranná doba, ve které 

jsou chráněni před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele.  

Zaměstnanci tedy podle § 53 zákoníku práce nelze dát výpověď: 

a) v době, kdy je uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo 

úraz, 

b) při výkonu vojenského cvičení, 

c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon 

veřejné funkce, 

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou 

dovolenou, nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpá rodičovskou 

dovolenou, 

e) v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán dočasně 

nezpůsobilý pro noční práci. 

Výpověď daná zaměstnanci v ochranné době je neplatná. Jestliţe byla 

zaměstnanci dána výpověď ještě před počátkem ochranné doby tak, ţe by výpovědní 

lhůta měla uplynout v této době, pak se ochranná doba do výpovědní doby 

nezapočítává. Pracovní poměr tak skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní 

doby po skončení ochranné doby, ledaţe by zaměstnanec na prodlouţení pracovního 

poměru netrval. 

Ani zákaz výpovědi v ochranné době není bezvýjimečným. Podle § 54 

zákoníku práce se neuplatní v případě, ţe se ruší nebo přemísťuje zaměstnavatel nebo 

jeho část. Dále se pak nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci z důvodu, pro který 

můţe zaměstnavatel zrušit pracovní poměr okamţitě, pokud ovšem nejde o 

zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době čerpání rodičovské 

dovolené do doby, po kterou je ţena oprávněna tuto dovolenou čerpat. A konečně také 

na výpověď pro jiné porušení právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, 
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pokud nejde o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou 

nebo o zaměstnance/zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.  

 

4.2.5 Výpověď daná zaměstnancem 

Rozhodne-li se dát výpověď zaměstnanec, má to nepoměrně jednodušší. Právní 

úprava totiţ nestanovuje ţádná zvláštní omezení dopadající jen na zaměstnance, kteří 

tak, na rozdíl od zaměstnavatelů, mohou dát výpověď z jakéhokoli důvodu, nebo i bez 

jeho uvedení. 

 

4.3 Okamžité zrušení pracovního poměru 

Mezi další jednostranné právní úkony vedoucí ke skončení pracovního poměru 

se řadí i okamţité zrušení pracovního poměru.
163

 Tímto způsobem lze skončit kaţdý 

pracovní poměr (i ve zkušební době) bez ohledu na to, jakým způsobem byl zaloţen, a 

to jak ze strany zaměstnance, tak i ze strany zaměstnavatele. Na rozdíl od výpovědi 

dochází ke skončení pracovního poměru jiţ okamţikem doručení právního úkonu druhé 

straně. Jakýkoli jiný údaj, byť i v právním úkonu explicitně uvedený, nemá vliv na to, 

kdy pracovní poměr mezi účastníky skončí. Vzhledem k těmto závaţným účinkům a 

k přísným zákonným podmínkám je tento způsob pouţíván v praxi zcela výjimečně. 

Okamţitým zrušením můţe být skončen pracovní poměr, k jehoţ skončení byl jiţ 

učiněn jiný rozvazovací úkon, jestliţe pracovní poměr dosud trvá (běţí výpovědní doba, 

nenastal termín skončení pracovního poměru dohodou). Je-li platnost skončení 

pracovního poměru předmětem soudního přezkumu
164

, lze provádět další rozvazovací 

úkony. Jejich platnost a účinnost však bude moţno posuzovat jedině v případě, ţe 

soudem přezkoumávaný rozvazovací úkon bude pravomocně prohlášen za neplatný a 

pracovní poměr tak na jeho základě neskončí. Na rozdíl od rozvázání pracovního 

poměru výpovědí, neobsahuje zákoník práce výslovné ustanovení o moţnosti odvolat 

okamţité zrušení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o jednostranný 

                                                

163 Viz § 55 a násl. ZP. 
164 Viz § 72 ZP. 
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právní úkon, nelze uvaţovat o odvolání tohoto úkonu ani podle ustanovení § 43a 

odstavce 3, 4 občanského zákoníku.
165

  

 

4.3.1 Obsahové a formální náležitosti 

Okamţité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec 

provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod
166

 tak, aby jej nebylo moţno 

zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku. Uvedený 

důvod nesmí být dodatečně měněn. Nedodrţení stanovených náleţitostí a písemné 

formy má za následek neplatnost okamţitého zrušení.  

 

4.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 

Zaměstnavatel můţe pracovní poměr okamţitě zrušit jen ze dvou důvodů, a to: 

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší neţ jeden rok nebo byl-li 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

na dobu nejméně šesti měsíců, 

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

Okamţitě zrušit pracovní poměr však nelze s těhotnou zaměstnankyní, 

zaměstnankyní na mateřské dovolené nebo zaměstnancem/zaměstnankyní, kteří čerpají 

rodičovskou dovolenou.
167

  

Okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem můţe být provedeno 

pouze v zákonem stanovené subjektivní lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu 

                                                

165 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 220 - 221. 
166 Blíţe např. rozsudek NS ze dne 4. 3. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1760/2002. 
167 Viz § 55 odstavce 1,2 ZP. 
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okamţitého zrušení dověděl, nejpozději však v objektivní lhůtě jednoho roku ode dne, 

kdy tento důvod vznikl. 

Účast odborové organizace je obdobná jako při výpovědi (viz oddíl 4.2.3). 

 

4.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

Zaměstnanec můţe okamţitě zrušit pracovní poměr jen tehdy, jestliţe podle 

lékařského posudku nemůţe dále konat práci bez váţného ohroţení svého zdraví a 

zaměstnavatel mu neumoţnil v době 15 dnů ode dne předloţení tohoto posudku výkon 

jiné pro něj vhodné práce, anebo jestliţe mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat 

nebo jejich náhradu či jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.
168

 

Zaměstnanec můţe okamţitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy 

se o důvodu k okamţitému zrušení dozvěděl (lhůta subjektivní), nejpozději do jednoho 

roku ode dne, kdy tento důvod vznikl (lhůta objektivní).  

