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1 Úvod 
 

Pracovní právo je samostatným právním odvětvím právního řádu jak v Slovenské 

tak i v České republice. Již samotný etymologický význam slovního spojení „pracovní 

právo“ nám naznačuje, že se jedná o odvětví upravující vztahy mezi lidmi při realizaci 

lidské práce. Jako právní pojem vychází však nejen z fyzikální definice práce, ale i 

z jejího hospodářského pojetí, a tedy že práce je chápaná jako výrobní faktor a slouží na 

pokrytí jak duševního tak i tělesného rozvoje jedince.  

Pracovní právo se zabývá regulací vztahů, které vznikají při realizaci práva občana 

získávat prostředky pro své životní potřeby prací podle čl. 26 Listiny základních práv a 

svobod (dále jen „LZPS“)1 Je tvořeno souborem právních norem, které v zásadě 

upravují tři oblasti.2 Na jedné straně mluvíme o pracovním právu individuálním (jedná 

se o vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli), na straně druhé stojí kolektivní 

pracovní právo (tedy vztahy mezi zaměstnavateli a subjekty, které kolektivy 

zaměstnanců zastupují) a třetí, neméně důležitou oblastí je právní úprava zaměstnanosti.   

Pracovní právo historicky vzniklo z důvodu potřeby chránit slabší stranu 

pracovního vztahu, tj. zaměstnance.3 Tato základní funkce pracovního práva 

samozřejmě zůstává zachována, ale lze sledovat měnící se trendy přístupu k tomu, jak 

těchto cílu dosáhnout. V současné době se stále častěji ve spojení s pracovním právem 

operuje s pojmem flexicurity neboli flexijistota, který lze zjednodušeně vysvětlit jako 

určitou symbiózu flexibility a jistoty v zaměstnání. Může být vnímaná jako kombinace 

čtyř základních zásad, které by měly být v pracovním právu dodržovány: zásada 

flexibilního pracovního práva, aktivní politiky zaměstnanosti, efektivního vzdělávacího 

systému a moderního systému sociálního zabezpečení.4 Jedná se o přechod ze systému 
                                                 
1 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 4. 
2 Tamtéž, str. 3.  
3 Tamtéž, str. 4. 
4 DRBALOVÁ, V. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sekce mezinárodních organizací a EU, členka Evropského 

hospodářského a sociálního výboru. Flexicurita jako lék pro evropské trhy práce [cit. 2011-04-16]. 

Dostupné z WWW: http://modernirizeni.ihned.cz/c1-21764920-flexicurita-jako-lek-pro-evropske-trhy-práce 
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chránícího pracovní místo zaměstnance, na systém chránící jeho zaměstnanost či 

zaměstnatelnost5. Postoj zaměstnavatelů a odborových organizací se ve vnímání nových 

trendů mnohokrát značně liší. Zaměstnavatelé vidí možnost zmodernizování pracovního 

práva, odborové organizace se naopak obávají degradaci pracovněprávních vztahů a 

ztráty jistoty. Zákoníky práce SR i ČR se o modernizaci snaží a procházejí postupnými 

novelizacemi. Úprava pracovního poměru je tedy i v současné době často diskutovanou 

otázkou a nastavení správného modelu sebou může nést mnoho problémů.  

Jako téma své diplomové práci jsem si zvolila „Skončení pracovního poměru 

v mezinárodním srovnání“ se zaměřením na právní úpravu ve Slovenské a v České 

republice. Z hlediska slovenského studenta studujícího v ČR se mě obě právní úpravy 

dotýkají a srovnání jednotlivých způsobů ukončení pracovního poměru pokládám za 

nejen zajímavé, ale i užitečné. Pokusím se zodpovědět otázky, zda a v jakém rozsahu se 

právní úprava států, které ještě do roku 1992 tvořily jeden celek, může lišit, a jak se 

v zákonících práce obou států promítají moderní trendy pracovního práva.   

Po krátkém exkurzu do historie pracovního práva, bych ráda čtenáře, alespoň ve 

stručnosti, uvedla do problematiky pracovněprávních vztahů. Budu se věnovat 

především vzniku pracovního poměru, základním znakům a vztahům vznikajícím mezi 

jednotlivými subjekty pracovního práva. SR i ČR jsou členy mnoha mezinárodních 

organizací a tudíž jsou  národní pracovněprávní úpravy obou států ovlivněny řadou 

mezinárodních dokumentů. Následně bych se proto ráda zaměřila na pojetí institutu 

skončení pracovního poměru na mezinárodní úrovni a postupně se věnovala 

jednotlivým rozvazovacím úkonům dle české a slovenské právní úpravy. Na závěr se 

budu zaobírat samotnou komparací obou právních systémů a tím také nastíním základní 

rozdíly mezi právní úpravou v ČR a v SR, přičemž vycházím z právního stavu platného 

k 13. dubnu 2011.  

  Cílem mojí diplomové práce je podat ucelený přehled o jednotlivých 

možnostech a způsobech skončení pracovního poměru dle slovenské a české platné 

právní úpravy a poukázat též na případné rozdíly v rozhodovací praxi soudů. Čtenáři 

bych ráda nastínila podstatné odlišnosti v obou právních systémech, tak aby při 

                                                 
5 Palla, T. Systém flexicurity po česku – drobný postřeh z praxe [cit. 2011-04-16]. Dostupné z WWW: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/system-flexicurity-po-cesku-drobny-postreh-z-praxe-63161.html.  
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ucházení se o práci v jednom z těchto států, nebyl překvapen odlišnostmi 

v pracovněprávních úpravách. 
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2 Historický vývoj pracovního práva  
 

Potřeba vzniku právní úpravy pracovních vztahů vyplývala nejen z rozvoje 

pracovních vztahů, ale i z budování a vznikání moderního právního systému. Největší 

rozvoj je spojen s obdobím kapitalizmu, nicméně určitou úpravu výkonu práce můžeme 

dohledat již dříve: druhá část Chammurapiho zákoníku upravující najímaní pracovních 

sil v období Mezopotámie či institut locatio conductio operarum (česky: služební, 

pracovní či námezdní smlouva) v římském právu, který se týkal námezdní práce.  

Za jeden z prvních významných dokumentů na našem území lze považovat Horní 

zákoník neboli „Ius regale montanorum“ Václava II. z let 1300-1305, který v zemích 

Koruny české platil až do roku 1834, kdy byl nahrazen obecným horním zákoníkem. 

Horní zákoník, dílo pravděpodobně Gozzia Orvietského, je první obsáhlou recepcí 

římského práva na našem území. Zákoník, který se řídí systémem Justiniánových 

Institucí, obsahuje pracovněprávní normy ve své první knize. Nacházíme zde normy 

upravující vznik námezdního pracovního poměru, práva a povinnosti námezdních 

pracovníků, délku pracovní doby, bezpečnosti práce a otázky mzdové.6 

Mimo oblast těžby rud byly od 13. století uzavírány pracovní smlouvy jako 

smlouvy čelední, tovaryšské a učednické.7 Smlouvy čelední byly uzavírány mezi 

vrchností a poddanými, vždy na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku. V Čechách 

vždy začínaly a končily na sv. Martina 11.11. Uzavření smlouvy bylo potvrzeno 

převzetím tzv. závdavku, který čeledín nebo děvečka obdrželi při nástupu do práce. 

Mzda byla vyplácena až po skončení pracovního období, mezitím měl pracovník nárok 

pouze na ubytování a stravu. Učednické a tovaryšské smlouvy byly upraveny 

cechovním právem v cechovních řádech, které spadalo do práva městského. 

Ke stanovení přesnějších pravidel pro uzavírání čeledních smluv a ke konkretizaci 

jejich obsahu došlo v 16. století, kdy zemské sněmy v písemné formě formulovaly a 

                                                 
6 KOTOUS, Jan. Ke kořenům římského práva. Aplikované právo. Praha : Vysoká škola aplikovaného práva, 2004, 

roč. 2, č. 2, str. 44.  
7 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno : MU v Brně a nakladatelství 

DOPLNĚK, 2004, str. 32. 
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vyhlásily čelední řády.8 Zavedly mimo jiné povinnost osoby, která se ucházela o práci, 

prokazovat se tzv. fedrovním listem neboli písemným povolením své vrchnosti.  

Polovina 17. století je spojená s vydáváním robotních patentů, které upravovaly i 

pracovní podmínky poddaných. První, který byl vydán v roce 1680 Leopoldem I. (na 

Moravě platil až od roku 1713), připouštěl nanejvýš 3 dny roboty v týdnu (to se 

nevztahovalo na sezónní práce) a délka pracovní doby nebyla stanovena. Následovaly 

patenty z let 1717, 1738 a 1771 (pro Slezsko), které mimo jiné stanovily délku 

pracovního dne. Poslední patent ze dne 13. srpna 1775 odstupňoval robotu dle výše 

berně placené poddanými a rozdělil poddané do 11 tříd podle jejich majetku. Stanovena 

byla taky délka robotního dne, a to v létě na 12 hodin a v zimě na 8 hodin.   

18. století je spojeno se zrušením nevolnictví a s tím souvisejícím odlivem 

obyvatelstva do měst a rozvojem průmyslové výroby. Osoby, které byly zaměstnávány, 

již nebyly poddané, ale svobodné. V té době však stát, v souladu s liberalistickým 

přístupem k zákonodárství o práci, do stanovení podmínek námezdních pracovních sil 

v podstatě nezasahoval9. Pracovní poměry dělníků tak byly ponechány na vůli 

zaměstnavatelů.10 

Přelom 18. a 19. století je spojen s prvními výraznějšími změnami vytvářejícími 

prostor pro vznik zákonodárství o práci. O první moderní úpravě pracovních vztahů 

hovoříme v souvislosti s Všeobecným rakouským občanským zákoníkem z roku 1811, 

který obsahuje úpravu o námezdní smlouvě, jejímž předmětem bylo konat práci za 

úplatu nebo zhotovit dílo. Byl několikrát novelizován a třetí novelou z roku 1916 byla 

námezdní smlouva rozdělena na smlouvu služební a smlouvu o dílo. V druhé polovině 

19. století došlo k ústupu od liberalistického pojetí zákonodárství o práci, stát přistupuje 

pod tlakem bojových dělníků k určitým úpravám pracovních podmínek pomocí zákonů 

a začíná se postupně rozvíjet tzv. ochranné, resp. tovární zákonodárství.11 To se 

projevilo kupříkladu vydáním živnostenského řádu v roce 1859, který obsahoval řadu 

sociálních prvků, a jehož novelizace v roce 1885 krom jiného stanovila ochranu 

pracovníků při výplatě mzdy. Válečné roky 1914 až 1918 sice přinesly mzdové zlepšení 

pro dělníky, ovšem v obecném měřítku se pracovní podmínky dělníku zhoršily a klesala 
                                                 
8 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 26. 
9 Tamtéž, str. 27. 
10 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání, str. 33. 
11 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. Praha : VŠEHRD, 1994, str. 18. 
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i reálná mzda. Po 1. světové válce se celková ekonomická situace zhoršovala a pro 

Československo to znamenalo řadu změn v oblasti pracovního práva. V roce 1918 byla 

uzákoněna 8 hodinová pracovní doba, zároveň byla definována práce přesčas a její 

úhrada. Rok 1919 je spojen s vydáním zákona, kterým byla stanovena minimální mzda, 

a za účelem řešení  mzdových sporů byly zavedeny mzdové úřady.  

20. a 30. léta 20. století se nesla v duchu opakovaných hospodářských krizí, které 

přinesly zhoršení postavení zaměstnanců.12 V roce 1925 vstoupil v platnost Gentský 

systém, který péči o nezaměstnané svěřil odborovým organizacím. Novelou z roku 1930 

byla prodloužena výplata podpory v nezaměstnanosti o dalších 13 týdnů. Roky 1939 až 

1945 jsou spojeny s fašistickou okupací, pracovněprávní předpisy zůstávají v platnosti a 

jsou pouze doplňovány o opatření podporující německé válečné úsilí. Po osvobození 

Československa byla stanovena právní kontinuita s obdobím první republiky, předpisy 

přijaté v období Protektorátu Čechy a Morava tím pádem nebyly uznány jakou součást 

právního řádu. Další období je spojeno především s uplatňováním socialistických 

principů. Dochází k přijetí zákona o státní mzdové politice, k uzákonění mzdového 

zrovnoprávnění mužů a žen a přiznání náhrady za cestovní a stěhovací výkony.  

Normy pracovního práva byly dlouhou dobu nepřehledné a roztříštěné, což vedlo 

k tomu, že se od roku 1962 začíná s přípravou ucelené soustavy pracovního práva, která 

vyvrcholí schválením zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce. Zákon č. 65/1965 Sb., byl 

mnohokrát novelizován a v ČR platil až do roku 2007, kdy nabyl účinnosti nový 

zákoník práce č. 262/2006 Sb.13 (dále jen „ZPr ČR“). Na Slovensku byl nahrazen 

zákonem č. 311/2001 Z. z.14 (dále jen „ZPr SR“) s účinností od 1. dubna 2002.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo.  2. aktualizované a doplněné vydání, str. 37. 
13 Česko. Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky, 2006, částka 84, str. 

3146- 3241.  
14 Slovensko. Zákon č. 311 ze dne 2. července 2001, zákonník práce. In Zbierka zákonov Slovenskej republiky, 2001, 

částka 130, str. 3263- 3320.   
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3 Mezinárodní smlouvy a komunitární akty významné pro institut 

skončení pracovního poměru  

 

Již jsem zmiňovala, že z důvodu členství SR i ČR v řadě mezinárodních organizací, 

se v jejich právních úpravách do značné míry promítají mezinárodněprávní prvky. 

Úprava institutu skončení pracovního poměru proto musí odpovídat nejen zásadám 

stanoveným národními úpravami, ale i požadavkům vytvořeným na mezinárodní úrovni. 

Takovými požadavky jsou právo na práci a ochrana stability pracovního zapojení, 

svoboda práce a zákaz diskriminace.  

 

3.1 Mezinárodní organizace a jejich dokumenty  

 

V následujících kapitolách bych se ráda věnovala nejvýznamnějším 

mezinárodním organizacím a jejich nejdůležitějším dokumentům týkajících se institutu 

skončení pracovního poměru. Zaměřím se tedy na Organizaci spojených národů, 

Mezinárodní organizaci práce a Radu Evropy. Nutno podotknout, že v mezinárodních 

dokumentech nedochází k rozdělování práva na právo pracovní a právo sociální. 

Pracovní právo bývá chápáno jakou součást tzv. sociální politiky.  

 

3.1.1 Organizace spojených národů 
 

Organizace spojených národů15 (dále jen „OSN“) je se svými 192 členy největší 

politickou mezinárodní mezivládní organizací16. Mezi její hlavní cíle patří zachování 

mezinárodního míru a bezpečnosti, podpora mezinárodní spolupráce, vytváření 

spolupráce při řešení mezinárodních ekonomických, sociálních, kulturních a 

humanitárních otázek, jakož i podpora základních lidských práv a svobod. 

Československo bylo jedním z 51 zakládajících členů. Po rozpadu Československa 

musely oba nástupnické státy požádat o přijetí jako nové členské státy. Přijímací proces 

byl v obou případech dokončen 19. ledna 1993.  

                                                 
15 Orig.: United Nations Organization, zkráceně – UNO. Oficiálně vznikla 24. října 1945. 
16 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 44. 
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OSN vydala řadu dokumentů, které se dotýkají problematiky pracovního práva. 

Mezi nejdůležitější z nich dle mého názoru patří: Všeobecná deklarace lidských 

práv,17Charta OSN18, jakožto ustavující dokument světové organizace a Mezinárodní 

pakt o hospodářských, kulturních a sociálních právech. Tyto dokumenty se otázkám 

sociální politiky věnují obecně a obsahují pouze základní premisy, což se vzhledem 

k jejich charakteru dá i předpokládat. Neřeší konkrétně institut skončení pracovního 

poměru, avšak danou problematiku obecně zahrnují. 

  Všeobecná deklarace lidských práv není závazným dokumentem, má pouze 

doporučující charakter, avšak s vysokou politickou autoritou. V článcích č. 22 až 27 

zakotvuje základní sociální práva, jako právo na práci a svobodnou volbu zaměstnání, 

právo na ochranu proti nezaměstnanosti, právo zakládat na ochranu svých zájmů 

odborové organizace, právo na rozumné vymezení pracovních hodin či na pravidelnou 

pracovní dovolenou.  

Obdobně i Charta OSN v článku č. 55 pouze obecně vymezuje závazek OSN k 

podpoře plné zaměstnanosti a řešení sociálních otázek, pod kterou lze tématiku 

skončení pracovního poměru subsumovat.  