 

4.4 Hromadné propouštění 

Problematika hromadného propouštění je zákoníkem práce upravena v § 62 – 

64, přičemţ prvně jmenovaný paragraf vychází ze směrnice Rady č. 98/59/ES ze dne 

20. 7. 1998, o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se hromadného 

propouštění. Samotný pojem hromadného propouštění je zákoníkem přímo 

definován.
169

 Při tomto aktu hraje důleţitou roli celkový počet zaměstnanců u jednoho 

zaměstnavatele v relaci k počtu skončení pracovního poměru na základě výpovědi 

daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ c) v období třiceti 

kalendářních dnů. Za určitých podmínek se do celkového počtu zaměstnanců 

započítávají i ti, s nimiţ zaměstnavatel v daném období rozvázal pracovní poměr 

z týchţ důvodů dohodou. Z hlediska problematiky, jíţ se tato práce věnuje, se tedy 

jedná o pouhé výpovědi ze strany zaměstnavatele (popřípadě dohody o skončení 

                                                

168 Viz § 56 ZP. 
169 Viz § 62 odstavec 1 ZP. 
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pracovního poměru) obsahující jeden ze tří moţných výpovědních důvodů. Jiné 

způsoby skončení pracovního poměru v uvedeném období se nezapočítávají. Pro obě 

varianty – jak pro výpověď, tak pro dohodu – platí, co se poţadavků na jejich 

bezvadnost týče, téměř bezvýjimečně totéţ, co bylo řečeno v předchozích relevantních 

kapitolách. Odchylkou je jen výjimka z běhu výpovědní doby. Pracovní poměr 

hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 

třiceti dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele příslušnému 

úřadu práce, ledaţe by zaměstnanec prohlásil, ţe na prodlouţení pracovního poměru 

netrvá
170

. Povinností zaměstnavatele je sdělit zaměstnanci den doručení této písemné 

zprávy. Skutečnost, ţe se jedná o hromadné propouštění, znamená pro zaměstnavatele i 

další povinnosti, které má především vůči odborovým orgánům či radě zaměstnanců a 

vůči úřadu práce. Před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel 

povinen o svém záměru včas, nejpozději třicet dnů předem, písemně informovat 

odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců a za účelem dosaţení shody s nimi 

projednat zejména opatření směřující k předejití nebo omezení hromadného propouštění 

a zmírnění tak jeho nepříznivých důsledků pro zaměstnance. O svých opatřeních je 

zaměstnavatel povinen informovat úřad práce.
171

 I kdyţ zákon ukládá zaměstnavateli 

plnit informační povinnost písemně, bude takový úkon, vzhledem k tomu, ţe  

s nedorţením formy není spojena sankce neplatnosti, platný i při nedodrţení formy. 

Skutečnost, ţe nebude dosaţeno při těchto jednáních shody, nemá ţádný právní význam 

pro platnost výpovědí či dohod o skončení pracovního poměru. Ani porušení povinnosti 

prokazatelně doručit příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o rozhodnutí o 

hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací nebo s radou 

zaměstnanců nemá ve vztahu k platnosti skončení pracovního poměru výpovědí u 

dotčených zaměstnanců ţádné právní následky.
172

 

 

 

 

                                                

170 Viz § 63 ZP. 
171 Srovnej § 52 odstavce 2 aţ 7. 
172 Bělina, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 247. 
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4.5 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jednostranným právním 

úkonem směřujícím ke skončení pracovního poměru.
173

 Je moţný jak ze strany 

zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, případný nesouhlas druhé strany nemá na 

skončení pracovního poměru tímto způsobem ţádný vliv. Projev vůle, z něhoţ je 

nepochybné, co se jím sleduje, je tak jedinou podstatnou náleţitostí. Právní úprava se na 

rozdíl od ostatních jednostranných právních úkonů vedoucích ke skončení pracovního 

poměru nesnaţí chránit stabilitu pracovního poměru, ale umoţňuje, zcela v duchu účelu 

institutu zkušební doby, snadné rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr tak 

můţe být ukončen z jakéhokoliv důvodu nebo i bez jeho uvedení. Doba účinnosti 

skončení pracovního poměru ve zkušební době není závislá na uplynutí doby jako 

v případě výpovědi, ale nastane dnem uvedeným ve zrušovacím úkonu. Nejdříve však 

dnem, v němţ druhému účastníku dojde zrušovací projev (to platí i pro případ, není-li 

ve zrušovacím projevu uvedeno ţádné datum), nejpozději pak posledním dnem 

zkušební doby.
174

 Skončení pracovního poměru je účinné doručením písemného 

oznámení druhému účastníku pracovního poměru. Písemné oznámení zaměstnavatele 

musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou.
175

 Doručeno má být zpravidla 

alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Uvedená lhůta je 

pořádková, její případné nedodrţení tak nezpůsobuje neplatnost právního úkonu. Byla-li 

však tato lhůta mezi účastníky sjednána v písemné pracovní smlouvě, došlo tím ke 

sjednání konkrétní podmínky pro účinné zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době.
176

 Neplatnost nezpůsobuje ani nedodrţení písemné formy zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době. Oznámení učiněné ústně je účinné, jakmile se o něm druhý 

účastník pracovního poměru dozví. Zrušení je moţné i v průběhu ochranné doby. Od 

nabytí účinnosti zákona o nemocenském pojištění
177

 však zaměstnavatel nemůţe 

ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních čtrnácti kalendářních dnů trvání 

                                                

173 Zákonnou úpravu nalezneme v § 66 ZP. 
174 Blíţe k tématu např. rozsudek VS v Praze ze dne 28. 4. 1995, sp. zn. 6 Cdo 11/94. 
175 Viz § 334 odstavec 1 ZP. 
176 Srovnej rozhodnutí NS ze dne 17. 11. 1967, sp. zn. 6 Cz 136/67 (R 21/1968). 
177 Zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti k 1. 1. 2009. 
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dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Pro zaměstnance takové 

omezení neplatí. 
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5. Doručování v pracovním právu 

 

5.1 Obecně o doručování 

Doručování je v pracovním právu institutem upravujícím zvláštní způsob 

doručení některých právních úkonů. V pracovněprávních vztazích je pak důleţitou 

náleţitostí adresného právního úkonu učiněného písemnou formou. Právní úkon 

splňující všechny náleţitosti stanovené zákonem musí být doručen tomu účastníku 

pracovněprávního vztahu, kterému byl určen, jinak nemohou nastat předpokládané ani 

zamýšlené právní účinky. 

Doručování písemností v pracovněprávních vztazích je zákoníkem práce 

předepsáno jen ve stanovených případech. Tímto je vyjádřeno přesvědčení zákonodárce 

o jejich důleţitosti a snaha o předcházení případů, ve kterých by mohla být narušena 

právní jistota. To ovšem neznamená, ţe není moţno postupovat obdobně i v případech 

zákonem výslovně neupravených. Další moţností je smluvní úprava doručování 

písemností mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zde je třeba dbát kogentních 

ustanovení, která se v úpravě doručování (§ 334 – § 337 zákoníku práce) vyskytují. 

 

5.2 Doručování zaměstnavatelem 

5.2.1 Obecné ustanovení 

Kogentním ustanovením je například § 334 zákoníku práce
178

, který obecně 

pojednává o doručování zaměstnavatelem.  

Právní úprava doručování se nevztahuje na všechny písemnosti
179

, ale jen na 

písemnosti týkající se vzniku změn a skončení pracovního poměru nebo vzniku dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr odvolání z pracovního místa vedoucího 

                                                

178 Srovnej §2 odstavec 1 ZP, popř. HOCHMAN, J.; Kottnauer, A., Úlehlová, H. Nový zákoník práce s 

komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a přepracované vydání. 

Praha : Linde Praha, a. s., 2008, s. 797. 
179 HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 758. 
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zaměstnance, dále se tato právní úprava vztahuje na důleţité písemnosti týkající se 

odměňování, jimiţ jsou mzdový nebo platový výměr a záznam o porušení reţimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce. Zákoník práce stanoví, ţe tyto písemnosti musí 

být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. 

Zároveň jsou také stanoveny způsoby a pořadí, ve kterém se tak má dít.
180

 

Zaměstnavatel se musí nejprve pokusit doručit písemnost zaměstnanci osobně. A to 

předáním do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastiţen, 

anebo prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací. Není-li to těmito 

způsoby moţné, přichází na řadu druhá varianta, a sice doručení písemnosti 

prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb. Z dikce zákona tedy vyplývá, ţe 

doručení prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb je pouze jakýmsi 

„náhradním“ doručením, které přichází v úvahu pouze tehdy, nebylo-li moţné provést 

doručení osobně. 

Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je obecně splněna, jakmile 

zaměstnanec písemnost převezme. Nedoručuje-li zaměstnavatel písemnost 

prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací anebo prostřednictvím 

provozovatele poštovních sluţeb povaţuje se písemnost za doručenou také tehdy, 

jestliţe zaměstnanec přijetí písemnosti odmítne. Ke škodě věci není taková fikce 

doručení také stanovena pro případ doručování písemnosti zaměstnance zaměstnavateli, 

kdy zejména v případě zaměstnavatele-fyzické osoby je často doručení písemnosti 

zaměstnancem značně obtíţné.
181

 (K fikci doručení prostřednictvím provozovatele 

poštovních sluţeb viz oddíl 5.2.2.) 

Pro případ doručení písemnosti zaměstnanci prostřednictvím provozovatele 

poštovních sluţeb je zaměstnavateli stanovena povinnost vybrat takovou poštovní 

sluţbu, aby z uzavřené poštovní sluţby dle zákona o poštovních sluţbách
182

 vyplývala 

povinnost doručit poštovní zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených 

zákoníkem práce. V praxi ovšem dochází k případům, kdy z hlediska zákonné úpravy 

                                                

180 Srovnej HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 758. 
181 HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 758 a 764. 
182 Zákon č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document.seam?type=html&rowIndex=1&documentId=nnptembqhfpwy6c7ojsxu2lnl5sg6y3bonxgkx3qojqwgzk7nzsxgy3in5yg4zlin5pxa33knfzxizlomnsq&conversationId=543243
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není doručováno zaměstnanci do vlastních rukou. Děje se tak na základě odlišného 

chápání doručení do vlastních rukou (podrobněji viz oddíl 5.2.3).  

Je-li třeba doručit písemnost ze strany zaměstnavatele advokátovi, jeţ 

zastupuje zaměstnance, pouţije se § 48 občanského soudního řádu. 

 

5.2.2 Prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 

Doručování písemností zaměstnanci prostřednictvím sítě nebo sluţby 

elektronických komunikací je moţné pouze tehdy, jsou-li splněny následující 

podmínky
183

: 

a) podmínka legislativní - zaměstnanec s tímto způsobem 

doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli svoji 

elektronickou adresu pro doručování, 

b) podmínka technická - zaměstnanec i zaměstnavatel jsou drţiteli 

elektronického podpisu zaloţeného na kvalifikovaném certifikátu podle 

zákona.
184

  

Přesné vymezení pojmů je v dnešní době technického pokroku a rychlého 

nástupu nejrůznějších komunikačních novinek velmi důleţité zejména proto, ţe některé 

technické pojmy jsou (nejen) v hovorovém jazyku pouţívány jako synonyma či v jiném 

smyslu, neţ je chápe zákonodárce. Pod doručování prostřednictvím sítě nebo sluţby 

elektronických komunikací tak nespadá obyčejný email, jelikoţ doručovaná písemnost 

musí být podepsána elektronickým podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu. 