V  roce 1966 se podaří dosáhnout dohody o minimálním obecném standardu 

lidských práv19 a Valné shromáždění OSN schvaluje Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech, které jsou součástí právního řádu ČR i SR.  

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech stanovuje základy 

řadě sociálních práv a povinností. Smluvní strany se v tomto paktu zavazují 

k respektování práva na práci, kterou si každý může svobodně vybrat, na uspokojivé 

pracovní podmínky (zejména spravedlivou mzdu), zaručuje ženám stejné pracovní 

podmínky jako mužům, právo na zakládání a svobodnou činnost odborových 

organizací, právo každého na sociální zabezpečení, zahrnující i právo na sociální 

pojištění.  

Charta OSN v článku 57 stanovuje, že různé organizace, které byly zřízeny 

mezivládními dohodami k úkolům v oboru sociálním a jiným a rovněž ty, které teprve 

                                                 
17 Byla schválena 10. prosince 1948. 
18 Byla přijata 26. června 1945. 
19 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání, str. 45. 



12 

 

budou dle článku 59 zřízeny, se označují jako „odborné organizace“ a budou přidruženy 

k OSN. Takovou přidruženou organizací je i Mezinárodní organizace práce, na jejíž 

půdě se objevuje první věcná a podrobnější úprava skončení zaměstnání20, což je 

pochopitelné vzhledem k zaměření této organizace a její existence vůbec.   

 

3.1.2 Mezinárodní organizace práce 
 

Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“)21je specializovanou organizací, 

jejímž hlavním cílem je prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných 

lidských a pracovních práv.22 Přijala celkem 185 úmluv a 194 doporučení, které 

dohromady tvoří systém mezinárodních pracovních norem. Doporučení konference23 se 

týkají politických, legislativních a praktických otázek plnění úmluv24, neukládají 

členským státům povinnosti a nepodléhají ratifikaci.25 Úmluvy na druhé straně ratifikaci 

podléhají a členské státy jsou vázány povinností realizovat jejich ustanovení. 

První konkrétnější zmínka týkající se skončení pracovního poměru se objevuje 

v roce 1963 formou doporučení: Doporučení č. 119 o skončení pracovního poměru 

z iniciativy zaměstnavatele26 (dále jen „Doporučení č. 119“). Doporučení č. 119 

stanovuje pravidlo, že skončení zaměstnání není možné bez platného důvodu, 

spočívajícího ve způsobilosti nebo chování zaměstnance či založeného na provozních 

požadavcích podniku, zařízení nebo služeb.27 Následně se věnuje důvodům, pro které 

nemůže být pracovní poměr platně ukončen, z nich například barva pleti, pohlaví či 

členství v odborech. Zmíněné Doporučení č. 119 zakotvuje též právo zaměstnance na 

                                                 
20 GREGOROVÁ, Zdeňka. Skončení pracovního poměru v mezinárodních a evropských dokumentech a Česká 

právní úprava. Právník. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2007, č. 2, str. 184.  
21 Orig.: International labour organization, zkráceně -  ILO. 
22 Vznikla 11. 4. 1919 v rámci Versailleského mírového procesu, fungovala jako stálá úřadovna Společenství národů 

a v roce 1946 byla přijata do systému OSN jako první ze specializovaných mezinárodních organizací. 
23 Mezinárodní konference práce je jedním ze tří orgánů MOP spolu se Správní radou a Mezinárodním pracovním 

úřadem. 
24 [cit. 2011-02-01]. Dostupné z  WWW: http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=29&subkap=41.  
25 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání, str. 48. 
26 Orig.: Recommendation concerning Termination of Employment at the Initiative of the Employer [cit. 2011-02-01]. 

Dostupný z WWW: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R119. 
27 Tamtéž. Čl. II. Standards of General Application, odst. 2/1: Termination of employment should not take place 

unless there is a valid reason for such termination connected with the capacity or conduct of the worker or based on 

the operational requirements of the undertaking, establishment or service. 
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výpovědní lhůtu, přiměřenou kompenzaci a právo zaměstnance bránit se proti skončení 

pracovního poměru. V případě propuštění zaměstnance za závažný přestupek naopak 

umožňuje výjimku spočívající v možnosti odepření kompenzace i odstupného. Stále je 

však zachována možnost zaměstnance vysvětlit svou situaci. V Doporučení č. 119 není 

opomenuta ani otázka hromadného propouštění. Zakotvuje povinnost předchozí 

konzultace se zástupci zaměstnanců28 a omezuje pravomoc zaměstnavatele určením 

kritérií, dle kterých lze výběr propouštěných zaměstnanců provést, jako jsou: délka 

služby, věk, rodinná situace, atd. 

  Téměř o 20 let později, v roce 1982, vydává MOP Úmluvu Mezinárodní 

organizace práce č. 158, o skončení zaměstnání z podnětu zaměstnavatele29 (dále jen 

„Úmluva o skončení zaměstnání“). Na území ČR nebyla do současné doby ratifikována, 

tudíž s ní vnitrostátní úprava nemusí být v souladu, přesto lze říci, že český právní řád 

obdobná ujednání obsahuje. Na Slovensku je platnou, a to od 22. února 2011.  

Rozsah Úmluvy o skončení zaměstnání je široký. V článku 2 je vyjádřená 

možnost uplatnění na všechny odvětví hospodářské činnosti a na všechny zaměstnané 

osoby, současně však stanovuje možné výjimky, jako např. u pracovníků zaměstnaných 

na určitou dobu nebo na určitý úkol.  

Obdobně jako v předchozím Doporučení č. 119 je zde jako základní atribut 

možnosti ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele vyjádřena důvodnost. 

Výše zmíněná Úmluva o skončení zaměstnání připouští v souvislosti s rozvázáním 

pracovního poměru pouze důvody, které souvisejí se schopností nebo chováním 

pracovníka nebo vyplývají z provozních potřeb podniku, organizace nebo služby. 

V deklaratorním výčtu dále stanovuje důvody, které nemohou představovat platný 

důvod pro skončení pracovního poměru (např.: členství v odborech, barva pleti, 

pohlaví), kde oproti Doporučení č. 119 se tyto rozšiřují o důvody, jako jsou povinnosti 

k rodině, těhotenství či mateřská dovolená, nemoc nebo úraz. Tyto ustanovení dodržuje 

český i slovenský právní řád.  

                                                 
28 Tamtéž. Čl. III. Supplementary Provisions concerning Reduction of the Work Force, odst. 13/1: When a reduction 

of the work force is contemplated, consultation with workers' representatives should take place as early as possible 

on all appropriate questions. 
29 [cit. 2011-02-01]. Plné znění dostupné z WWW: 

https://lt.justice.gov.sk/%28S%28lfdvza451qm51m31bm3dnhql%29%29/Document/AttachmentProvider.aspx?&inst

EID=56&attEID=16774&docEID=76835&matEID=1892&langEID=1&tStamp=20091030110657950.  
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Rozdílnost však můžeme najít v postupu před samotným skončením pracovního 

poměru, tak jak ukládá čl. 7 citované Úmluvy o skončení zaměstnání, ve kterém je 

stanoveno právo pracovníka bránit se před vznesenými obviněními v případě, že s ním 

zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr s ohledem na jeho chování nebo vykonávanou 

práci.  Na rozdíl od slovenské úpravy, kde je zmíněná povinnost zohledněna de lege lata 

v ustanovení § 63 odst. 5 ZPr SR30, česká právní úprava obdobnou povinnost 

nestanovuje. V literatuře se lze setkat s protichůdnými názory, zda je takovéto 

ustanovení zapotřebí. Část autorů uvádí, že zaměstnanec se může bránit bez toho, aby 

bylo zapotřebí výslovného dovolení v zákoníku práce. Taková úprava by následně dle 

jejich názoru znamenala znesnadnění pozice zaměstnavatele v případě, že ukončuje 

pracovní poměr z výše zmiňovaných důvodů. Podle mého názoru zakotvení této 

možnosti zaměstnance vyjádřit se v určitých případech k důvodům výpovědi jako 

podmínku platnosti této výpovědi, je krokem správným směrem. Představuje efektivní 

metodu jak působit na zaměstnavatele, aby k možnosti výpovědi přistupovali 

zodpovědně. Eliminuji se tak případy nespravedlivého užití důvodu k rozvázání 

pracovního poměru, posiluje se ochrana zaměstnance a zároveň představuje jednu 

z možností, jak se vyhnout případným soudním sporům.   

Článek 8 Úmluvy o skončení zaměstnání se věnuje postupu pracovníka, pokud se 

domnívá, že s ním byl pracovní poměr ukončen neoprávněně. Pracovník má právo se 

odvolat na nestranný orgán. Pokud tak neučiní v přiměřené lhůtě, zmíněného práva se 

vzdává. Tím je zaručena právní jistota obou stran pracovního poměru a i určitá ochrana 

pro zaměstnavatele. V české a ve  slovenské pracovněprávní úpravě je tato lhůta 2 

měsíční31, a to od skončení pracovního poměru. 

Úmluva o skončení zaměstnání rovněž chrání ekonomickou situaci zaměstnance, 

která se ztrátou zaměstnání samozřejmě zhoršuje.32 Pracovník, jehož zaměstnání bylo 

ukončeno, má právo na odstupné a odchodné. V Úmluvě o skončení zaměstnání je jako 

kritérium pro určení výše odstupného stanovena nejen výše mzdy, ale i délka 

zaměstnání. Slovensko, jako ratifikační stát úmluvy, tento princip ve svých 

                                                 
30 Ustanovení § 63 odst. 6 ZPr SR: Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej 

disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu. 
31 V ZPr SR: ustanovení § 77, v ZPr ČR: ustanovení § 72. 
32 GREGOROVÁ, Zdeňka. Skončení pracovního poměru v mezinárodních a evropských dokumentech a Česká 

právní úprava. Právník. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2007, č. 2, str. 173. 
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ustanoveních respektuje, což hodnotím ve srovnání s českou právní úpravou (kde jako 

kritérium slouží pouze výše mzdy) jako obecně spravedlivější přístup. Bližšímu 

srovnání bych se ráda věnovala později.  

Současně s Úmluvou o skončení zaměstnání přijala MOP v roce 1982 

Doporučení č. 166, o skončení zaměstnání (dále jenom „Doporučení č. 166“), které 

Úmluvu o skončení zaměstnání blíž rozvíjí a upřesňuje. Nejedná se o mezinárodní 

smlouvu. V Doporučení č. 166 se opět objevují instituty, které již v úmluvě z roku 1963 

byly obsaženy, kupříkladu: právo zaměstnance na potvrzení o zaměstnání nebo právo 

zaměstnance na pracovní volno s náhradou mzdy33. Na druhou stranu ji doplňuje ve 

výčtu důvodů, které zaměstnavatele k rozvázání pracovního poměru neopravňují, jímž 

je např. důchodový věk. Toto ustanovení respektuje ve svých právních úpravách ČR i 

SR. Nutno zdůraznit, že ZPr SR upravuje důvod skončení pracovního poměru, který se 

váže k dosažení určitého věku, avšak tímto věkem není věk důchodový. Zákaz uvedený 

v Doporučení č. 166 je tedy dodržen.  

 

3.1.3 Rada Evropy 
 

Rada Evropy (dále jen „RE“)34 založená v roce 1949, je nejstarší politickou 

organizací na kontinentu35. V současné době sdružuje 47 zemí a 5 zemí má status 

pozorovatele (Vatikán, Japonsko, Spojené státy americké, Kanada a Mexiko). Členy se 

mohou stát pouze státy, které akceptují a zaručují právní stát, lidská práva a základní 

svobody. Dne 30. června 1993 získávají členství jak Česká tak Slovenská republika. RE 

byla zřízená především k podpoře jednoty mezi členskými státy, k rozvoji dohod ke 

standardizaci sociálních i právních postupů, snaží se o zlepšování životních podmínek, 

podporuje ochranu lidských práv, parlamentní demokracie a zákonnosti.36                                                                          

Mezi nejdůležitější dokumenty přijatými RE patří Evropská sociální charta a 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (známá též jako Evropská úmluva 

                                                 
33 Tamtéž, str. 183. 
34 Orig.:  Council of Europe, zkráceně - CoE. Sídlo má ve Štrasburku. 
35 [cit. 2011-02-02]. Dostupné z WWW: 

http://www.radaevropy.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=27. 
36 Hlavními orgány jsou: Výbor ministrů (schází se a rozhoduje na úrovni ministrů zahraničních věcí nebo zástupců 

členských států při Radě Evropy), Parlamentní shromáždění (skládá se z delegací parlamentů členských států) a 

Kongres místních a regionálních orgánů. Sekretariát RE podporuje její činnost. 
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o lidských právech, dále jen „EULP“ )37, kterou aplikuje a prosazuje Evropský soud pro 

lidská práva.  

Evropská sociální charta (dále jenom „ ES Charta“) byla přijata RE v roce 

1961, účinná je od roku 1965 a obsahuje výčet základních evropských hospodářských a 

sociálních práv38. Při dojednání ES Charty byl využit tzv. „compulsory core system“ 

(systém obligatorního základu), který ustanovuje minimální počet smluvních 

ustanovení, článků, které musí smluvní strana akceptovat39, přičemž výběr je při 

stanovení určitých podmínek ponechán na jednotlivé státy40. Mezi smluvní strany patří i 

SR a ČR. 

Problematice skončení pracovního poměru se ES Charta věnuje jenom okrajově, 

a to v čl. 4 odst. 4, kterým je obecně stanoveno právo všech pracovníků na přiměřeně 

dlouhou výpovědní lhůtu. Bližší úprava tohoto institutu je svěřena do pravomoci 

členských států. V příloze k ES Chartě je poté upřesněno, že toto ustanovení se nemá 

vykládat jako zákaz okamžitého propuštění pro závažný přestupek41.  

Článek 8 odst. 2 ES Charty se věnuje zaměstnaným ženám. Označuje jako 

nezákonné dát výpověď zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo aby výpovědní lhůta 

v takové době skončila. Předmětné ustanovení je respektováno právními řády SR 

(ustanovení § 64 ZPr SR) i ČR (ustanovení § 53 ZPr ČR) a oproti ujednání v ES Chartě 

jej rozvádí podrobněji.  

V roce 1988 byl přijat tzv. Dodatkový protokol (dále jenom „ DP“ ) k ES Chartě, 

který jako jeden ze základních principů stanovuje zásadu rovnosti pohlaví v otázkách 

zaměstnání. Smluvní státy se zavazují přijmout vhodná opatření v oblasti ochrany proti 

                                                 
37 Byla sjednána v roce 1950, nabývá účinnosti v roce 1953, Česká a Slovenská federativní republika jí podepisuje 

v roce 1991 s účinností od roku 1992. Věnuje se zejména občanským a politickým právům, částečně i úpravě 

sociálních práv: zákaz nucených prací, právo zakládat odbory a vstupovat do nich. Vytvořila historicky první systém 

mezinárodněprávní ochrany lidských práv. 
38 Mezi nejdůležitější sociální práva, kterými se Charta zabývá, patří: právo vydělávat si na své životní potřeby 

svobodně zvolenou prací, právo každého na pomoc při shánění zaměstnání odpovídajícího jeho schopnostem, právo 

každého zaměstnance a jeho rodinného příslušníka na sociální zabezpečení aj.  
39 OLŠOVSKÁ, Andrea. Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov. Plzeň : Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, str. 68. 
40 Smluvní strany se musí považovat za vázané nejmíň pěti články z II. části charty ze sedmi vybraných 

nejdůležitějších (čl. 1, 5, 6, 12, 13, 16 a 19), celkově musí akceptovat nejméně 10 článků nebo 45 číslovaných 

odstavců. 
41 Úplné znění charty dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1218/esch.pdf [cit. 2011-02-02].  
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propuštění42, čímž je opět potvrzena a vyzdvihnuta ochranná funkce pracovního práva. 

Konečně pak v čl. 2 odst. 1 písm. b) DP je uvedena povinnost předem se zaměstnanci 

nebo jejich zástupci v dostatečném časovém předstihu projednat navržená rozhodnutí, 

která by se mohla podstatně dotknout zájmů pracovníků, zejména ta rozhodnutí, která 

by mohla mít významné důsledky pro situaci zaměstnanosti v podniku. Obdobná 

ustanovení nacházíme v ZPr SR v ustanovení § 73 odst. 2, kde doba dostatečného 

časového předstihu byla specifikovaná na dobu alespoň jednoho měsíce, rovněž v ZPr 

ČR v ustanovení § 62 odst. 2, kde se mluví o 30 denní lhůtě.  

V roce 1996 jako výsledek práce Výboru pro Evropskou sociální chartu vzniká 

tzv. Revidovaná sociální charta (dále jenom „Revidovaná charta“), která má odpovídat 

aktuálním sociálním a ekonomickým podmínkám. V ČR zatím nedošlo k její 

ratifikaci43, na Slovensku nabyla platnost dnem 1. června 200944 nerespektujíc 

argumenty Republikové unie zaměstnavatelů proti její všeobecnosti a finanční 

náročnosti. Revidovaná charta ve svém obsahu subsumuje práva upravené ES Chartou 

z roku 1961, práva z Dodatkového protokolu z roku 1988 a doplňuje je o práva další. 

Článek 24 Revidované charty zakotvuje právo pracovníků na ochranu při skončení 

zaměstnání, zahrnuje povinnost důvodnosti výpovědi, v případě jejího porušení 

stanovuje právo na přiměřené odškodnění. V příloze k Revidované chartě pak nalézáme 

upřesnění, že skončením zaměstnání se rozumí skončení zaměstnání z iniciativy 

zaměstnavatele45. Značný význam má i vymezení skutečností, které nemohou tvořit 

platný důvod pro skončení zaměstnání, v příloze uvedeno kupříkladu mateřská 

dovolená, podání stížnosti na zaměstnavatele nebo dočasná absence v práci z důvodu 

nemoci nebo úrazu.   

 

                                                 
42 Čl. 1 odst. 1 písm. a) Protokolu. Úplné znění  dostupné z WWW: 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/1219/esch_dp.pdf [cit. 2011-02-02].  
43 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 50. 

Srov. také: KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo : Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních 

souvislostech. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 60.  
44 OLŠOVSKÁ, Andrea. Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov, str. 76. 
45 Úplné znění Revidované charty dostupné z WWW: http://www.sds.cz/docs/prectete/ezakon/r_esch.htm [cit. 2011-

02-02]. 
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3.2 Právní úprava skončení pracovního poměru v rámci EU  

 

Evropská unie (dále jen „EU“) je politické a ekonomické uskupení 27 evropských 

států. ČR i SR se stávají členem dne 1. května 2004. Otázka fungování a činnosti EU je 

proto pro oba státy značně zásadní. Ráda bych tedy alespoň okrajově zmínila 

Lisabonskou smlouvu46, která nabývá platnosti, po téměř dva roky trvajícím 

ratifikačním cyklu, v  prosinci 2009, v důsledku čehož EU prochází podstatnými 

změnami. Lisabonská smlouva mění tři dokumenty: Smlouvu o Evropské unii (dále jen 

„SEU“ ), Smlouvu o založení Evropského společenství (dále jen „SES“), která bude 

nově nazvána Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“ ), a Smlouvu o 

založení Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Smlouva o 

Euratomu“).47 SEU a SFEU mají stejnou právní sílu. Dochází i ke změně původního 

pilířového systému zavedeného Maastrichtskou smlouvou (hovoříme o tzv. 

depilirizaci48).  

Z důvodu značné obsáhlosti problematiky EU bych se ráda v následující části 

zaměřila primárně na vybrané nejdůležitější předpisy, které souvisejí právě s institutem 

skončení pracovního poměru. 

V článku č. 151 SFEU je stanoveno, že EU a členské státy jsou si vědomy svých 

závazků plynoucích jak z ES Charty, tak z Charty základních sociálních práv 

                                                 
46 Názory na ni se liší. Na jedné straně hovoříme o zvyšování akceschopnosti EU díky větší soudržnosti ve vnějších 

vztazích, širším spektru vnitřních politik, vyšší efektivitě, pokud jde o dosahování konkrétních výsledků pro občany, 

a moderních institucích. Na straně druhé dochází k největšímu rozšíření materiálních kompetencí EU, posilují se 

nadnárodní prvky v rámci integrity a EU se tak stává společenstvím s vlastní právní subjektivitou. Anthony 

Coughlan, emeritní Senior Lecturer na Trinity College v Dublinu a tajemník Národní platformy výzkumu EU a 

Informačního centra hovoří, že členské státy se spíš staly regionálními státy v mnohonárodní federaci, ačkoli určité 

zbytky své někdejší suverenity si uchovaly. Lisabonská smlouva zavedla prvně v historii i možnost vystoupení 

členského státu z EU. Čerpáno z: COUGHLAN, Anthony. Lisabonská smlouva je utajenou ústavní revolucí. 

Evropský superstát zrozen. The European Journal, 12/2009, str. 9-10. Z angličtiny přeložil Jiří Brodský[cit. 2011-02-

02]. Dostupné z WWW: http://www.euportal.cz/Articles/5960-lisabonska-smlouva-je-utajenou-ustavni-revoluci-

evropsky-superstat-zrozen.aspx. Srov. také: http://www.erc2.org/279.0.html. 
47 PÍTROVÁ, Lenka a kol. Když se řekne Lisabonská smlouva… Perspektiva fungování Evropské unie podle nového 

smluvního rámce. Praha : Úřad vlády ČR, 2008 [cit. 2011-02-02].Dostupné na: 

http://www.euroskop.cz/gallery/13/4050-kdyz_se_rekne_lisabonska_smlova.pdf..  
48 Z ang. „depilarisation“ [cit. 2011-02-02]. Dostupné z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/evropska-unie-po-

lisabonske-smlouvejaky-krok-a-kam1-61749.html?mail. 
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pracujících Společenství z roku 198949. Ta se naší problematiky dotýká jenom okrajově, 

a to ve spojení s povinností zaměstnavatele podávat informace a poskytovat konzultace 

v případech technologických změn v podnicích, jejich restrukturalizaci, či v případech 

kolektivní nadbytečnosti, které mají dopad na zaměstnanost pracujících50. Jako jeden 

z nástrojů k naplnění daných cílu má sloužit dle článku č. 153 SFEU závazek EU 

k podporování a doplňování činností členských států v oblasti ochrany zaměstnanců při 

skončení pracovního poměru51. Za tímto účelem může Rada52 přijímat opatření nebo 

vydávat směrnice53. 

  Okrajově se skončení pracovního poměru dotýká Směrnice Rady č. 

1999/70/EHS o rámcové dohodě uzavřené mezi organizacemi EOK, UNICE, a CEEP, o 

pracovních smlouvách na dobu určitou. Jejím cílem je zabránit zneužívání pracovních 

poměrů na dobu určitou bezdůvodným opakováním jejich uzavírání54. Jako jeden 

z důvodů jejího přijetí uvádí předmětná směrnice ve svém bodě 3 odkaz přímo na 

ustanovení již výše zmiňované Charty základních sociálních práv pracujících 

Společenství 55. Ráda bych zde zmínila i Směrnici Rady č. 75/129/EEC, o sbližování 

právních úprav členských států týkajících se hromadného propouštění pro nadbytečnost 

(ve znění Směrnice Rady č. 92/56/EEC)56 následně nahrazenou Směrnicí Rady 

č. 98/59/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného 

                                                 
49 Úplné znění dostupné z WWW: http://ww2.cmkos.cz/eit/charta.htm. Orig.: The Community Charter of 

Fundamental Social Rights of Workers. Dostupné z <WWW: http://www.aedh.eu/The-Community-Charter-of.html 

[cit. 2011-02-02]. 
50 Viz. Hlava I., čl. 18 Charty základních sociálních práv pracujících Společenství. 
51 Úplné znění SFEU dostupné z WWW: http://www.ecb.int/ecb/legal/pdf/fxac08115csc_002.pdf [cit. 2011-02-03]. 
52 Vedle Evropského Parlamentu a Evropské komise je jednou ze tří hlavních institucí EU.  
53 V rámci harmonizace pracovního práva jsou nejčastějším nástrojem EU právě směrnice. Smlouvy a nařízení jsou 

bezprostředně závazné prameny práva. Pokud se směrnic a pramenů unijního práva týká, ty podléhají implementaci, 

tzn., že je nejde bezprostředně použít. Směrnice jsou závazné co do cíle, kterého má být dosaženo, musejí být 

včleněny do národních právních řádů, a to ve stanovené lhůtě. 
54 DANDOVÁ, Eva. Zákoník práce a EU v otázkách a odpovědích. Praha : ASPI Publishing, s.r.o., 2004, str. 37. 
55 Odkazuje se na ustanovení čl. 7 Charty základních sociálních práv pracujících Společenství, ve kterém je 

stanoveno:  Dokončení vnitřního trhu musí vést ke zlepšení životních a pracovních podmínek pracujících v 

Evropském společenství. Tento proces musí vyplynout ze sbližování těchto podmínek při zachování zlepšení, pokud 

se týče zvláště délky a organizace pracovní doby a forem zaměstnání jiných než smlouva na dobu neurčitou, jako jsou 

smlouvy na fixní dobu, práce na částečný úvazek, dočasná práce a sezónní práce. 
56 DANDOVÁ, Eva. Zákoník práce a EU v otázkách a odpovědích, str. 44. 
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propouštění. Promítnutí jejích ustanovení do české i slovenské právní úpravy budu blíže 

rozebírat v souvislosti s konkrétním způsobem ukončení pracovního poměru.    

Důležitou směrnicí je i Směrnice Rady č. 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 

(nahrazující obdobnou směrnici 77/187/EEC), o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů 

nebo částí podniků nebo závodů. Tato směrnice ve svém článku 4 přímo stanoví, že 

převod podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu nepředstavuje sám o sobě 

důvod k propouštění. Samozřejmě toto ustanovení směrnice nemá být v daném případě 

vykládáno, jako zákaz skončení pracovního poměru z hospodářských, technických nebo 

organizačních důvodů. Tato směrnice byla implementována do českého právního řádu 

ustanovením § 338 odst. 2 ZPr ČR, který stanoví, dochází-li k převodu činnosti 

zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů 

zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a 

povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v plném rozsahu na přejímajícího 

zaměstnavatele. Také slovenská právní úprava zmiňovanou směrnici respektuje. 

Obrazem její implementace jsou ustanovení §§ 27-31 ZPr SR. 

Tato směrnice, ačkoli je určena především k ochraně práv zaměstnanců při 

převodu zaměstnavatele nebo jeho části na jiný subjekt, stanoví také definici podniku a 

jeho části coby hospodářskou jednotku, která si zachovává svou identitu, jednotku 

považovanou za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat 

hospodářskou činnost jako činnost hlavní nebo doplňkovou. 

V souvislosti s ratifikací Lisabonské smlouvy v roce 2009 vyvolala bouřlivou 

debatu otázka závaznosti Charty základních práv EU s ohledem na tzv. výjimku pro 

Českou republiku. Jedná se o dokument, vyhlášený 7. prosince 2000, který obsahuje 

zatím nejrozsáhlejší mezinárodní listinu práv57. V aktuálních českých překladech bývá 

obvykle označována jako Listina základních práv Evropské unie58 (dále jen „Listina 

EU“ ). V článku č. 6 SEU ji Unie uznává za právně závaznou se stejnou právní silou, 

jakou mají zakládající smlouvy.  

                                                 
57 Šturma, Pavel. Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku vzhledem k tzv. 

výjimce (opt - out). Právní rozhledy. Praha : C.H. Beck, 2010, č. 6, roč. 18, str. 191. 
58 V ang.: The Charter of Fundamental Rights of the European Union. 
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Česká republika, na rozdíl od Slovenska, přistoupila k tzv. Protokolu, který je 

připojený k SEU a tudíž má právní účinky mezinárodní smlouvy. Protokol stanovuje 

určitý odlišný režim při uplatňování jednotlivých ustanovení Listiny EU pro Polsko, 

Velkou Británií a nejnověji i pro ČR. Neznamená to však, že v daných státech Listina 

EU nebude platit, spíše se jedná o závazný výklad tohoto dokumentu. Sociální práva, 

kterým se Listina EU věnuje v Hlavě IV., platí tak pro ČR jen jako zásady a nelze je 

přímo soudně vymáhat. Je však možné se jich dovolat, a to na základě jiných pramenů 

mezinárodního a evropského práva59.  

Pokud se jejího obsahu týká, seskupuje práva, která již byla zakotvena 

v předchozích dokumentech a doplňuje je o práva nová, která jsou typická právě pro 

EU. V úvodu Hlavy IV. Listiny EU je zakotveno právo zaměstnance na informace a 

projednání s odkazem na právo EU a legislativu jednotlivých států. Následně pak 

Listina EU v článku č. 30 obecně upravuje právo každého pracovníka na ochranu před 

neoprávněným propuštěním a v  článku č. 33 poskytuje ochranu ženám před 

propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím.  

Jednotlivé zásady a jejich promítnutí do vnitrostátních úprav jsem zmiňovala již 

výše. Dle mého názoru jsou právní řády ČR i SR v souladu s uvedenými zásadami. 

Rozdílnost lze spatřovat pouze v možnosti zaměstnance bránit se, za určitých podmínek, 

vyjádřením k důvodům propuštění, což česká právní úprava nerespektuje. I naproti 

tomu se domnívám, že ochrana zaměstnance před neoprávněným propuštěním je v 

právním řádu ČR dostačující. Je to dáno nejen kogentností ustanovení § 52 ZPr ČR, kde 

jsou jasně vymezeny důvody, pro které lze dát zaměstnanci výpověď, ale i právním 

ukotvením případů, kdy je výpověď zakázaná, a rovněž stanovením podmínek pro 

okamžité zrušení pracovního poměru od kterých se nelze odchýlit. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Tamtéž, str. 194. 
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4 Pojmové vymezení pracovního poměru a jeho skončení 
 

Vymezení pojmu pracovní poměr má podstatný význam, a to nejen pro pracovní 

právo či právo sociálního zabezpečení, ale i pro hospodářství a podnikatelský systém 

jednotlivých zemí. V důsledku globalizace světové ekonomiky došlo i ke změnám 

v obsahu práce. Pracovní poměr je však stále zejména v rozvinutých zemích světa 

trvalou hodnotou a základním právním rámcem pro výkon závislé práce, kterou 

zabezpečuje existenci nejpočetnější část ekonomicky aktivní části lidstva.60 Definici 

pracovního poměru neobsahuje ani zákoník práce ani jiný právní předpis, proto bych 

ráda v následující části zmínila, alespoň ve stručnosti, jeho základní pojmové znaky, jak 

v ČR, tak v SR, a jeho chápaní na mezinárodní i evropské úrovni a obecně vymezila 

institut skončení pracovního poměru.  

 

4.1 Pracovní poměr v evropské a mezinárodní perspektivě 

 

Definici pracovního poměru lze zkoumat na několika úrovních: nadnárodní - čili 

v dokumentech mezinárodního práva,  komunitární - na úrovni EU, a to z hlediska 

definování těchto pojmů pro potřeby jednotlivých směrnic, jako i pro potřeby 

Evropského práva jako celku61 a vnitrostátní - v rovině pracovního práva v komparaci 

s odlišnými právními odvětvími.  

V roce 2006 vydala MOP Doporučení č. 198 o pracovním poměru62(dále jen 

„Doporučení č. 198“), ve kterém apeluje na členské státy, aby do rámce svojí politiky 

zahrnuly poskytování poradenství při rozlišování mezí mezi právním statusem 

zaměstnance a právním statusem osoby samostatně výdělečně činné a potlačovaly 

zastřené pracovní poměry.63 V Doporučení č. 198 se dále přikládá důležitost definování 

ochrany, která je poskytovaná zaměstnancům, stanovuje se řada ukazatelů příznačných 

                                                 
60 BARANCOVÁ, Helena …[et al.]. Pracovné právo v európskej perspektíve. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, str. 156. 
61 Tamtéž, str. 136. 
62 V ang.: Recommendation concerning the employment relationship No. 198. 
63 BARANCOVÁ, Helena a kol. Pracovný pomer a poistný systém. Bratislava : Veda, 2008, str. 61. 
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pro pojem pracovní poměr64 a vymezuje, že se jedná o pracovní poměr, pokud dojde 

k naplnění jednoho nebo i více důležitých ukazatelů.  

Identifikaci pracovního poměru si lze ulehčit vymezením pojmu „závislá práce“, což 

je jeden z jeho základních a charakteristických znaků. Přístup jednotlivých členských 

států EU v rámci vymezení závislé práce se vyznačuje heterogenností a lze je rozdělit 

do tří základních skupin:  

• státy, ve kterých se přistoupilo k legální definici závislé práce (mezi ně patří 

právě Slovenská i Česká republika), 

• státy, které znají a užívají pojem závislá práce anebo pojem obdobný bez jeho 

zakotvení v podobě legální definice65 (např. Velká Británie, nebo Irsko) a 

• státy, ve kterých není zakotvena legální definice závislé práce ani 

porovnatelného pojmu a jejich výklad závisí na výkladové činnosti soudu66 

(např. Švédsko). 