Písemnost je doručena dnem, kdy zaměstnanec potvrdí zaměstnavateli převzetí 

datovou zprávou podepsanou svým elektronickým podpisem zaloţeným rovněţ na 

kvalifikovaném certifikátu. 

                                                

183 Srovnej HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 760. 
184 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů. 
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Doručení se však stává neúčinným, jestliţe se písemnost zaslaná na 

elektronickou adresu zaměstnance vrátila jako nedoručitelná nebo jestliţe zaměstnanec 

do tří dnů od odeslání písemnosti nepotvrdil její přijetí datovou zprávou podepsanou 

svým elektronickým podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu. 

V praxi je tento způsob doručování písemností nepříliš rozšířen, coţ je 

způsobeno zejména tím, ţe zaměstnanci nejsou zpravidla drţiteli potřebného 

elektronického podpisu. Je však třeba dodat, ţe ani většina zaměstnavatelů jím 

nedisponuje. 

 

5.2.3 Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

Úprava tohoto typu doručování je obsaţena v § 336 zákoníku práce, tento 

paragraf je svou povahou kogentní.
185

  

Doručování písemností zaměstnavatelem zaměstnanci prostřednictvím 

provozovatele poštovních sluţeb je sice upraveno velmi podrobně, nicméně v některých 

směrech neodpovídá úpravě poštovních podmínek zatím největšího provozovatele 

poštovních sluţeb u nás, jímţ je Česká pošta s.p. Jde například o úloţní lhůtu nebo 

splnění povinnosti doručit zásilku do vlastních rukou adresáta.
186

  

Písemnost, která je doručována prostřednictvím provozovatele poštovních 

sluţeb je zaměstnavatel povinen zaslat na poslední adresu zaměstnance, která je mu 

známa. Zaměstnanec je v průběhu pracovněprávního vztahu povinen tuto adresu při 

změně bydliště průběţně aktualizovat.  

                                                

185 Srovnej §2 odstavec 1 věta první ZP. 
186 Srovnej HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 761–762,  

Dokument Poštovní podmínky České pošty s.p. – Základní poštovní sluţby, platné k 1. 1. 2010, ke 

staţení zde: http://www.cpost.cz/cz/nastroje/dokumenty-ke-stazeni-id355/#pod (staţeno a nahlédnuto 3. 

3. 2010). 

http://www.cpost.cz/cz/nastroje/dokumenty-ke-stazeni-id355/#pod
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Písemnost můţe být doručena také tomu, koho zaměstnanec k přijetí 

písemnosti určil na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem 

zaměstnance.
187

 

Doručení písemnosti musí být doloţeno písemným záznamem o doručení. 

Tímto záznamem je ve většině případů od poštovní obálky oddělitelná dodejka, 

podepsaná příjemcem. Náleţitosti dodejky či uvedení jiných údajů (například čas 

dodání zásilky) lze dohodnout s provozovatelem poštovních sluţeb. Dodejka obsahující 

údaje o doručení je po doručení písemnosti neprodleně zaslána odesilateli (v tomto 

případě konkrétně zaměstnavateli).  

Vzhledem k závaţným dopadům, které mohou nastat nesprávným doručením, 

je třeba upozornit na v praxi poštovních doručovatelů nikoli neobvyklé doručení jiné 

osobě.
188

 Zákoník práce tuto moţnost připouští pouze tehdy, je-li tato osoba 

zaměstnancem zmocněna písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Poštovní 

podmínky České pošty s.p. však připouštějí doručení osobě odlišné od adresáta, aniţ by 

byla tato plná moc s úředně ověřeným podpisem vyţadována.
189

 Zaměstnavateli lze 

proto doporučit, aby zvolil doplňkovou sluţbu „dodání do vlastních rukou výhradně jen 

adresáta“ (tradičně se k těmto účelům pouţívá obálka s červeným pruhem a 

s dodejkou), kdy provozovatel poštovních sluţeb dodá poštovní zásilku výhradně jen do 

rukou adresáta.
190

 Převzetím zásilky jinou osobou neţ zaměstnancem se ve své 

judikatuře zabýval i Nejvyšší soud a konstatoval následující: „Jestliže zásilku s 

písemností uvedenou v § 266a odst. 1 zákoníku práce 1965 (nyní v § 334 odst. 1 ZP) 

doručovanou zaměstnanci do vlastních rukou převzala jiná osoba než zaměstnanec, 

                                                

187 Např. podle zákona č. 21/2006 Sb., zákona o ověřování, ve znění pozdějších předpisů. 
188 Srovnej HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 762. 
189 Srovnej Dodání do vlastních rukou (článek 18), dokument Poštovní podmínky České pošty s. p. – 

Základní poštovní sluţby, platné k 1. 1. 2010, ke staţení zde: http://www.cpost.cz/cz/nastroje/dokumenty-

ke-stazeni-id355/#pod (staţeno a nahlédnuto 3. 3. 2010). 
190 Dodání do vlastních  rukou výhradně jen adresáta (článek 19), dokument Poštovní podmínky České 

pošty s. p. – Základní poštovní sluţby, platné k 1. 1. 2010, ke staţení zde: 

http://www.cpost.cz/cz/nastroje/dokumenty-ke-stazeni-id355/#pod (staţeno a nahlédnuto 3. 3. 2010). 

http://www.cpost.cz/cz/nastroje/dokumenty-ke-stazeni-id355/#pod
http://www.cpost.cz/cz/nastroje/dokumenty-ke-stazeni-id355/#pod
http://www.cpost.cz/cz/nastroje/dokumenty-ke-stazeni-id355/#pod
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nebyla tím splněna povinnost zaměstnavatele doručit písemnost, a to ani v případě, že 

zásilka byla zaměstnanci dodatečně jinou osobou odevzdána.“
191

  

Z judikatury však také vyplývá, ţe i přes některé nedostatky můţe dojít 

k platnému doručení. „Okolnost, že zásilka obsahující písemnost zaměstnavatele 

týkající se vzniku a zániku pracovního poměru nebo vzniku, změn a zániku povinností 

zaměstnance vyplývajících z pracovní smlouvy (pozn. nyní písemnosti vymezené v § 

334 odstavec 1 ZP) předaná poště zaměstnavatelem k doručení zaměstnanci neobsahuje 

doručenku nebo poznámku „do vlastních rukou“, popřípadě, že je na zásilce uvedena 

jiná než poslední adresa zaměstnance, která je zaměstnavateli známa, nemá za následek 

neúčinnost doručení písemnosti zaměstnanci, jestliže zaměstnanec přes tyto nedostatky 

písemnost od pošty převzal.“
192

  

Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být písemnost doručena zastiţen, uloţí se 

písemnost v provozovně provozovatele poštovních sluţeb nebo u obecního úřadu. 

Zaměstnanec se vyzve písemným oznámením o neúspěšném doručení písemnosti, aby si 

uloţenou písemnost do deseti pracovních dnů vyzvedl; zároveň se mu sdělí, kde, od 

kterého dne a v kterou dobu si můţe písemnost vyzvednout. Oznámení musí rovněţ 

obsahovat poučení o následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí 

součinnosti nezbytné k doručení písemnosti. Toto je však v praxi téměř nemoţné, 

protoţe poštovní doručovatel většinou neví, jakou zásilku nese a pouţívá „standardní“ 

oznámení o uloţení zásilky, ze kterého se zaměstnanec o následcích případného 

nepřevzetí nepoučí. V odborné literatuře se pak objevily nevěřícné reakce nad tím, „že 

zákoník práce ve vazbě na § 1 klesl z hlediska teorie legislativy tak hluboko, že de facto 

ukládá právní povinnosti i doručovatelům.“
193

 

Povinnost zaměstnavatele doručit písemnost je splněna, jakmile zaměstnanec 

písemnost převezme. Jestliţe si zaměstnanec uloţenou písemnost nevyzvedne do deseti 

pracovních dnů, povaţuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Nedoručená 

písemnost se odesílajícímu zaměstnavateli vrátí. Jestliţe zaměstnanec doručení 

                                                

191 Rozsudek NS ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2426/2000. 
192 Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 5. 1997, sp. zn. 16 Co 176/97. 
193 JAKUBKA, J. a kol. Zákoník práce s komentářem. 3. aktualizované vydání. Olomouc : ANAG, 2008, 

s. 431. 
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písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb znemoţní tím, ţe poštovní 

zásilku obsahující písemnost odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou 

k doručení písemnosti, povaţuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemoţnění 

doručení písemnosti došlo. Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích 

odmítnutí převzetí písemnosti; o poučení musí být proveden písemný záznam. 

 

5.3 Doručování zaměstnancem 

Zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla osobním 

předáním v místě sídla zaměstnavatele. Toto ustanovení § 337 odstavce 1 má i přes 

pouţití nařizovací dikce dispozitivní povahu a je z něj moţné odvodit i jiné moţnosti 

doručení. To ostatně potvrzuje i judikatura, podle níţ „písemnosti zaměstnance určené 

jeho zaměstnavateli lze doručit nejen prostřednictvím pošty (držitele poštovní licence), 

ale i pomocí každé fyzické nebo právnické osoby, která bude ochotna doručení provést, 

nebo osobním předáním statutárnímu orgánu zaměstnavatele, k tomu určenému 

zaměstnanci, popřípadě každému vedoucímu zaměstnanci, který mu je nadřízen.“
194

 Na 

ţádost zaměstnance je pak zaměstnavatel povinen doručení písemnosti písemně 

potvrdit. 

Pokud s tím zaměstnavatel souhlasí, můţe zaměstnanec vyuţít další zákonem 

stanovený způsob a doručit písemnost určenou zaměstnavateli prostřednictvím sítě nebo 

sluţby elektronických komunikací na elektronickou adresu, kterou zaměstnavatel pro 

tento účel zaměstnanci oznámil. Písemnost určená zaměstnavateli musí být podepsána 

elektronickým podpisem zaměstnance zaloţeným opět na kvalifikovaném systémovém 

certifikátu. Postupuje se zde analogicky podle § 335 zákoníku práce (doručování 

prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací zaměstnavatelem). 

Doručení písemnosti určené zaměstnavateli je splněno, jakmile ji 

zaměstnavatel převzal. V praxi však dochází i k takovým případům, kdy doručení 

písemností zaměstnancem především zaměstnavateli s malým počtem zaměstnanců je 

znemoţněno například tím, ţe zaměstnavatele-fyzickou osobu – anebo statutární orgán 

                                                

194 Rozsudek NS ze dne 10. 5. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2172/2003. 
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zaměstnavatele-právnické osoby – nelze zastihnout a ostatní zaměstnanci nejsou 

k převzetí takové písemnosti kompetentní. Podle ustálené soudní judikatury však 

postačí, dostane-li se písemnost zaměstnance alespoň do dispozice zaměstnavatele, to 

jest, ţe se o její existenci dozvěděl.
195

  

  

                                                

195 HŮRKA, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., Trylč, L., Bezouška, P. Zákoník práce a související 

ustanovení občanského zákoníku. 1. vydání. Olomouc : ANAG, 2008, s. 765. 
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6. Neplatné rozvázání pracovního poměru 

 