 

4.2 Institut pracovního poměru podle české a slovenské právní 

úpravy 

 

Pracovní poměr je základným, nejtypičtějším a nejčastějším pracovněprávním 

vztahem. Slovenská i česká legislativa shodně vymezují pojem pracovněprávní vztahy 

jako právem regulované společenské vztahy, které vznikají mezi subjekty v souvislosti 

s jejich účastí v pracovním procesu, a jejich účastníci jsou nositelé vzájemných 

subjektivních práv a právních povinností.67 Až na pracovněprávní vztahy 

s veřejnoprávním charakterem řadíme pracovněprávní vztahy mezi vztahy 

                                                 
64 Kupříkladu v čl. 13 písm. a). V origin. znění: Those indicators might include the fact that the work: is carried out 

according to the instructions and under the control of another party, must be carried out personally by the worker; is 

carried out within specific working hours or at a workplace specified or agreed by the party requesting the work etc.. 

Dostupné z WWW:   http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R198 [cit. 2011-02-03] 
65 BARANCOVÁ, Helena. Pracovné právo v európskej perspektivě, str. 138. 
66 Tamtéž. str. 138 
67 GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního práva. Plzeň : Vydavatelství 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2010, str. 26. 
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synallagmatické (vzájemné). Pracovněprávní vztahy můžeme charakterizovat také podle 

jejich prvků, kterými jsou subjekty68, obsah69, objekt70.  

Objekt slouží jako základní kritérium pro rozlišování právních vztahů na 

jednotlivé druhy. Dle tohoto kritéria můžeme rozlišit pracovněprávní vztahy 

individuální a kolektivní. O individuálních pracovněprávních vztazích dále hovoříme 

jako o základních a ostatních pracovněprávních vztazích, které s nimi bezprostředně 

souvisí, jsou od nich odvozené nebo jim předcházejí. Kromě pracovního poměru řadí 

česká legislativa k základním pracovněprávním vztahům právní vztah založený 

dohodou o provedení práce, právní vztah založený dohodou o pracovní činnosti a 

služební poměr. Slovenská literatura vedle dohody o provedení práce a pracovní 

činnosti uvádí ještě dohodu o brigádnické práci studentů.   

Pracovní poměr je vztahem závazkovým vznikajícím mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat práci, pro kterou byl pracovní 

poměr založen a zaměstnavatel využívat pracovní sílu zaměstnance v mezích daných 

pracovním závazkem. Typickým pro pracovní poměr je jeho smluvní základ. Základním 

vodítkem, dokreslujícím smluvní základ pracovního poměru, je ustanovení § 13, odst. 1 

ZPr ČR, podle něhož práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů mohou vznikat jen 

na základě souhlasného projevu vůle obou účastníků.71 Obdobné ustanovení nacházíme 

také v čl. 2 ZPr SR. 

V souvislosti se smluvním základem pracovního poměru hovoříme o institutu 

autonomie vůle stran. Právě v oblasti pracovního poměru dochází k omezování této 

svobody poměrně častěji a ve větším rozsahu než v ostatních soukromoprávních 

vztazích, a to z důvodu uplatňování tzv. „veřejného zájmu“ ze strany státu na ochraně 
                                                 
68 Pod pojmem subjekt pracovněprávních vztahů rozumíme FO nebo PO, která může být nositelem práv a povinností 

v pracovněprávních vztazích dle norem pracovního práva. FO může vystupovat jako zaměstnanec, zaměstnavatel či 

jako uchazeč o zaměstnání, PO pak v postavení zaměstnavatele, odborové organizace anebo státu. Srov.: Tamtéž. str. 

27 
69 Obsah pracovněprávních vztahů tvoří soubor subjektivních práv a povinností vyplývajících účastníkům z právních 

norem pracovního práva. S výjimkou vztahů vznikajících na úseku zaměstnanosti a vztahů kontrolních, mají ostatní 

individuální pracovněprávní vztahy povahu vztahů závazkových. Obsahem takových závazků jsou vzájemná práva a 

povinnosti subjektů. Srov.: Tamtéž, str. 33- 34.  
70 Objektem pracovněprávního vztahu je to, ohledně čeho subjekty pracovního práva vstoupily do konkrétního 

pracovněprávního vztahu, cíl, ke kterému směřuje chování účastníků pracovněprávního vztahu. Dostupné z WWW: 

http://www.rect.muni.cz/Pravo/kapitola3.htm [cit. 2011-02-04] 
71 GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního práva, str. 53. 
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subjektů pracovněprávního poměru, zejména pak zaměstnanců. Ochranná funkce je pro 

pracovní právo typická.   

Jak jsem již zmiňovala, základním znakem pracovního poměru je, že dochází 

k výkonu závislé práce za mzdu. SR a ČR patří mezi státy, které přistoupily k pozitivně 

právnímu vymezení pojmu „závislá práce“. Zákoníky práce SR i ČR shodně uvádí, že 

jde o práci, která je vykonávaná ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, že se jedná o výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci ve stanovené době 

na stanoveném místě a na náklady a odpovědnost zaměstnavatele72.  

Pracovní poměr jako pracovněprávní vztah lze tedy charakterizovat dle jeho 

jednotlivých prvků - subjektů, obsahu a objektu.  

 

4.2.1 Subjekty pracovního poměru  
 

Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnavatel a zaměstnanec:  

• zaměstnancem může být jenom fyzická osoba, která dosáhla věku 15 let a má 

ukončenou povinnou školní docházku, zavázala se v pracovním poměru konat 

práci a je jako zaměstnanec označována,  

• zaměstnavatelem může být fyzická či právnická osoba, která zaměstnává alespoň 

jednu fyzickou osobu v pracovním poměru, je pro ni práce vykonávána a je jako 

zaměstnavatel označena.  

 

Pro pracovní poměr je charakteristické zvláštní postavení subjektů
73, neplatí zde 

zásada rovného postavení (např. je stanovena povinnost zaměstnavatele přijímat do 

pracovního poměru určité zaměstnance, které jsou ve zvláštním postavení, jako jsou 

osoby se zdravotním postižením). Taktéž vztah zaměstnavatele vůči zaměstnanci je 

vztahem subjektu řídícího vůči subjektu podřízenému. 

 

 

 

 

                                                 
72 Upraveno v ustanovení § 2 odst 4 ZPr ČR a v ustanovení § 1 odst. 2 ZPr SR. 
73 GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního práva,  str. 55. 
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4.2.2 Obsah pracovního poměru 
 

Jak jsem výše zmiňovala, pracovní poměr je vztahem synallagmatickým a jeho 

obsahem jsou tudíž vzájemná práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance, 

přičemž právo jednoho odpovídá povinnosti druhého. Jejích základem je pracovní 

závazek, který zahrnuje vzájemná práva a povinnosti, které jsou shodné pro všechny 

druhy pracovních poměrů.74   

 

4.2.3 Objekt pracovního poměru  
 

Objektem pracovního poměru je osobní výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele, která je určena druhově (ne individuálně) a zaměstnanci za ni náleží 

mzda. Zaměstnanec ji vykonává ve vztahu podřízenosti k zaměstnavateli dle jeho 

pokynů. Právě objektem se liší pracovní poměr od vztahů vznikajících na základě dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, kde se FO nezavazují k výkonu určité práce, 

ale k určité pracovní činnosti nebo ke splnění určitého pracovního úkolu75.  

 

4.3 Vznik pracovního poměru v České a Slovenské republice 

 

Pracovní poměr v ČR může vzniknout jedním ze dvou způsobů - uzavřením 

pracovní smlouvy nebo jmenováním na vedoucí pracovní místo.76 Jmenováním se 

zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem a 

v případech vyjmenovaných v ustanovení § 33 odst. 3 ZPr ČR.  

Na Slovensku je právní úprava odlišná. Výlučním způsobem založení pracovního 

poměru je pracovní smlouva. ZPr SR ve svém ustanovení § 42 odst. 2 uvádí, že i 

v případech kdy zvláštní právní předpis nebo vnitřní předpis zaměstnavatele vyžadují 

pro výkon stanovené funkce volbu nebo jmenování, i tady je pracovní poměr založený 

pracovní smlouvou. Předchozí volba nebo jmenování jsou však předpokladem uzavření 

takové pracovní smlouvy. Toto ustanovení bylo do právní úpravy včleněno za účelem 

                                                 
74 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 162. 
75 BARANCOVÁ, Helena; SCHRONK, Robert. Pracovné právo. Bratislava : SPRINT, 2007, str. 370. 
76 SPIRIT, Michal a kol. Pracovní právo a Právo sociálního zabezpečení v ČR. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, s.r.o., 2009, str. 8.  
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usnadnění zaměstnavatelům skončení pracovního poměru s vedoucími zaměstnanci, 

kteří jsou v přímé řídící pozici statutárního orgánu, čili s manažery první linie.  

Obdobné opatření je možné najít i v ZPr ČR v ustanovení § 33 odst. 2 v případě 

obsazovaní pracovního místa volbou. Opět je pracovní poměr založen pracovní 

smlouvou, které musí předcházet volba zaměstnance. Podrobněji se problematice 

odvolání vedoucího zaměstnance z funkce budu věnovat v následujících kapitolách při 

rozebírání jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru.  

 

4.4 Skončení pracovního poměru v České a Slovenské republice  

 

Institut skončení pracovního poměru se týká obou subjektů pracovněprávního 

vztahu, znamená velký zásah do jejich právního postavení. Právní úprava tohoto 

institutu proto musí poskytnout ochranu a právní jistotu oběma stranám pracovního 

poměru. Hrozbou sankce ukončení pracovního poměru tedy působí na zaměstnance, aby 

ti konali svoji práci řádně a dle sjednaných podmínek. Taxativním výčtem důvodů 

opravňujících zaměstnavatele pracovní poměr ukončit poskytují ochranu zaměstnanci. 

Dle ustanovení ZPr ČR a ZPr SR lze pracovní poměr ukončit na základě:  

• právních úkonů účastníků pracovního poměru, 

• právních událostí, 

• úředních rozhodnutí. 

 

V následujících kapitolách bych se ráda zaměřila na jednotlivé způsoby skončení 

pracovního poměru v obou zemích a v závěru bych se pak věnovala jejich srovnání. 

Otázka srovnání pracovněprávních úprav těchto zemí. 
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5  Skončení pracovního poměru z hlediska právní úpravy České 
republiky 

 

Pro začátek bych zde ráda vymezila základní pojmy, se kterými se při posuzování 

otázek skončení pracovního poměru setkáváme:  

• zánik pracovněprávního vztahu je obecným termínem bez bližší specifikace na 

konkrétní druh pracovněprávního vztahu,  

• skončení pracovního poměru je pojmem označujícím jednotlivé právní 

skutečnosti, které vedou k zániku pracovního poměru a jejích úpravu nalézáme 

v ustanoveních § 42 a násl. ZPr ČR,  

• rozvázání pracovního poměru je specifickým termínem, který se vztahuje pouze 

na skupinu subjektivních právních skutečností, které vedou ke skončení 

pracovního poměru a činí je účastnící pracovního poměru.77 

 

V českém právním řádu lze rozlišovat dle druhu právních skutečností, na základě 

kterých může pracovní poměr skončit, následující typy skončení pracovního poměru, na 

základě:  

 

a) subjektivních právních skutečností (právních úkonů) 

• dvoustranných 

– dohoda (§ 48 odst. 1 písm. a) a § 49 ZPr ČR) 

• jednostranných 

– výpověď (§ 48 odst. 1 písm. b) a § 50 a násl. ZPr ČR) 

– okamžité zrušení (§ 48 odst. 1 písm. c) a § 56 a § 57 ZPr ČR) 

– zrušení ve zkušební době (§ 48 odst. 1 písm. d) a § 66 ZPr ČR) 

– odstoupení od pracovní smlouvy (§ 36 odst. 2 ZPr ČR) 

b) úředních rozhodnutí  

• pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu o zákazu pobytu (§ 48 odst. 3 

písm. a) ZPr ČR) 

• pravomocný rozsudek soudu o vyhoštění (§ 48 odst. 3 písm. b) ZPr ČR) 

c) objektivních právních skutečností  

                                                 
77 GALVAS, Milan a kol. Dodatek k učebnici Pracovní právo. Brno : MU v Brně,  2001. str. 28. 
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• smrt zaměstnance (§ 48 odst. 4 ZPr) 

• smrt zaměstnavatele (§ 48 odst. 4 a § 328 ZPr ČR) 

• uplynutí doby (§ 48 odst. 2, § 65 v návaznosti na § 39 a § 48 odst. 3 

písm. c) ZPr ČR) 

d) skončení pracovního poměru v některých zvláštních případech  

• hromadné propouštění (§ 62 a násl. ZPr ČR) 

• skončení pracovního poměru založeného jmenováním (§ 73 ZPr ČR) 

 

Zákoník práce ČR v žádném ze svých ustanovení neurčuje, že pracovní poměr 

by bylo možné ukončit pouze jedním ze způsobů v něm uvedených. Nic tedy nebrání 

tomu, aby byl pracovní poměr, byť i opakovaně, ukončen dalším rozvazovacím 

úkonem, přičemž jednotlivé právní úkony se posuzují samostatně a samostatně také 

nastávají jejich právní účinky.78 

Zvláštní přístup stanovuje ZPr ČR pro rozvázání pracovního poměru s osobou se 

zdravotním postižením. Zaměstnavatel musí v tomto případě ukončení pracovního 

poměru písemně oznámit příslušnému Úřadu práce ČR – krajské pobočce nebo pobočce 

pro hlavní město Prahu příslušné podle místa činnosti zaměstnavatele (dále jen 

„příslušná krajská pobočka Úřadu práce“). Předchozí úprava ZPr ČR byla pro 

zaměstnavatele sice přísnější, (zaměstnavatel k výpovědi potřeboval souhlas úřadu 

práce), avšak v praxi se ukázalo, že zaměstnance moc nechránila. Naopak vedla k tomu, 

že zaměstnavatelé takové osoby do pracovního poměru raději nepřijímali, a proto byla 

zrušena. Dle stávající právní úpravy není zaměstnavatel, mimo informační povinnosti 

vůči příslušné krajské pobočce Úřadu práce, prakticky jakkoliv omezen v rámci 

rozvazování pracovního poměru s osobou se zdravotním postižením ve srovnání 

s osobami bez postižení.  

V době psaní mojí diplomové práce vstoupil v účinnost nový zákon č. 73/2011 Sb., 

o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů79, což vedlo 

                                                 
78 Rozsudek NS ČR č. 138 ze dne 23. května 2003, spis. zn. 21 Cdo 138/2003 [cit. 2011-02-06] Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=. Srov. také: Rozsudek NS ČR  ze dne 

11. září 1997, spis. zn. 2 Cdon 195/97. Soudní judikatura. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, roč. 2, č. 3, čl. 31, 

str. 65.  
79 Česko. Zákon č. 73 ze dne 9. února 2011, o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. In 

Zbírka zákonů České republiky, 2011, částka 29, str. 778 – 798.  
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k významné změně v systému uspořádání jednotlivých úřadů práce. Byl vytvořen nový 

„superúřad“ Úřad práce ČR s celostátní působností a se sídlem v Praze. V souvislosti 

s citovaným zákonem došlo i ke změně ZPr ČR a v jednotlivých ustanoveních 

týkajících se skončení pracovního poměru se slovní spojení „příslušný úřad práce“ 

změnilo na „příslušný Úřad práce ČR – krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město 

Prahu příslušná podle místa činnosti zaměstnavatele“.  

Kromě jiného došlo tedy ke zpřesnění konkrétního úřadu práce, který je příslušný 

pro účely informování v případě skončení pracovního poměru, kupříkladu ve spojení 

s hromadným propouštěním. Předchozí právní úprava byla v této definici nepřesná. NS 

ČR na základě toho dospěl k závěru, že toto slovní spojení nelze vykládat jinak než, že 

pod pojmem příslušný úřad práce je třeba rozumět každý úřad práce80. To vedlo nejen 

k soudním sporům, ale dle mého názoru i k paradoxní situaci. Na jedné straně zákon 

poskytoval úřadu práce 30 denní lhůtu k tomu, aby se připravil, že na určitém území 

dojde k značnému zvýšení počtu nezaměstnaných, na druhou stranu ale umožnil, aby si 

zaměstnavatel svoji informační povinnost splnil vůči zcela jinému, „místně 

nepříslušnému“ úřadu práce, který v oblasti, kde mělo dojít k hromadnému propouštění, 

nepůsobil. V souvislosti se shora uvedenými okolnostmi pokládám toto upřesnění za 

přínosné a domnívám se, že i do budoucnosti to znamená efektivnější výkon krajských 

poboček Úřadu práce, větší flexibilitu a zároveň posílení právní jistoty nejen účastníků 

pracovněprávních vztahů, ale právě i krajských poboček Úřadu práce, ke kterým se včas 

dostanou potřebné informace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Rozhodnutí NS ČR ze dne 18. října 2006, spis. zn. 21 CDO 2985/2005 [cit. 2011-02-07]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
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6 Skončení pracovního poměru v ČR na základě právního úkonu  
 

V následujících kapitolách se budu věnovat jednotlivým rozvazovacím právním 

úkonům, které mají za následek ukončení pracovněprávního vztahu mezi účastníky. 

Dále se zaměřím na skutečnosti, které k ukončení pracovního poměru vedou, podmínky, 

které musí být splněny na straně zaměstnance ale i zaměstnavatele a výhody či 

nevýhody daného způsobu ukončení pracovního poměru. Pokusím se čitateli zejména 

prostřednictvím jednotlivých rozhodnutí soudů v konkrétních případech ukázat, na které 

skutečnosti a situace si má, či už z pozice zaměstnavatele či zaměstnance, dát pozor, 

případně s čím se může při ukončování pracovněprávních vztahů setkat.  

Nejčastějším ze způsobů jak lze pracovní poměr ukončit je na základě právního 

úkonu. Tudíž se v následujících podkapitolách budu soustředit na dohodu o rozvázání 

pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době a konečně i odstoupení. 

 

6.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru dle ZPr ČR  

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru (dále jen „Dohoda“ ) patří mezi formálně 

nejjednodušší a nejčastěji používané způsoby skončení pracovního poměru.81 ZPr ČR ji 

upravuje v ustanovení § 48 odst 1 písm. a) a § 49 poměrně stručně vzhledem k tomu, že 

pracovní poměr končí na základě shodného projevu vůle stran a lze tedy předpokládat, 

že ke sporům bude docházet zcela výjimečně. Důležitým předpokladem platnosti této 

dohody je shodně vyjádřený projev vůle účastníků skončit pracovní poměr v souladu se 

svým úmyslem,82a zároveň určení dne, kdy má pracovní poměr skončit. Nemusí se 

jednat o přesný kalendářní den, může se jednat o jinou skutečnost, která je objektivně 

zjistitelná, jako je například skončení pracovní neschopnosti zaměstnance, či ukončením 

určitých prací, tak jak nám judikoval v rozsudku Nejvyšší soud SR (dále jen „NS SR“) 

                                                 
81 GALVAS, Milan a kol. Dodatek k učebnici Pracovní právo. Brno : MU v Brně, 2001,  str. 28. 
82 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru- náležitosti projevu vůle zaměstnavatele. Bulletin Advokacie. 

Praha : ČAK, 2009, č. 6, str. 42. 
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ze dne 27. února 197383. Pokud by den skončení pracovního poměru nebyl vymezen, 

platí, že je to den uzavření této dohody84. V praxi se ukazuje jako administrativně 

nejméně náročné volit poslední den v kalendářním měsíci.85 

Často dochází k tomu, že v žádosti o ukončení pracovního poměru žadatel uvede 

formulaci „dávám výpověď dohodou“, což může být matoucí, a proto je vhodné, aby 

zaměstnavatel podnikl kroky k ujasnění úmyslu zaměstnance.  

Pokud se týká uvedení důvodů, povinnost je vymezit má zaměstnavatel jen 

v případě, že o to zaměstnanec požádá. Zpravidla k tomu dochází, když se jedná 

o rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů a zaměstnanci tak vzniká právo 

na zaplacení odstupného86.  

Ustanovení § 49 odst. 2 ZPr ČR nám ukládá povinnost uzavírat dohodu písemně 

pod sankcí neplatnosti87, přičemž jedno vyhotovení dohody musí vydat zaměstnavatel 

zaměstnanci. ZPr ČR však vychází z uplatnění generální koncepce tzv. relativní 

neplatnosti vadných právních úkonů88, což znamená, že právní úkon je neplatný pouze 
                                                 
83 Spis. zn. 3 Cz 25/72. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 1974, č. 5. Srov. také: DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled 

judikatury ve věcech pracovněprávních : Vznik, změna a skončení pracovního poměru. 2., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 67. 
84 NS ČR ve svém rozsudku ze dne 15. prosince 1998, sp. zn. 21 Cdo 29/28 uvádí, že sjednaným dnem skončení 

pracovního poměru může být den podpisu dohody nebo některý ze dnů následujících, ale ne den předcházející 

podpisu této dohody. Čerpáno z: Tamtéž, str. 68.  
85 BEZOUŠKA, Petr; IVANCO, Gabriela. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha : Linde Praha, a.s., 2010, str. 

97. 
86 Uvedeno v ustanovení § 67 ZP ČR. Srov. také: HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, 

Helena. Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a 

přepracované vydání. Praha : Linde Praha, a.s.,  2008, str. 176. 
87 Písemné projevy vůle účastníků nemusejí být na téže listině. Čerpáno z: GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, 

Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 

2010., str. 106 
88 Uplatnění koncepce všeobecné relativní neplatnosti právních úkonů do právního řádu zavedl nález ÚS z 12. března 

2008 sp. zn. Pl. ÚS 83/06, kterým zrušil v ustanovení § 20 ZPr ČR slova: „to neplatí v případě právního úkonu 

směrujícího ke vzniku pracovního poměru k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr“ . ÚS ve svém 

rozhodnutí argumentuje mimo jiné tím, že …uplatnění absolutní neplatnosti právních úkonů směřujících ke vzniku 

základních pracovněprávních vztahů by ve svém důsledku znamenalo aprobaci existence tzv. faktických pracovních 

vztahů, protože absolutně neplatný právní úkon nemůže platný právní vztah založit. Je proto i z hlediska sociální a 

právní jistoty účastníků třeba ponechat i zde neplatnost relativní…Samozřejmě i zde existují názory zcela opačné, 

které zdůrazňují, že o relativní neplatnosti by se mělo hovořit pouze tam, kde se dotčený subjekt na neplatném 

právním úkonu vůbec neúčastnil. Jinak se může kdokoliv úspěšně dovolávat neplatnosti, právní úkon tedy bude od 

počátku neplatný a tudíž i sociální a právní jistota se ztrácí. Kupříkladu Zdeněk Buchta ve svém článku Ke koncepci 
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tehdy, pokud se některý z účastníků této neplatnosti dovolá89. Neplatnost může namítat 

pouze osoba, jež je jí dotčena, a která ji sama nezpůsobila90. Zmíněné ustanovení o 

relativní neplatnosti se vztahuje i na případ, kdy úkon nebyl učiněn ve formě, kterou 

vyžaduje ZPr ČR ohledně dohody účastníků. Pro nás to znamená, že i ústní nebo 

konkludentně uzavřená dohoda je dohodou platnou, pokud účastník, který chybějící 

nutnou písemnou formu nezavinil, se jí nedovolá a její neplatnost následně neurčí 

pravomocným rozhodnutím soud. Koncepce relativní neplatnosti má posilovat sociální i 

právní jistotu účastníků, protože na jedné straně se mohou obě strany dovolat 

neplatnosti, na straně druhé, pokud k tomu nedojde, pracovní poměr se i přes vady 

dohody považuje za řádně ukončený.  

V praxi často dochází k situaci, že zaměstnavatel i když je oprávněn 

k okamžitému zrušení pracovního poměru, navrhne zaměstnanci uzavřít dohodu, aby 

ten pak neměl ztíženou situaci při hledání nového pracovního místa. Zaměstnavatel je 

přitom chráněn na základě rozsudku NS ČR ze dne 11. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 

1332/2001. NS ČR uvedl, že návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou, který je 

odůvodněn tím, že jsou zde příčiny, pro které je možné pracovní poměr zrušit 

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

v závěru o nevhodnosti této koncepce a uvádí, že …koncept všeobecné relativní neplatnosti právních úkonů v 

zákoníku práce je vzhledem ke všemu výše řečenému konceptem nevhodným, neboť, mimo jiné, narušuje autoritu a 

závaznost práva, napomáhá relativizaci práva a vytrácení představ o tom, co je to právo. Umožňuje adresátům práva 

sjednat si vzájemně, co je platné, a to zcela bez ohledu na dikci zákona, avšak současně při značné míře oboustranné 

právní nejistoty. To může mít pro účastníky pracovněprávních vztahů vážné důsledky, a to zejména pro ty účastníky, 

které si pracovní právo klade za cíl, v souladu se svou ochrannou funkcí, chránit…Čerpáno z: BUCHTA, Zdeněk. Ke 

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

Právní rozhledy. Praha : C.H. Beck, 2009, č. 4, str. 134. Hůrka dodává, že pokud by se však jednalo o obzvláště 

závažné vady právního úkonu, tak pracovní právo s nimi pojí absolutní neplatnost, byť to ZPr ČR výslovně neuvádí. 

Upozorňuje, že stanovisko NS, že na povaze vady právního úkonu nezáleží a že každá vada vede k relativní 

neplatnosti, je chybné. Čerpáno z: HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Čeněk, 

s.r.o., 2011, str. 76. 
89 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru- náležitosti projevu vůle, Bulletin Advokacie. Praha : ČAK, 2009, 

č. 6. str. 43. Srov. též:  Buchta, Zdeněk. Ke koncepci všeobecné relativní neplatnosti zákoníku práce v kontextu 

nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06, str. 134. 
90 Ustanovení § 20 ZPr ČR zní: Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo jí sám způsobil.  
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se zaměstnancem okamžitě, není bezprávní vyhrůžkou. Nelze jej ani považovat za 

zneužití výkonu práva na újmu zaměstnance91.  

Taktéž dochází v praxi často k omylu ze strany zaměstnavatelů, kteří se 

domnívají, že uzavřou-li se zaměstnancem dohodu, nebudou muset vyplácet odstupné. 

To však upřesnil NS ČR v rozsudku ze dne 17. května 2005, sp. zn. 21 Cdo 1667/200192 

s tím, že pokud je pracovní poměr ukončen dohodou z důvodů, pro které by v případě 

výpovědi zaměstnanci náleželo odstupné, je zaměstnavatel povinen odstupné řádně 

poskytnout.  

Často bývá předmětem otázek ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, zda 

mohou uzavřít dohodu tam, kde jinak zákoník práce stanoví zákaz výpovědi. Jde o tzv. 

institut ochranné doby, a ta skončení pracovního poměru jiným způsobem než výpovědí 

nevylučuje. Tzn., že ukončit smluvně pracovní poměr lze kdykoliv, i když je 

zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti nebo na rodičovské dovolené.93 

K odsunutí dne rozvázaní pracovního poměru nedochází, ani kdyby byla dohoda 

uzavřena před počátkem ochranné doby.  

 

6.2 Výpověď dle ZPr ČR  

 

Jiným způsobem ukončení pracovního poměru je výpověď. Jedná se o 

jednostranný právní úkon, který může učinit zaměstnavatel i zaměstnanec. 

Charakteristické je, že pracovní poměr je ukončen proti vůli druhé strany. Vzhledem 

k tomu, že v pracovních poměrech zastává zaměstnavatel pozici silnějšího účastníka, 

poskytuje ZPr ČR, v případě ukončení pracovního poměru výpovědí, zaměstnanci 

zvýšenou ochranu. Zaměstnavatele omezuje taxativním výčtem důvodů, pro které může 

pracovní poměr se zaměstnancem ukončit a stanovuje pravidla, které je potřeba dodržet, 

aby výpověď byla platná. Ústavní soud ČR se dokonce zabýval otázkou, jestli není 

                                                 
91 Nyní za výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů v rozporu s dobrými mravy – ustanovení § 14 odst. 1 

ZPr ČR. Srov. též: DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : Vznik, změny a skončení 

pracovního poměru. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 68. 
92 Srov. také: Rozsudek NS ČR ze dne 9. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1599/2002 [cit. 2011-02-10] Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
93 BEZOUŠKA, Petr; IVANCO, Gabriela. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha : Linde Praha, a.s., 2010, str. 

97. 
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výpověď z pracovního poměru porušením práva na svobodnou volbu povolání, kterou 

zaručuje čl. 26 LZPS. ÚS ČR zde vyslovil názor, že obsahem tohoto práva není 

neměnnost vykonávaného zaměstnání ani zákaz jednostranného skončení pracovního 

poměru. Lze jej chápat jenom jako možnost volby odvětví, ve kterém by chtěl být 

zaměstnanec pracovně činný. ÚS dále uvedl, že LZPS ve svém čl. 26 odst. 3 stanoví 

právo každého získávat prostředky pro své živobytí prací, ale též, že je možné se ho 

domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí, v našem případě ZPr 

ČR94.  

V ustanovení § 50 odst. 1 ZPr ČR je určeno, že výpověď musí být písemná pod 

sankcí neplatnosti. Jak jsem již výše zmiňovala i zde se jedná o relativní neplatnost. 

Tzn., že i ústní výpověď může být za určitých okolností platná95.   

Výpověď musí být doručena druhému účastníku pracovního poměru, a to opět 

pod sankcí neplatnosti. Způsob doručování je upraven v ustanovení § 334 a násl. ZPr 

ČR. Ve svém komentáři k tomu Bělina dodává, že z teoretického hlediska je uvedený 

následek neplatnosti chybný, neboť výpověď se stává „perfektní“, a tedy platnou, až 

samotným doručením. Tudíž není jakkoliv významné, zda v důsledku nedoručení či 

nesprávného doručení je výpověď platná nebo nikoliv. Zároveň však Bělina dodává, že 

spojuje-li zákoník práce s nedoručením výpovědi výslovně neplatnost, je podle závěru 

soudní praxe „nedoručená“ výpověď nejen právně neúčinný, ale také neplatný 

pracovněprávní úkon96. Zaměstnavatel je povinen doručit zaměstnanci výpověď do 

vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě, nebo kdekoliv bude zastižen, případně 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací97.  

Může se stát, že zaměstnanec odmítne výpověď převzít s úmyslem zabránit 

rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavateli v tomto případě stačí prokázat odmítnutí 

(kupříkladu prostřednictvím svědků) a výpověď se považuje za doručenou, i když o 

takovém následku nebyl zaměstnanec poučen98. Pokud osobní doručení není možné, 
                                                 
94 DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : Vznik, změny a skončení pracovního poměru, 

str. 70.  
95 BĚLINA, Miloslav a kol. Zákoník práce : komentář. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 183. Srov. také: JOUZA, 

Ladislav. Skončení pracovního poměru- náležitosti projevu vůle, Bulletin Advokacie. Praha : ČAK, 2009, č. 6, str. 45. 
96 BĚLINA, Miloslav a kol. Zákoník práce :  Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 184.  
97 Ustanovení § 334 odst. 1 a odst. 2 ZP ČR. 
98 Česko. NS. Rozsudek NS SSR ze dne 30. července 1980, sp. zn. 6 Cz 18/80. In NS ČSSR, NS ČSR, NS  SSR o  

občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím : Sborník „…“. Praha : SEVT, 1986, str. 987. 
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může být doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. ZPr ČR naopak 

neobsahuje ustanovení, které by určovalo, že výpověď zaměstnance musí být 

zaměstnavateli doručena určitým specifickým způsobem. Ustanovení § 337 odst. 1 ZPr 

ČR sice zmiňuje osobní doručení v místě sídla zaměstnavatele, avšak nejedná se o 

kogentní ustanovení, tudíž v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu či v dohodě 

účastníků pracovněprávního vztahu může být určen i jiný postup. Zaměstnavatel může 

zároveň zaměstnanci doručit výpověď např. prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb či elektronicky, v případě, že zaměstnavatel je FO, tak osobním předáním 

v místě bydliště aj.99   

ZPr ČR řeší i situaci, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec svůj názor ohledně 

výpovědi změní a pro tento případ zavádí institut odvolání výpovědi. Výpověď může 

být odvolána vždy, pokud dojde100 odvolání druhému účastníku nejpozději současně 

s výpovědí a za jiných okolností pouze se souhlasem druhého účastníka101. To dává 

propouštěnému zaměstnanci možnost zvážit, jestli odvolání přijme anebo raději 

nastoupí k jinému zaměstnavateli. Souhlasu není potřeba, pokud vezme zaměstnavatel 

výpověď zpět ještě v den, kdy byla zaměstnanci doručena. Pokud by kupříkladu 

zaměstnavatel doručil výpověď zaměstnanci na pracovišti v dopoledních hodinách, 

může jí do konce pracovní doby i bez souhlasu zaměstnance vzít zpět102.  

                                                 
99 Ke způsobům doručování se ve svém rozsudku ze dne 10. května 2004 vyjádřil i Nejvyšší soud, sp. zn. 21 Cdo 

2172/2003, ve kterém uvedl, že písemnosti zaměstnance určené zaměstnavateli lze doručit nejen prostřednictvím 

pošty, ale i pomocí každé FO nebo PO, která bude ochotna doručení provést, nebo osobním předáním statutárnímu 

orgánu zaměstnavatele, k tomu určenému zaměstnanci, popřípadě každému vedoucímu zaměstnanci, který je mu 

nadřízen [cit. 2011-02-12]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=. 
100 NS ČR v rozsudku ze dne 3. února 2005, sp. zn. 21 Cdo 1905/ 2004, stanovil, že projev vůle směrující k odvolání 

výpovědi je dovršen jeho předáním držiteli poštovní licence k doručení zaměstnanci nebo jeho předáním příslušnému 

zaměstnanci s příkazem, aby písemnost adresátovi doručil. ZPr ČR neurčuje jako předpoklad platnosti jeho doručení 

do vlastních rukou ve smyslu ustanovení § 334 a nás ZPr ČR. Právní účinky může mít tedy i odvolání, které bylo 

předáno držitelem poštovní licence jiné osobě, i když nesprávně, pokud ho tato posléze předala zaměstnanci. 