Neplatnost rozvázání pracovního poměru právními úkony uvedenými v § 48 

odstavci 1 zákoníku práce můţe být uplatněna oběma účastníky pracovního poměru, a 

to vţdy pouze vůči druhé straně
196

. Jedná se o neplatnost relativní. Není tedy zaloţena 

právní vadou, kterou právní úkon trpí, nýbrţ je třeba, aby se neplatnosti jedna či druhá 

strana dovolala před soudem. Rozvázání pracovního poměru se stává neplatným aţ na 

základě pravomocného rozhodnutí soudu. Zaměstnanec i zaměstnavatel mají na 

uplatnění neplatnosti pomocí ţaloby u soudu zákonem stanovenou lhůtu v délce dvou 

měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. „Lhůta k uplatnění 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru je lhůtou prekluzivní (propadnou) a současně 

jde o lhůtu hmotněprávní. To znamená, že účastník,…, musí uplatnit svůj nárok žalobou 

u soudu tak, aby žaloba došla na soud nejpozději v poslední den lhůty“
197

 Nepostačuje 

tedy odevzdání ţaloby orgánu, který má povinnost ji doručit, jako je tomu u lhůt 

procesních. „Není-li nárok uplatněn včas, tedy alespoň v poslední den lhůty, právo na 

určení neplatnosti právního úkonu směřujícího k rozvázání pracovního poměru zaniká a 

rozvázání pracovního poměru, i kdyby bylo neplatné, je účinné.“
198

 Marným uplynutím 

lhůty právo zaniká, k čemuţ soud přihlédne, i kdyţ to účastník nenamítne.
199

 

Neuplatněním práva v dané lhůtě u soudu se tedy původně relativně neplatný 

pracovněprávní úkon stává platným. Neplatnost rozvázání pracovního poměru pak nelze 

v jiných řízeních posuzovat ani jako otázku předběţnou.
200

 

Věcně příslušným soudem k projednání ţaloby na neplatnost rozvázání 

pracovního poměru je okresní soud nebo soud jemu na roveň postavený.
201

 Směřuje-li 

ţaloba proti zaměstnavateli, je místně příslušným soud zaměstnavatele. Vymezení 

                                                

196 Podmínka včasnosti ţaloby je splněna jen tehdy, je-li ţaloba řádně uplatněna toliko proti 
zaměstnavateli (zaměstnanci), který rozvazovací úkon učinil. Je-li ţaloba uplatněna proti někomu jinému, 

nelze to za uplatnění ţaloby povaţovat a lhůta běţí nadále. Viz rozhodnutí NS ze dne 8. 11. 2007, sp. zn. 

624/2007.  
197 Rozsudek NS ze dne 14. 5. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1436/2001. 
198 Ibidem. 
199 Srovnej § 330 ZP. 
200 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

121. 
201 Těmi jsou v obvodu hlavního města Prahy soudy obvodní a v obvodu města Brna Městský soud 

v Brně. Srovnej § 9 zákona č. 6/2002 o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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obecného soudu se diferencuje podle toho, o jaký subjekt se z hlediska hmotného práva 

jedná.
202

 Je-li ţalovaným zaměstnanec, je místně příslušný soud, v jehoţ obvodu má 

bydliště. Nemá-li bydliště, pak soud, v jehoţ obvodu se zdrţuje. Má-li zaměstnanec 

bydliště na více místech, jsou jeho obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichţ 

obvodu bydlí s úmyslem zdrţovat se tam trvale. Místně příslušný je také soud, v jehoţ 

obvodu má zaměstnanec stálé pracoviště.
203

 V řízení před okresním soudem jedná a 

rozhoduje senát skládající se z předsedy a dvou přísedících – laiků.
204

 Účast laiků, kteří 

dnes v občanském soudním řízení působí jako přísedící pouze ve věcech pracovních, se 

můţe jevit jako sporná.
205

  

V případě, kdy druhý účastník neplatně rozváţe jednostranným právním 

úkonem pracovní poměr a ţaloba na neplatnost rozvázání pracovního poměru je u 

soudu podána v čas, je jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli zákoníkem práce 

poskytována ochrana. Ten, vůči němuţ byl pracovní poměr neplatně rozvázán, má 

moţnost se rozhodnout, zda bude i nadále trvat na dalším pokračování pracovního 

poměru. Rozhodne-li se, ţe na další existenci pracovního poměru nebude trvat, pak se 

uplatní zákoníkem práce pro obě strany obdobně upravená právní fikce, ţe pracovní 

poměr skončil dohodou.
206

 Pokud však účastník na existenci pracovního poměru trvá, 

pracovní poměr neskončí a případná majetková újma, k níţ došlo, musí být v podobě 

náhrady mzdy (zaměstnanci) nebo náhrady škody (zaměstnavateli) odčiněna. 

Stanovení nároků z neplatně rozvázaného pracovního poměru je upraveno  

v § 69 – 71 zákoníku práce rozdílně podle toho, který z účastníků neplatně rozvázal 

pracovní poměr a zda druhá strana na jeho pokračování trvá či nikoli.  

 

                                                

202 Viz § 84a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Blíţe 

k tomuto tématu také např. WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. 

Praha : Linde Praha, a. s., 2008, s. 125 a násl. 
203 Srovnej § 87 odstavec 1, písmeno a) OSŘ. 
204 Srovnej § 36a odstavec 1 OSŘ a § 35 odstavec 2 zákona č. 6/2002 ve znění pozdějších předpisů, zákon 

o soudech a soudcích. 
205 Viz např. WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 5. aktualizované vydání. Praha : Linde 

Praha, a. s., 2008, s. 125 „Obecně však nelze tuto účast považovat za potřebnou.“ 
206 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 

238. 
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6.1 Ze strany zaměstnavatele 

Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním 

zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamţitě nebo ve zkušební době a oznámil-li 

zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, ţe trvá na tom, aby ho 

dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále. Oznámení zaměstnance je 

jednostranným právním úkonem adresovaným zaměstnavateli. I kdyţ zákon vyţaduje 

písemnou formu, nespojuje s jejím nedostatkem neplatnost provedeného úkonu, a proto 

je oznámení platné, i kdyţ bylo provedeno jen ústně, popřípadě konkludentně.
207

 

Zaměstnanec můţe své stanovisko změnit, nejpozději však do rozhodnutí soudu o 

ţalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Rozhodným je takové 

oznámení zaměstnance zaměstnavateli, které tu bylo v době rozhodnutí soudu, jímţ 

bylo řízení ve věci pravomocně skončeno.
208

  

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu. 