Dostupné: Tamtéž.  
101 Ustanovení § 50 odst. 5 ZPr ČR: Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze 

s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně. 
102 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru- náležitosti projevu vůle, Bulletin Advokacie. Praha : ČAK, 2009, 

č. 6, str. 45. 
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Odvolání výpovědi může být i ústní, ovšem rovněž jako u všech ostatních 

právních úkonů, absence písemné formy může způsobit následný problém 

s dokazováním její existence.  

K odvolání výpovědi může dojít i v průběhu řízení o její neplatnosti. NS ČR ve 

svém rozsudku ze dne 15. dubna 1999 přišel k závěru, že až do pravomocného skončení 

řízení o určení neplatnosti této výpovědi, může se souhlasem pracovníka dojít k jejímu 

odvolání, a to i tehdy, jestliže výpovědní doba již uplynula.103  

S institutem výpovědi se pojí výpovědní doba, kterou ZPr ČR určuje pro 

zaměstnance i pro zaměstnavatele jednotně, a která je nejméně 2 měsíční. Začíná běžet 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí, 

s určitými výjimkami, uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.104 

Účelem výpovědní doby je především zmírnit následky daného zrušovacího 

pracovněprávního úkonu, poskytnout zaměstnavateli čas na opatření náhrady za 

zaměstnance, případně zaměstnanci čas na hledání nového pracovního místa, a 

hmotného zajištění po tuto dobu. Účastníci pracovního poměru jsou oprávnění 

dohodnout se i na delší výpovědní době. Tzn., že zaměstnanci u stejného 

zaměstnavatele mohou mít zjednanou výpovědní dobu odlišně, kritériem přitom může 

být délka zaměstnání, věk, kvalifikovanost atd. Nelze však zjednat odlišně výpovědní 

dobu pro zaměstnavatele a odlišně pro zaměstnance. Zde by se už jednalo o porušení 

zásady rovnosti, což by bylo v rozporu se základními zásadami, na kterých je ZPr ČR 

postaven. Pokud by zaměstnavatel nebo zaměstnanec ve výpovědi výpovědní dobu 

vůbec neuvedl nebo by ji uvedl nesprávně, výpověď podle názoru NS ČR105 není 

neplatná a pracovní poměr v takovém případě končí uplynutím zákonné výpovědní 

lhůty.  

Zásadních rozdílů při podávání výpovědi mezi postavením zaměstnance a 

zaměstnavatele si lze všimnout až v souvislosti s důvody výpovědi. Podmínky, které 

jsem zmínila výše, byly více méně pro obě strany stejné, avšak právě zde lze sledovat 

značných rozdílu dle toho, kdo je adresátem výpovědi.  

 
                                                 
103 Rozsudek NS ČR, spis. zn. 21 Cdo 2625/98. Soudní rozhledy. Praha : C.H. Beck, 1999, č. 8. str. 261. 
104 Ustanovení § 51 odst. 1 a odst. 2 ZPr ČR.  
105 Rozsudek NS ČR ze dne 15. října 2001, sp. zn. 21 Cdo 2209/2000 [cit. 2011-02-14]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=. 
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6.2.1 Výpověď daná zaměstnancem dle ZPr ČR 
 

Zaměstnanec není vázán žádnými dalšími hmotněprávními podmínkami při 

dávání výpovědi, mimo obecných, které jsem již zmínila výše. Tedy výpověď 

zaměstnance musí být písemná, doručená druhému účastníku pracovního poměru a musí 

splňovat obecné náležitosti právního úkonu, které jsou uvedeny v ustanovení § 37 

občanského zákoníku ČR (dálen jen „OZ ČR“)106.  

Nutno zdůraznit, že zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo 

také bez uvedení důvodu.  

 

6.2.2 Výpověď daná zaměstnavatelem dle ZPr ČR 
 
Na rozdíl od zaměstnance musí zaměstnavatel při ukončování pracovního 

poměru výpovědí dodržet řadu podmínek stanovených ZPr ČR.  

Mimo obecných náležitostí výpovědi (kupříkladu forma, kde nedostatek podpisu 

zaměstnavatele na listině obsahující výpověď z pracovního poměru způsobuje 

neplatnost tohoto úkonu pro nedostatek formy107) je zaměstnavatel omezen taxativním 

výčtem výpovědných důvodů vymezených ZPr ČR. Výpověď, která by se opírala o 

jakýkoliv jiný důvod, nebo by důvod neobsahovala vůbec, by byla neplatnou. 

Zaměstnavatel je povinen pod sankcí neplatnosti důvod ve výpovědi skutkově vymezit a 

to tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem, a zároveň je stanoven zákaz 

následné změny tohoto důvodu108. Nutno zdůraznit, že důkazní povinnost i povinnost 

tvrzení o splnění zákonem stanovených předpokladů v případě sporu o neplatnost 

výpovědi, nese vždy zaměstnavatel 

Zde bych ráda podotkla, že otázkou vymezení výpovědního důvodů se NS ČSSR 

zabýval již několikrát. V rozhodnutí ze dne 30. listopadu 1967109 stanovil, že 

konkretizace výpovědního důvodů se bude lišit v závislosti na charakteru jednotlivých 

výpovědních důvodů. Ve většině případů postačí stručné vylíčení skutečností, které 

                                                 
106 Česko. Zákon č. 40 ze dne 26. únor 1964. In Sbírka zákonů České republiky, 1964, částka 19, str. 201 - 248.  
107 Rozsudek KS v Hradci Králové ze dne 11. října 1995 (S 1/1997). Srov. také: JOUZA, Ladislav. Skončení 

pracovního poměru- náležitosti projevu vůle zaměstnavatele. Bulletin Advokacie. Praha : ČAK, 2009, č. 6, str. 45. 
108 Ustanovení § 50 odst. 4 ZPr ČR. 
109 Spis. zn. 6 Cz 193/67. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 1968, č. 34.  Srov. také: DOLEŽÍLEK, Jiří. 

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : Vznik, změna a skončení pracovního poměru. 2., aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 70 – 71.  
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vedou k rozvázání pracovního poměru. Tam kde je však výpovědní důvod podmiňován 

více skutečnostmi, je vyžadováno jeho bližší skutkové odůvodnění, tak aby nevznikly 

pochybnosti o tom, v čem je spatřováno naplnění výpovědního důvodu110. V případě 

výpovědi ze strany zaměstnavatele na základě ustanovení § 52 písm. f) ZPr ČR (kdy 

výpovědní důvod vychází ze dvou skutečností, a to z nesplnění předpokladů 

stanovených pro výkon sjednané práce a z nesplnění požadavků vyžadovaných pro 

řádný výkon dané práce), nestačí jen odkázat na příslušné ustanovení v zákoně, ale 

vyžaduje se bližší konkretizace.  

Z hlediska vymezování důvodů je zajímavý i rozsudek NS ČR ze dne 2. února 

2005111. Do konfliktu zde přichází povinnost zaměstnavatele vymezit výpovědní důvod 

a snaha zaměstnavatele o utajení obchodního tajemství. NS ČR uvedl, že tvoří-li 

rozhodnutí zaměstnavatele o nadbytečnosti zaměstnance alespoň z části předmět 

obchodního tajemství, neznamená to pro něho, že by nemohl nebo nesměl takové 

rozhodnutí sdělit zaměstnanci, s nímž rozvazuje pracovní poměr. Takové rozhodnutí 

nemusí být vyhlášeno, ani jiným způsobem zveřejněno, zaměstnanec s ním však musí 

být seznámen.  

Z mého pohledu byl částečně matoucí závěr NS ČR v rozsudku ze dne 14. října 

1996112, kde bylo řečeno, že pokud je projev vůle ve výpovědi neurčitý či 

nesrozumitelný, je výpověď neplatným právním úkonem pod podmínkou, že nelze ani 

výkladem projevu vůle zaměstnavatele zjistit konkrétní důvod výpovědi. Tzn., že NS 

ČR připouští, aby byl obligatorně písemný projev neurčitý, a spoléhá na zjištění 

okolností, za kterých byl úkon učiněn. V daném případě zaměstnavatel ve výpovědi 

pouze uvedl, že dává výpověď dle ustanovení § 52 písm. c) ZPr ČR, a to z důvodu 

organizačních změn. Soud prvního stupně i odvolací soud pokládaly takto uvedený 

výpovědný důvod za neurčitý a právní úkon za neplatný. NS ČR při dovolání však vzal 

v úvahu argumenty zaměstnavatele, který tvrdil, že zaměstnanci byl důvod výpovědi 
                                                 
110 Rozhodnutí NS ČSSR ze dne 29. června 1968, sp. zn. 6 Cz 229/67, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek : 

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních. Praha : NS ČSSR, 1969, č. 39. Srov. také: DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled 

judikatury ve věcech pracovněprávních : Vznik, změna a skončení pracovního poměru. 2., aktualizované a rozšířené 

vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 71 – 72.  
111 Rozsudek NS ČR ze dne 2. února 2005, spis. zn. 21 Cdo 1874/2004 [cit. 2011-02-21]. Dostupný z WWW: 

http://www.nsoud.cz/.  
112 Rozsudek NS ČR, spis. zn. 3Cdon 946/96. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek  : Rozhodnutí ve věcech 

občanskoprávních. Praha : NS ČR. 1997, roč. 49, č. 29, str. 108. 
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znám, a že s ním byl před samotnou výpovědí prodiskutován, což potvrdili i svědci 

v řízení před soudem. Domnívám se však, že takový postup je uplatnitelný pouze 

v případě výpovědi z důvodu organizačních změn, a to jen v některých případech, 

protože se dá předpokládat, že organizační změny i snižování stavů bývá obvykle se 

zaměstnanci prodiskutováno.  

Vymezení výpovědních důvodů obsahuje ZPr ČR ve svém ustanovení § 52. Jak 

jsem již zmiňovala, ČR není vázaná Úmluvou o skončení zaměstnání, v mnoha bodech 

z ní ale vychází. Stejně je tomu tak při taxativním výčtů výpovědních důvodů ze strany 

zaměstnavatele, které můžeme rozčlenit do 3 skupin:  

a) ty, které spočívají v provozní potřebě zaměstnavatele (§ 52 písm. a), b), c) ZPr 

ČR), 

b) ty, které spočívají v osobě zaměstnance (§ 52 písm. d), e), f) ZPr ČR) a 

c) ty, které spočívají v porušení povinnosti zaměstnancem (§ 52 písm. g) ZPr 

ČR)113.   

 

Výpověď dle ustanovení § 52 písm. a), b), c) ZPr ČR 

Nejčastějším důvodem výpovědi ze strany zaměstnavatele jsou organizační 

změny na pracovištích. Důležité je vymezit si, co lze chápat pod pojmem „organizační 

změny“. Zde je nutno říci, že pod tento pojem je možno subsumovat všechny okolnosti 

organizačně - technické, technologické, ekonomické nebo jiné povahy. Jedná se o 

okolnosti, které mají vliv na provoz podniku zaměstnavatele nebo na výkon jiných jeho 

činností, kvůli nimž zaměstnává FO v pracovněprávním vztahu, a které mají za 

následek, že zaměstnavatel již nadále (v dohledné době zpravidla odpovídající 

výpovědní době) nebude mít možnost zaměstnance zaměstnávat nebo se pro něj stane 

nadbytečným114.  

ZPr ČR tyto jednotlivé situace vymezuje v ustanovení § 52 písm. a), b), c) a 

určuje, že lze dát výpověď zaměstnanci, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, 

                                                 
113 BEZOUŠKA, Petr; IVANCO, Gabriela. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha : Linde Praha, a.s., 2010, str. 

99. 
114 BĚLINA, Miloslav a kol. Zákoník práce : Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, str. 191- 192. Srov. také: 

HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009 [cit. 2011-02-21]. Dostupné také z 

WWW: www.beckonline.cz.  
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přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část nebo pokud se zaměstnanec stane 

nadbytečným.  

Jednou z podmínek výpovědi z důvodů organizačních změn společnou pro 

všechny tři výše zmíněné případy je, aby v době před výpovědí již bylo o organizační 

změně rozhodnuto a realizace této změny zajištěna, tak aby o ní nebylo pochyb. Není 

ovšem nezbytné, aby v době jejího podání byly organizační změny již realizovány.115 

NS ČSSR dodal, že za takové rozhodnutí nemožno považovat pouze projednání rozvrhu 

funkcí na další období, na základě kterého by následně o změnách organizace rozhodl 

jiný příslušný orgán.116  

Jedním z výpovědních důvodů opravňující zaměstnavatele ke skončení 

pracovního poměru je zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. Zaměstnavatelem může 

být FO i PO, a jako zaměstnavatel „se ruší“ vždy, jestliže přestane podnikat nebo 

vykonávat ty činnosti, kvůli kterým FO zaměstnávala, přičemž důvod, proč 

s podnikáním přestala, je sám o sobě nepodstatný.117  

Pojem „část zaměstnavatele“ ZPr ČR nedefinuje, pouze stanovuje, že ji lze 

zrušit, přemístit a převést do jiné organizace. NS ČR ve svém rozsudku uvádí, že částí 

zaměstnavatele dle ZPr ČR lze rozumět organizační jednotku, útvar nebo jinou složku 

organizace, která v rámci organizace vyvíjí relativně samostatnou činnost, jíž se podílí 

na plnění úkolů organizace samotné, je uvedena ve vnitřním organizačním předpisu 

organizace, v jejím čele stojí zpravidla vedoucí pracovník a k její činnosti má vyčleněné 

určité prostředky a prostory118. Zároveň uvádí, že pokud se ruší část zaměstnavatele, 

může dát zaměstnavatel výpověď jen těm zaměstnancům, kterým v důsledku zrušení 

své části nemůže nadále přidělovat práci v místě, které bylo v pracovní smlouvě 

sjednáno jako místo výkonu práce (kteří konali práci ve zrušené části 

                                                 
115 NS. Sborník : NS o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 

rodinněprávních. Praha: NS ČSSR, 1980. str. 40. Srov. také: JOUZA, Ladislav. Nový zákoník práce- změny ve 

skončení pracovního poměru. Bulletin Advokacie. Praha : ČAK, 2007, č. 7-8, str. 49.  
116 Rozsudek bývalého NS SR ze dne 29. ledna 1991, sp. zn.: 6 Cz 1/91. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek : 

Rozhodnutia a stanoviská vo veciach občianskoprávnych. Praha :  NS ČSFR, ČR a SR, 1992, roč. 44, čl. 3, str. 100.  
117  BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce :  Komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 208.   
118 Rozsudek NS ČR ze dne 6. května  1997, spis. zn. 2Cdon 1053/96. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek : 

.Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních.  Praha : NS ČR, 1998, roč. 50, čl. 1, str. 33.  
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zaměstnavatele)119. Pro výpověď dle ustanovení § 52 písm. a) ZPr ČR neplatí zákaz 

výpovědi v ochranné době.  

Výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. b) ZPr ČR je naplněn v případě, 

že zaměstnavatel, v důsledku jeho přemístění případně jeho části, nemá nadále možnost 

přidělovat zaměstnanci práci v místě, které bylo ujednáno jako místo výkonu práce 

v pracovní smlouvě. Pokud by se přemísťovala pouze část zaměstnavatele, je možné dát 

výpověď pouze tomu zaměstnanci, který pracoval v přemístěné části a kterého již 

nadále v těchhle místech nejde zaměstnávat. V případě, že se zaměstnavatel přemísťuje 

celý, čili se mění sídlo zaměstnavatele, neznamená to automaticky naplnění 

výpovědního důvodu ve smyslu výše zmíněného ustanovení. NS ČR k tomu uvedl, že je 

tomu tak pouze za podmínky, že v pracovní smlouvě je vymezeno místo výkonu práce 

zaměstnance sídlem zaměstnavatele.120 Ani na tento případ se nevztahuje zákaz 

výpovědi v ochranné době.  

Jako poslední z výpovědních důvodů v důsledku organizačních změn ZPr ČR uvádí 

v ustanovení § 52 písm. c) případ nadbytečnosti zaměstnance. Podmínkou platnosti 

výpovědi z pracovního poměru kvůli nadbytečnosti je naplnění tří základních 

skutečností, a to:  

• nadbytečnost zaměstnance, 

• změny v úkolech, technickém vybavení nebo jiné organizační změny, 

• a tyto skutečnosti musí být v příčinné souvislosti121.   

 

Výběr zaměstnance, který je nadbytečným, je zcela v režii zaměstnavatele, zákon 

výběr nepodmiňuje žádnými konkrétními kritérii, tudíž soud v tomto směru rozhodnutí 

organizace nepřezkoumává. Soud se jenom zabývá otázkou, zda jsou splněny ostatní 

                                                 
119 Rozsudek NS ČR ze dne 3. června 1997, spis. zn. 2 Cdon 727/96. Soudní judikatura.  Praha : CODEX Bohemia, 

s.r.o., 1998, roč. 2., č. 4, čl. 34, str. 73. 
120 Rozsudek NS ČR ze dne 26. březen 2001, sp. zn. 21 Cdo 730/2000 [cit. 2011-02-23]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=. 
121 Rozhodnutí NS ČSSR ze dne 22. února 1968, sp. zn.: 6 Cz 215/67. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 1968, 

č. 57. Čerpáno z:  DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : Vznik, změny a skončení 

pracovního poměru. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 89. Srov. také: 

Rozhodnutí NS ČSSR ze dne 23. června 1968, spis. zn. 6 Cz 49/68. Rozsudek bývalého NS SR ze dne 29. ledna 

1991, sp. zn. 6 Cz 1/91. Čerpáno z: Tamtéž, str. 89 – 90.  
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podmínky podmiňující platnost daného výpovědního důvodu. Rozhodující je přitom 

funkce, na kterou pracovní smlouva zní122.  

Zaměstnanec se stane nadbytečným v momentu, kdy jeho práce již není pro 

zaměstnavatele potřebná. Zaměstnavatel tedy může mít i nadále možnost přidělovat 

zaměstnanci práci, na které se v pracovní smlouvě ujednali, avšak tuto práci již 

zaměstnavatel nepotřebuje. Pokud by ale zaměstnavatel vzápětí přijal zaměstnance 

nového, se stejnou pracovní náplní, je to znak neopodstatněnosti výpovědi a 

zaměstnanec se může bránit u soudu. Nedalo by se, dle mého názoru, ani argumentovat 

novým názvem této pozice, pokud by se jednalo jenom o formální změnu a ke skutečné 

změně náplně práce by nedošlo.  

V praxi se stává, že zaměstnavatelé se touto cestou snaží „zbavit“ určitých 

zaměstnanců a důvod nadbytečnosti zneužívají. Proto NS ČR již několikrát dovodil ve 

svých rozhodnutích, že pokud se z hlediska potřebného profesního složení zaměstnanců 

nestává nadbytečným druh práce sjednaný pracovní smlouvou propouštěného 

zaměstnance (jeho pracovní činnost), nemůže být jiná okolnost, spočívající kupř. pouze 

v jeho osobě, podkladem pro skončení pracovního poměru výpovědí pro 

nadbytečnost.123 NS ČR se v daném rozsudku zabýval situací, kdy zaměstnanec dostal 

výpověď a jako důvod výpovědi uvedl zaměstnavatel ukončení rodičovské dovolené 

jiné zaměstnankyně. Změnu kvalifikační struktury, ani jiné rozhodnutí, jako důvod 

nadbytečnosti zaměstnavatel ve výpovědi nezmiňoval a ještě ve výpovědní době přijal 

nového zaměstnance. V tomto případě by se tedy jednalo o neplatné ukončení 

pracovního poměru, kde nebyla prokázaná příčinná souvislost mezi nadbytečností a 

přijatým rozhodnutím. Kdyby zaměstnavatel chtěl argumentovat změnou kvalifikační 

struktury, musel by ji ve výpovědi jako důvod nezaměnitelně vymezit. Zaměstnavatelé 

tudíž sice mají možnost prostřednictvím ustanovení § 52 písm. c) ZPr ČR ovlivňovat 

počet svých zaměstnanců a jejich kvalifikační složení, ale nezbavuje jich to k povinnosti 

řádného vymezení důvodu, tak aby nedošlo k jeho zneužívání.    

                                                 
122 Rozsudek KS v Brně ze dne 3. ledna 1967, sp. zn. 7 Co 612/66. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 1967, č. 

90. Čerpáno z: Tamtéž, str. 88. Srov. také: Rozsudek bývalého NS SSR ze dne 23. června 1971, spis. zn. 3 Cz 2/71. 

In NS ČSSR, NS ČSR, NS  SSR o  občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím : Sborník „…“. Praha 

: SEVT, 1986, str. 928.  
123 Rozsudek NS ČR ze dne 22. leden 2009, sp. zn. 21 Cdo 440/2008 [cit. 2011-02-23] Dostupný z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
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Nejčastějším případem kdy dochází k ukončení pracovního poměru pro 

nadbytečnost, je snižování celkového počtu zaměstnanců, není jím však podmíněn 

absolutně. Může k němu dojít i pří přijímaní nových zaměstnanců, avšak k dané věci 

Jouza dodává, že to neplatí u situace, kdy by výpověď byla v příčinné souvislosti 

s přijímáním nových zaměstnanců a zřejmě by neobstálo ani odůvodnění 

zaměstnavatele, že noví přijímaní zaměstnanci mají vyšší kvalifikaci.124 

  Vždy se musí jednat o organizační změny uvnitř zaměstnavatele, které ve 

výsledku ovlivňují počet potřebných zaměstnanců. Nelze ani dát výpověď zaměstnanci 

na jednom pracovišti v důsledku organizačních změn na zcela jiném pracovišti.  

Na rozdíl od předchozích dvou případů výpovědí z důvodů organizačních změn, 

lze u nadbytečnosti uplatnit ustanovení § 53 ZPr ČR o zákazu výpovědi. Proto je nutné, 

aby zaměstnavatel při výpovědi z důvodu nadbytečnosti vždy zvážil, jestli nedojde k 

uplatnění tzv. ochranné doby.  

 

Výpověď dle ustanovení § 52 písm. d), e) ZPr ČR  

Další skupinou důvodů, pro které může ukončit zaměstnavatel pracovní poměr 

se zaměstnancem, jsou důvody týkající se zdravotního stavu zaměstnance.  

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud ten utrpěl pracovní úraz, 

trpí nemocí z povolání, nebo je takovou nemocí ohrožen a nesmí na základě lékařského 

posudku, případně rozhodnutí příslušného správního úřadu, které lékařský posudek 

přezkoumává, dále konat dosavadní práci.125 Důvodem výpovědi přitom není 

nezpůsobilost zaměstnance konat nadále dosavadní práci, ale tento stav potvrzený 

lékařským posudkem, který je platný nebo který je potvrzen rozhodnutím příslušného 

správního úřadu126. Rozhodující je vždy stav zaměstnance v době, kdy mu je výpověď 

doručena, přičemž je nepřípustné lékařský posudek dodatečně měnit nebo doplňovat. 

                                                 
124 JOUZA, Ladislav. Nový zákoník práce- změny ve skončení pracovního poměru. Bulletin Advokacie. Praha : ČAK, 

2007, č. 7 – 8, str. 49. 
125 Ustanovení § 52 písm. d) ZPr ČR: …nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením 

závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále 

konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo 

dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 

expozice… 
126 Ustanovení § 77 odst. 4 a ustanovení § 77a odst 1 písm. a) Zákona o péči o zdraví lidu ze dne 17. března 1966. In 

Sbírka zákonů České republiky. 1966, částka 7, str. 74 – 91.  
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Zaměstnanec se tak ocitá v situaci, kdy ztrácí dosavadní práci a to v první řadě proto, že 

tuto práci vůbec vykonával. Zákon to řeší vznikem nároku zaměstnance na odstupné.  

Institut odstupného je úzce spjatý se skončením pracovního poměru, ráda bych se tedy o 

něm alespoň ve stručnosti zmínila.        

Ve všech dosud vzpomínaných případech výpovědí, dochází ke skončení 

pracovního poměru z důvodů na straně zaměstnavatele. Zaměstnavateli je dle 

ustanovení § 67 a § 68 ZPr ČR uložena povinnost poskytovat v těchto případech 

zaměstnanci odstupné. Jak jsem již zmiňovala výše, zaměstnavatel se této povinnosti 

nezbaví uzavřením dohody, pokud je pracovní poměr ukončen z důvodů, pro které by 

v případě výpovědi náleželo zaměstnanci odstupné. Odstupné lze rozdělit na zákonné a 

smluvní (které si lze si sjednat na základě zásady „co není zakázáno je dovoleno“). 

Základní úroveň odstupného, ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku, 

náleží zaměstnanci při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele 

z důvodů organizačních změn, dohodou z těchto důvodů a zaměstnanci, který okamžitě 

zrušil pracovní poměr127.  

Zvýšené odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku 

náleží zaměstnanci při ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele 

nebo dohodou z důvodů dle ustanovení § 52 písm. d) ZPr ČR. Pokud kupříkladu 

zaměstnanec utrpí pracovní úraz, pro který již dále nemůže sjednanou práci vykonávat a 

pracovní poměr proto se zaměstnavatelem ukončí dohodou, náleží mu zvýšené 

odstupné. Hůrka ve své knize upozorňuje také na skutečnost, že zaměstnavatel se může 

zprostit své odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance nebo za jeho nemoc z povolání 

dle ustanovení § 367 ZPr ČR, a odstupné neposkytnout. Zaměstnavatel je tak chráněn 

před placením vysokého odstupného např. v  případě, že si zaměstnanec přivodí 

pracovní úraz požitím návykových látek. Musí to však být jediná příčina vzniku úrazu a 

musí k tomu dojít bez zavinění zaměstnavatele.128 

Druhý výpovědní důvod ze skupiny důvodů týkajících se zdravotního stavu 

zaměstnance zahrnuje situaci, kdy zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci. Zaměstnavatel mu tak může 

                                                 
127 Zahrnuje ustanovení § 52 odst. a), b), c) ZPr ČR a ustanovení § 56 ZPr ČR.  
128 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu. 

Praha : Auditorium s.r.o., 2009, str. 109. 
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dát výpověď dle ustanovení § 52 písm. e) ZPr ČR, avšak pouze za podmínky že nejde o 

následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, případně ohrožení touto nemocí. 

Obdobně jako při výpovědi dle ustanovení § 52 písm. d) ZPr ČR je předpokladem 

platný lékařský posudek. KS v Ostravě dodává, že rovněž je přípustný pouze lékařský 

posudek, který nepřipouští jiný odborný závěr než ten, že zaměstnanec dlouhodobě 

pozbyl způsobilost vykonávat dosavadní práci. Pokud by lékař pouze doporučil změnu 

druhu vykonávané práce, není možno uplatnit výpověď z tohoto důvodu. Druhou 

podmínkou je, aby nešlo pouze o dočasnou nezpůsobilost129, přičemž o dlouhodobou 

nezpůsobilost jde zpravidla tehdy, pokud trvá podle poznatků lékařské vědy déle než 

rok130. V praxi k tomu může dojít kupříkladu tím, že se zaměstnanec stane částečně 

nebo zcela invalidním, a v důsledku toho pozbude způsobilost konat dosavadní práci 

dlouhodobě.  

 

Výpověď podle ustanovení § 52 písm. f) a g) ZPr ČR 

Ustanovení § 52 písm. f) ZPr ČR dává zaměstnavateli možnost ukončit pracovní 

poměr se zaměstnancem ve dvou případech. Jedním z důvodů je, že zaměstnanec 

nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce. Tímto 

předpokladem může být např. řidičské oprávnění, složení atestace v případě povolání 

lékaře, akademický titul, nebo složení zkoušky potřebné k výkonu povolání elektrikáře 

aj. NS ČSSR k dané věci uvedl, že výpovědní důvod tu může být dán i delší dobu, 

nemusí být uplatněn okamžitě, avšak musí existovat v době, kdy je pracovní poměr se 

zaměstnancem ukončen.131 Není přitom rozhodné, zda ke stanovení předpokladů 

právními předpisy došlo před vznikem pracovního poměru nebo teprve v době jeho 

trvání.132  

Druhý případ zahrnuje situaci, kdy zaměstnanec nesplňuje požadavky na řádný 

výkon práce, což má za následek neuspokojivé pracovní výsledky. Může se jednat o 

                                                 
129 Rozsudek KS v Ostravě ze dne 19. ledna 1996, spis. zn. 16 Co 398/95. Právní rozhledy. Praha : C.H. Beck, 1996, 

roč. 4, č. 6, str. 290.  
130 DRÁPAL, Ljubomír. Skončení pracovního poměru. In BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce : Komentár. 2 

vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 215. 
131 Rozsudek bývalého NS ČSR, ze dne 16. prosince 1976, spis. zn. 5 Cz 52/76. Sbírka soudních rozhodnutí a 

stanovisek : Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních. Praha : NS ČSSR, 1979, čl. 38, str. 561. 
132 Rozhodnutí bývalého NS ČSSR ze dne 19. června 1975, spis. zn. Cpjf 104/74. Tamtéž. 1975, čl. 51, str. 265. 
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nedostačující vyjadřovací schopnosti u lektora, chybějící jazykovou zkoušku, případně 

pokud si vedoucí pracovník neplní řádně své povinnosti a toleruje u podřízených 

pracovníků nedochvilnost, čím jim poskytuje neoprávněné výhody. Jako podmínku 

platnosti tohoto výpovědního důvodu zákon vyžaduje, aby vzniklý stav nezavinil 

zaměstnavatel, a výpovědi musí předcházet písemné vyzvání zaměstnance, aby 

nedostatky odstranil. Pokud by ani po přiměřené době, která musí být v písemné výzvě 

uvedena pod sankcí neplatnosti133, zaměstnanec situaci nevyřešil ke spokojenosti 

zaměstnavatele, je ten v průběhu 12 měsíců od vyzvání oprávněn se zaměstnancem 

pracovní poměr ukončit.  

Požadavky na řádný výkon práce mohou být uvedené v pracovní smlouvě, ve 

vnitropodnikových předpisech, mohou být i obecně známe nebo vyplývat z pracovních 

příkazů. V praxi často dochází k tomu, že zaměstnavatel sice zadává určité úkoly, ale 

pouze ústně a individuálně. To bych nedoporučovala vzhledem k tomu, že tím se 

zaměstnavatel dostává do složité situace, pokud zaměstnanec napadne platnost 

výpovědi u soudu, kdy musí prokázat, že tyto úkoly zaměstnanci zadal a že výzva 

k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků nebyla neoprávněná.  

Zajímavým je rozsudek NS ČR ze dne 22. září 2009, spis. zn. 21 Cdo 

4066/2008134, který řeší situaci, kdy sice zaměstnavatel písemně upozornil zaměstnance 

na nedostatky, stanovil mu přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a zaměstnanec je sice 

dočasně odstranil, avšak za krátkou dobu nato je opětovně zopakoval. V tomto případě 

manažer prodejny poté, co byl upozorněn na nepořádek na prodejně, na nedoplněné 

zboží a jiné nedostatky, sice záhy zjednal nápravu, ale po určitém čase při kontrolách 

byly nedostatky opětovně zjištěny. Zaměstnanec tedy dostal výpověď pro nesplnění 

požadavků, kterou následně napadl u soudu jako neplatnou. Jednou z otázek, kterými se 

soud zabýval, byla potřeba opětovné výzvy zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Soud 

dospěl k závěru, že jí není potřeba, pokud předchozí výzva byla učiněná v posledních 

12 měsících a jedná se o stejný druh neuspokojivých výsledků.  

                                                 
133 In NS ČSSR, NS ČSR, NS  SSR o  občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím : Sborník „…“. 

Praha : SEVT, 1986, str. 190 – 191.  
134 DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních : Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 

2., aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 114 – 117.  
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V ustanovení § 52 písm. g) ZPr ČR nacházíme poslední výpovědní důvod 

opravňující zaměstnavatele ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem. Toto 

ustanovení zahrnuje celkem tři situace:  

• případy, kdy jsou dány důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru,  

• závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se 

k práci vykonávané zaměstnancem (dále jen „závažné porušení pracovních 

povinností“),  

•  soustavné méně závažné porušování povinnosti. Předpokladem pro použití 

tohoto důvodu je však upozornění na možnost výpovědi v souvislosti 

s porušením povinnosti v průběhu  posledních 6 měsíců. O soustavné porušování 

povinnosti se podle praxe soudů jedná tehdy, kdy k němu dojde alespoň třikrát, 

přičemž mezi jednotlivými případy je přiměřená časová souvislost a je zřejmé, 

že zaměstnanec ani do budoucna nehodlá pracovní povinnosti plnit.135 

 

  K základním povinnostem zaměstnance patří dodržování pracovní kázně (srov. 