Náhrada přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil 

zaměstnavateli, ţe trvá na dalším zaměstnávání, aţ do doby, kdy mu zaměstnavatel 

umoţní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.  

Nejvyšší soud se ve své judikatuře zabýval i moţností zaměstnance, kterému 

nebylo umoţněno pracovat po dobu soudního řízení u jiného zaměstnavatele, a 

konstatoval následující: „Oznámil-li zaměstnanec po podání výpovědi z pracovního 

poměru zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, a neumožnil-li mu 

zaměstnavatel, aby konal (až do pravomocného skončení soudního řízení o neplatnost 

výpovědi nebo do doby, než dojde k platnému rozvázání pracovního poměru jinak) 

práce podle pracovní smlouvy, má zaměstnanec nejen nárok na náhradu mzdy ve výši 

průměrného výdělku (pozn. nyní § 69 odstavec 1 ZP), ale i možnost zapojit se do práce 

u jiného zaměstnavatele. Zaměstnanec smí v tomto období pracovat u jiného 

zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě jiného pracovněprávního vztahu; 

i když doba trvání pracovního poměru není v tomto případě (…) zákonem omezena do 

pravomocného skončení sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, musí 

                                                

207 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce: Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 266. 
208 Viz rozhodnutí NS ze dne 29. 11. 2000, sp. zn. 21 Cdo 227/2000. 
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zaměstnanec při sjednání svého pracovněprávního vztahu u jiného zaměstnavatele 

náležitě vzít v úvahu, že po svém zaměstnavateli požadoval, aby ho dále zaměstnával, a 

že proto musí být připraven znovu nastoupit do práce u svého zaměstnavatele, jakmile 

se stane pravomocným rozhodnutí soudu o určení neplatnosti výpovědi z pracovního 

poměru. V případě, že svůj pracovní poměr nebo jiný pracovněprávní vztah k jinému 

zaměstnavateli nesjedná na dobu určitou (tj. na dobu trvání sporu o neplatnost výpovědi 

z pracovního poměru u soudu), musí si jinak (jiným ujednáním) zajistit včasné ukončení 

tohoto pracovněprávního vztahu tak, aby mohl počínaje dnem právní moci rozhodnutí o 

určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, kdy se jeho vztahy se zaměstnavatelem 

znovu budou řídit pracovní smlouvou a příslušnými pracovněprávními předpisy, podle 

pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené 

pracovní době a plnit všechny ostatní povinnosti z pracovního poměru.“
209

 

Netrvá-li však zaměstnanec na tom, aby byl dále zaměstnáván, a nedohodne-li 

se se zaměstnavatelem písemně
210

 jinak, platí, ţe jeho pracovní poměr skončil dohodou 

ke dni, kdy měl pracovní poměr skončit neplatnou výpovědí (uplynutím výpovědní 

doby), neplatným okamţitým zrušením nebo neplatným zrušením ve zkušební době. 

V posledních dvou případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu 

ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby. K tomuto ustanovení zákoníku 

práce se vyjádřil i Nejvyšší soud, který jeho smysl vykládá takto: „Na rozdíl od 

neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí, které zaměstnanci zajišťuje práci a 

odměnu za práci až do uplynutí výpovědní doby, ocitá se zaměstnanec při neplatném 

okamžitém zrušení pracovního poměru vždy a při neplatném zrušení pracovního poměru 

ve zkušební době zpravidla bez práce a bez výdělku ze dne na den. Uvedený následek 

odůvodňuje, aby zaměstnavatel zaplatil zaměstnanci, s nímž byl pracovní poměr 

neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, náhradu mzdy za dobu výpovědní 

doby.“
211

 

                                                

209 Rozsudek NS ze dne 9. 3. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1218/2005. 
210 Podmínka písemnost je zákonem stanovena pouze pro případ neplatného rozvázání pracovního 

poměru zaměstnavatelem, u neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnancem zcela chybí. 

Srovnej § 69 odstavec 2 ZP a § 70 odstavec 2 ZP.  
211 Stanovisko Občanskoprávního a Obchodního kolegia NS ze dne 9. 6. 2004, Cpjn 4/2004. 
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Obdobně, jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem, se 

postupuje i při posuzování nároků zaměstnance na náhradu ušlé mzdy u neplatné 

dohody o rozvázání pracovního poměru.  

 

6.2 Ze strany zaměstnance 

Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně 

zaměstnanec pracovní poměr okamţitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil 

zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, ţe trvá na tom, aby dále konal svou 

práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má 

zaměstnavatel právo na něm poţadovat náhradu škody, která mu tím vznikla (například 

placení přesčasové práce jinému zaměstnanci), ode dne, kdy mu oznámil, ţe trvá na 

dalším konání jeho práce. Právo na náhradu škody se posuzuje podle § 250 a §257 

zákoníku práce. 

Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá 

na tom, aby zaměstnanec u něho dále pracoval, uplatňuje se zde stejná konstrukce, jako 

tomu bylo u neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. Tedy platí, 

nebylo-li dohodnuto jinak (zde zákon nevyţaduje písemnou formu), ţe pracovní poměr 

skončil dohodou, a to, uplynutím výpovědní doby (byla-li dána neplatná výpověď) nebo 

dnem, kdy měl pracovní poměr zrušením skončit (byl-li pracovní poměr neplatně zrušen 

okamţitě nebo ve zkušební době). Na rozdíl od zaměstnance, kterému, netrvá-li tento na 

tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, náleţí při neplatném okamţitém zrušení 

nebo neplatném zrušením ve zkušební době náhrada mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku za dobu výpovědní doby, nemůţe zaměstnavatel v ţádném případě 

uplatňovat vůči zaměstnanci náhradu škody. Zaměstnavatel také nemůţe (na rozdíl od 

zaměstnance) uplatňovat právo na náhradu škody pro neplatnost dohody o rozvázání 

pracovního poměru. 
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7. Závěr 

 

Zákonná úprava právních úkonů vedoucích ke skončení pracovního poměru 

sice netrpí nějakou závaţnější vadou, která by ukončení pracovněprávního vztahu činila 

přehnaně obtíţným, ale to neznamená, ţe by v některých jejích částech nebylo potřeba 

změn. Co se obecné úpravy právních úkonů týče, nelze dle mého názoru v blízké době 

očekávat ţádné převratné změny. V rámci postupné rekodifikace soukromého práva sice 

zaujímá stěţejní postavení dlouho diskutovaný nový občanský zákoník, který jiţ má i 

své paragrafované znění, zkušenosti s táhnoucím se procesem přijetí trestního zákoníku 

nám však naznačují, ţe se můţe jednat o běh na velice dlouhou trať.  

Změny v úpravě zákoníku práce je v tuto chvíli velmi těţké odhadovat. 

Všechno se bude odvíjet od povolebního rozloţení 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 moţné, ţe 

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 

zpruţnění trhu práce však mohou narazit na zaţitou 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, potaţmo 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, ţe 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 
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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, ţe 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 jiţ druhý Národní program reforem ČR 2008–2010, který 

byl následně schválen vládou.
212

 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 náleţitým 

přihlédnutím k úloze sociálních partnerů. V návaznosti na tento program probíhaly 

expertní práce pro přípravu novely zákoníku práce, jejímţ cílem je zvýšení flexibility a 

liberalizace v pracovněprávních vztazích. Jedním z plánovaných opatření byla i příprava 

novely zákoníku práce. Návrh novely byl předloţen do připomínkového řízení. 

K vypořádání těchto připomínek a předloţení návrhu zákona vládě jiţ s ohledem na 

politickou situaci nedošlo. Můţeme jen doufat, ţe ne všechny návrhy expertního panelu 

při Ministerstvu práce a sociálních věcí zůstanou leţet ladem. 

  

                                                

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

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_program_zprava.html
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Seznam zkratek 
 

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

OZ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

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

ZPr – zákon č. 65/1965 Sb., (starý) zákoník práce, zrušen k 1. 1. 2007  

ÚS – Ústavní soud České republiky 

NS – Nejvyšší soud České republiky 

VS – vrchní soud 
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Název práce v anglickém jazyce 
 

Legal acts resulting in the termination of employment 

 

Abstract 

Zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führende Rechtsgeschäfte 

Heutzutage, in der Zeit der sogenannten Finanzkrise, häufen sich die Fälle, in 

welchen ein Arbeitsvertrag aus verschiedenen Gründen zu beenden ist. Für die 

Wirksamkeit eines solchen Rechtgeschäfts ist es erforderlich, nicht nur die geltende 

arbeitsrechtliche Regelung anzuwenden, sondern auch die im Bürgerlichen Gesetzbuch 

geregelten und für das ganze Privatrecht gültigen Erfordernisse des Rechtgeschäftes zu 

beachten. Ohne die könnte kein einziges Rechtgeschäft, sei es auch aus dem 

arbeitsrechtlichen Sicht fehlerfrei, wirksam sein. 

Zweck dieser Arbeit ist zu beschreiben, welche Voraussetzungen zu erfüllen 

sind bzw. wo und unter welchem Aspekt die arbeitsrechtliche Regelung von der 

allgemein geltenden abweicht. Dafür werden häufig die im Zivilrecht geltenden 

Regelungen aber in Hinblick auf die arbeitsrechtlichen Erfordernissen benutzt. 

Ausgehend von der Art und Weise der gesetzlichen Regelung wird untersucht, welche 

Anforderungen für die Wirksamkeit dieses oder jenes Rechtgeschäftes zu erfüllen sind. 

Die wichtige Quelle, die vor allem bei der Auslegung der zahlreichen Begriffe und 

anderen strittigen Fragen benutzt wird, ist die umfassende Rechtsprechung. Dagegen 

werden die einzelnen, konkret im Arbeitsgesetzbuch geregelten Rechtsgeschäfte nicht 

zu ausführlich behandelt. 

Im ersten Kapitel wird eine allgemeine Einführung in die Problematik der 

Beendung des Arbeitsverhältnisses zusammengefasst, die im Arbeitsgesetzbuch 

geregelt ist. Das folgende Kapitel setzt sich unter Beachtung der arbeitsrechtlichen 

Unterschiedlichkeiten mit den Rechtsgeschäften auseinander. Dieses Kapitel ist in sechs 

Teile untergliedert, wobei der erste Teil die Merkmale des Begriffs „Rechtgeschäft“ 

behandelt, der folgende Teil befasst sich mit den arbeitsrechtlichen Rechtsgeschäften, 
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der dritte Teil widmet sich verschiedenen Bestandteilen, die für ein Zustandekommen 

eines wirksamen Rechtsgeschäftes notwendig sind und die letzen drei Teile beschreiben 

den Inhalt, die Auslegung und Ungültigkeit eines Rechtsgeschäftes. Im nächsten Kapitel 

werden die einzelnen zur Beendung des Arbeitsverhältnisses führenden Rechtsgeschäfte 

(d. h. Vereinbarung, Kündigung, sofortige Auflösung und Auflösung in der Probezeit) 

vor allem hinsichtlich der Voraussetzungen ihrer Gültigkeit behandelt. Der 

Schwerpunkt des vorletzten Kapitels ist die Übergabe im Arbeitsrecht und das letzte 

Kapitel ist der unwirksamen Beendung des Arbeitsverhältnisses samt daraus folgenden 

Ansprüchen gewidmet.  

Es zeigt sich, dass die gesetzlichen Regelungen für die Laien nicht immer 

problemlos zu verstehen sind und an manchen Stellen sich  auch die Fachleute nicht 

daran einigen können, ob die gewählte Lösung passend ist. Vor allem auf dem Gebiet 

der Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte wäre eine Änderung zu empfehlen. 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova 

právní úkon, skončení pracovního poměru 

 

Keywords 

legal act, the termination of employment 