§ 35 odst. 1 písm. b) ZPr ČR) a spočívá v plnění povinností, které jsou stanoveny 

právními předpisy (zejména ustanoveními § 73, § 74 a § 75 ZPr ČR), pracovním řádem, 

pracovní smlouvou nebo pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance.136 Má-li být 

naplněna skutková podstata výpovědního důvodu dle ustanovení § 52 písm. g) ZPr ČR, 

musí se jednat o zaměstnancem zaviněné porušení pracovních povinností a musí 

dosahovat určitý stupeň intenzity. ZPr ČR rozlišuje trojí intenzitu porušení pracovních 

povinností:  

• méně závažné (§ 52 písm. g) ZPr ČR),  

• závažné (§ 52 písm. g) ZPr ČR) a  

• porušení zvlášť hrubým způsobem (§ 55 odst. 1 písm. b) ZPr ČR). 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci 

výpověď, pokud ten poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

                                                 
135 JOUZA, Ladislav. Nový zákoník práce – změny ve skončení pracovního poměru. Bulletin advokacie. Praha : 

ČAK, 2007, č. 7 – 8, str. 50.  
136 Rozsudek NS ČR ze dne 10. července 2007, spis. zn. 21 Cdo 2682/2006 [cit. 2011-02-26]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
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k jím vykonávané práci (dále jen „pracovní povinnosti“) zvlášť hrubým způsobem, 

závažným způsobem nebo jich porušuje dlouhodoběji méně závažně. Výpověď jako 

rozvazovací důvod může zaměstnavatel zvolit, i když by byl jinak oprávněn 

k okamžitému zrušení pracovního poměru.  

V případě soustavného méně závažného porušování pracovní povinnosti, není nutné, 

aby se jednalo o stejný druh pracovní povinnosti. V praxi tedy může dojít např. 

k situaci, kdy zaměstnanec pravidelně používá služební auto k zařizování soukromých 

věcí, zaměstnavatel to zjistí a písemně ho upozorní na možnost výpovědi. Zaměstnanci 

následně zadá určitý úkol, který má být vykonán do týdne, zaměstnanec ale zapomene. 

V této situaci došlo k naplnění skutkové podstaty výpovědního důvodu dle ustanovení 

§ 52 písm. g) ZPr ČR (zaměstnanec porušil svoje pracovní povinnosti více než třikrát a 

byl zaměstnavatelem v posledních 6 měsících na možnost výpovědi upozorněn) a 

zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď.  

Konkrétní stupeň intenzity porušování pracovní povinnosti přitom ZPr ČR ani jiný 

pracovněprávní předpis nepřiřazuje k určitým jednáním zaměstnance, kterými došlo 

k porušení pracovní povinnosti. Jinými slovy, neexistuje přesná definice pojmů: 

porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, závažné porušení a soustavné 

méně závažné porušování pracovní povinnosti. Není přitom rozhodné ani, zda si 

zaměstnavatel a zaměstnanec v pracovní smlouvě takovou definici ujednají. Vymezení 

hypotézy této právní normy bude vždy na úvaze soudu. Soud může při zkoumání 

jednotlivých případů zohlednit mimo jiné jejich osobité zvláštnosti jako je míra zavinění 

zaměstnance nebo dosavadní postoj zaměstnance k plnění pracovních úkolů, důsledky, 

které tímto zaměstnanec zaměstnavateli způsobil, k době a situaci, kdy k porušení 

povinnosti došlo, aj.137  

Z ustálené judikatury však k určitým závěrům dojít můžeme. Kupříkladu za závažné 

porušení pracovní povinnosti lze považovat krádež, svévolné opuštění pracoviště, 

dlouhodobou neomluvenou absenci či fyzické napadení spolupracovníka. NS ČSR 

mnohokrát řešil otázku alkoholu jako porušení pracovní povinnosti. Již v roce 1973 ve 

svém rozsudku stanovil, že porušením pracovní povinnosti je jak neschopnost 
                                                 
137 NS ČSR již v roku 1970 v rozsudku ze dne 29. května 1970, spis. zn. 3 Cz 4/70, uvedl, že třeba mít na zřeteli dobu 

a situaci, v níž k porušení pracovní kázně (povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnanci 

vykonávané práce)došlo, i osobu pracovníka a funkci, kterou zastával. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek : 

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních. Praha : NS ČSR, 1971, čl. 25, str. 131. 
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pracovníka k výkonu práce v důsledku požití alkoholu, pro niž není při nastoupení do 

práce připuštěn k výkonu práce, tak i nenastoupení pracovníka do práce kvůli 

indispozici po požití alkoholu138. KS v Košicích v rozsudku z roku 1990 dodává, že 

požívání alkoholických nápojů pracovníkem v pracovním čase i mimo pracoviště je 

závažným porušením pracovní povinnosti139 Jako závažné porušení pracovní kázně se 

posuzuje i konání zdravotní sestry v případě, že svévolně změní léčební postup, který 

naordinoval lékař140.  

Již jsem zmiňovala, že v případném soudním sporu o neplatnost výpovědi nese 

důkazní břemeno zaměstnavatel a je tedy v  jeho zájmu povinnosti zaměstnance 

nějakým způsobem konkretizovat (např. v pracovním řádu) a nespoléhat se pouze na 

obecné vymezení povinností zaměstnance v ZPr ČR.  

Zaměstnavatel by měl mít na paměti, že pokud chce skončit pracovní poměr se 

zaměstnancem z důvodu porušení pracovní povinnosti, musí tak učinit do dvou měsíců 

ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi dozvěděl. Nejpozději však do jednoho roku od 

vzniku výpovědního důvodu. Zákon stanovuje dvě výjimky. Pokud zaměstnanec poruší 

pracovní povinnost v cizině, lhůta dvou měsíců začíná běžet až po jeho návratu, a pokud 

by toto porušení pracovní povinnosti vyšetřoval jiný orgán, má zaměstnavatel k podání 

výpovědi dva měsíce ode dne, kdy se dozví o výsledku šetření. NS ČSSR k tomu dodal, 

že v případě, že by se jednalo o výpověď z důvodu zaviněné (ať již krátkodobé nebo 

dlouhodobé) absence zaměstnance v práci, neskončí lhůta k výpovědi dřív než po 

uplynutí dvou měsíců ode dne následujícího po poslední zaviněné absenci141.  

V praxi se stává, že zaměstnavatelé výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. f) 

ZPr ČR zamění s výpovědním důvodem dle ustanovení § 52 písm. g) ZPr ČR, nebo 

s důvodem opravňujícím k okamžitému skončení pracovního poměru. Tedy v nesplnění 

požadavků pro výkon stanovené práce vidí porušení pracovní povinnosti závažným 

                                                 
138 Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 6. dubna 1973, spis. zn. 5 Cz 9/73. Tamtéž. 1973, čl. 65, str. 

502.  
139 Rozsudek KS v Košicích ze dne 14. srpna 1990, spis. zn. 22 Co 224/90. Tamtéž. 1991, čl. 59, str. 441. 
140 Rozsudek KS v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, ze dne 4. června 2003, spis. zn. 18 Co 120/2003. Soudní 

rozhledy. Praha : C.H. Beck, 2004, č. 5, str. 187.  
141  Rozsudek NS ČSSR ze dne 30. října 1969, spis. zn. 7 Cz 71/69. Čerpáno z: DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury 

ve věcech pracovněprávních : Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 2., aktualizované a rozšířené vydání. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, str. 150. 
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nebo zvlášť hrubým způsobem. NS ČR k tomu uvedl142, že v pracovním řádu může 

zaměstnavatel v určitých případech stanovit určité vyšší nároky na osobní vlastnosti 

zaměstnance a na úroveň jeho chování v mimopracovní době, které se zaměstnanec 

zaváže dodržovat. Tomuto závazku však nedostojí, v čem zaměstnavatel může mylně 

spatřovat porušení pracovního poměru a se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní 

poměr. O porušení pracovních povinností ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) ZPr ČR 

však nepůjde, protože se nejedná o omezení zaměstnance vztahující se na jeho činnost 

při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. Může jít pouze o požadavek 

zaměstnavatele na řádný výkon práce, čili výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. f) 

ZPr ČR. Konkrétně se v rozsudku NS ČR řešila situace, jestli se jedná o porušení 

pracovních povinností zaměstnancem kasina, který v rozporu s vnitřním předpisem, 

mimo pracovní dobu navštívil obdobné zařízení, kde se zúčastnil provozovaných her a 

sázek. Závěrem NS zhodnotil, že okamžité skončení pracovního poměru se 

zaměstnancem kasina bylo neopodstatněné. V rozsudku z roku 2006 upřesnil, že 

rozhodující pro posouzení, zda vytýkané jednání představuje nesplňování požadavků 

spočívajících v neuspokojivých pracovních výsledcích nebo zda jde o porušení pracovní 

povinnosti, je, jestli vytýkané a prokázané jednání zaměstnance vykazuje znaky 

porušení pracovních povinností, a zda je (alespoň z nedbalosti) zaviněné143.  

 

Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem a výjimky ze zákazu dle ustanovení §§ 53 a 

54 ZPr ČR 

ZPr ČR uvádí případy, ve kterých zaměstnavatel nesmí dát výpověď 

zaměstnanci, z důvodu, že se nachází v tzv. ochranné době, i kdyby k tomu byly jinak 

splněny všechny ostatní zákonné podmínky. Jedná se například o situace, kdy je 

zaměstnankyně těhotná (bez ohledu nato jestli zaměstnavatel o těhotenství věděl nebo 

nikoliv144), nebo je na mateřské dovolené. Rovněž se poskytuje ochrana zaměstnanci 

pracujícímu v noci, pokud se stane dočasně nezpůsobilý pracovat v noci, či dočasně 

práceneschopnému zaměstnanci za podmínky, že si pracovní neschopnost sám úmyslně 

                                                 
142 Rozsudek NS ČR ze dne 25. října 2001, spis. zn. 21 Cdo 1628/2000 [cit. 2011-02-26]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
143 Rozsudek NS ČR ze dne 16. listopadu 2006, spis. zn. 21 Cdo 758/2006. Dostupné z: Tamtéž.  
144 Rozsudek KS v Bratislavě ze dne 22. prosince 1966, spis. zn. 8 Co 730/66. Čerpáno z: DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled 

judikatury ve věcech pracovněprávních : Vznik, změny a skončení pracovního poměru, str. 59.  
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nezpůsobil. V případě dočasné práceneschopnosti zaměstnance, bude pro uplatnění 

institutu ochranné doby určující, kdy bylo o pracovní neschopnosti rozhodnuto, čili stav 

zaměstnance v době, kdy byla výpověď doručena145.  

Může se samozřejmě stát, že zaměstnanec dostane výpověď a až pak se stane 

dočasně práceneschopným či zaměstnankyně otěhotní, čili počátek ochranné doby se 

váže k datu pozdějšímu, než je doručení výpovědi ze strany zaměstnavatele. ZPr ČR 

v ustanovení § 53 odst. 2 určuje, že v daném případě, pokud by měla výpovědní doba 

uplynout v ochranné době, se výpovědní doba do ochranné doby nezapočítává. Pro 

zaměstnance, který dostane výpověď, a pak se ocitne pod ochranou institutu zákazu 

výpovědi, to znamená, že jeho pracovní poměr skončí až uplynutím ochranné doby, a 

následně zbývající výpovědní doby. Jedná se o případy, kdy skutečnost uvedená 

v ustanovení § 52 odst. 1 ZPr ČR (např. pracovní neschopnost, těhotenství) nastane až 

po doručení výpovědi a zároveň trvá nejméně tak dlouho. Pokud by tedy ochranná doba 

skončila dříve než doba výpovědní, pak by ochranná doba neměla na skončení 

pracovního poměru vliv146. Např.: zaměstnanec dostal výpověď 28. ledna, výpovědní 

doba by měla skončit 31. března, avšak 1. března by onemocněl, stal by se tedy dočasně 

práceneschopným. Pokud by práceneschopnost trvala nejdéle do 31. března, končí 

pracovní poměr beze změny 31. března, a k prodloužení nedojde. Pokud by však 

pracovní neschopnost trvala déle (do 4. dubna), pak se pracovní poměr prodlouží (a to 

od 5. dubna o počet dní mezi 1. a 31. březnem).  Zaměstnanec samozřejmě může říct, že 

na takovém prodloužení pracovního poměru netrvá, k prodloužení pracovního poměru 

nedojde a bude ukončen uplynutím zákonné výpovědní lhůty. Výjimkou, kdy lze 

pracovní poměr ukončit i v průběhu ochranné doby, je pokud se účastníci na skončení 

dohodnou nebo zaměstnanec sám, i když je v ochranné lhůtě, pracovní poměr výpovědí 

ukončí147.  

Zajímavou situaci řešil ESD, kdy do pracovního poměru na dobu neurčitou byla 

přijata zaměstnankyně, která měla nahradit jinou zaměstnankyni na mateřské dovolené, 

                                                 
145 Rozsudek NS ČR ze dne 20. srpna 2001, spis. zn. 21 Cdo 1954/2000 [cit. 2011-02-27]. Dostupné z WWW:  

< http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng>.  
146 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu.  

Praha : Auditorium, s.r.o., 2009, str. 100.  
147 NS. Sborník : NS o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 

rodinněprávních. Praha: NS ČSSR, 1980, str. 60.  



53 

 

ta však sama otěhotněla. Zaměstnavatel ji dal výpověď s odůvodněním neschopnosti 

splnit svůj základní závazek pracovat. ESD ve svém rozsudku poukazuje na ustanovení 

čl. 2 odst. 1 ve spojení s ustanovením čl. 5 odst. 1 směrnice č. 76/207/EHS, ze dne 

 9. února 1976, o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o 

přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní 

podmínky148(dále jen „Směrnice 76/207/ES“), kterými je stanoven zákaz propustit 

zaměstnankyni kvůli jejímu ať již rodinnému anebo manželskému stavu. Proto ESD 

shledal danou výpověď za neodůvodněnou149.   

Směrnice 76/207/ES byla nahrazená kapitolou 3 Směrnice EP a Rady 

2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Tato směrnice kromě 

zákazu diskriminace (přímé i nepřímé) ve veřejném i soukromém sektoru, pokud jde o 

přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní 

podmínky po vzoru Směrnice 76/207/ES stanovila i mnoho dalších novinek, které jsou 

výsledkem vývoje práva EU v oblasti zrovnoprávnění mužů a žen. Koldinská ve své 

knize upozorňuje na čl. 15 Směrnice 76/207/ES, ve kterém je upraven nárok ženy na 

mateřské dovolené, aby se po jejím skončení vrátila na stejné nebo rovnocenné pracovní 

místo za podmínek, které nejsou méně příznivé a na prospěch ze zlepšení pracovních 

podmínek, na který by měla nárok během své nepřítomnosti. Dále pak čl. 16, který 

poskytuje ochranu pracujícím mužům a ženám proti propuštění v důsledku výkonu práv 

na otcovskou dovolenou či dovolenou v případě osvojení150.  

ZPr ČR zároveň v ustanovení § 54 uvádí výjimky ze zákazu výpovědi. Lze je rozdělit 

do tří okruhů.  

• Prvním okruhem jsou výpovědi z organizačních důvodů dle ustanovení § 52 

písm. a) a b) ZPr ČR. Tzn., pokud by se rušil zaměstnavatel, nemusí při 

ukončování pracovního poměru čekat, až zaměstnanci skončí pracovní 

neschopnost. Rozdílná by ale byla situace, kdy se zaměstnavatel přemísťuje 

                                                 
148 [cit. 2011-02-28]. Dostupné z WWW: http://www.vlada.cz/assets/clenove-vlady/ministri-pri-uradu-vlady/michael-

kocab/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/31976L0207EN_CS.pdf.  
149 Rozsudek ESD ze dne 14. června 1994 ve věci C- 32/39. Čerpáno z: DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve 

věcech pracovněprávních : Vznik, změny a skončení pracovního poměr,. str. 162.  
150 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo : Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 97. 
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pouze v rámci jedné obce a zaměstnanec má místo práce v pracovní smlouvě 

označeno názvem obce. V tomto případě by i zde platil zákaz výpovědi.  

• Zákaz výpovědi se též nevztahuje na případy, kdy je dán důvod, pro který by 

zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr. Výjimkou je čerpání 

mateřské nebo rodičovské dovolené. Pokud by byla daná výpověď ještě před 

nástupem na mateřskou (rodičovskou) dovolenou, a to z důvodu porušení 

pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo pro pravomocné odsouzení 

za trestný čin, tak že by výpovědní doba uplynula v době čerpání mateřské 

(rodičovské) dovolené, skončí výpovědní doba současně s ní151.  

• ZPr ČR pamatuje i na situace, kdy sám zaměstnanec poruší svoje pracovní 

povinnosti, ať již se jedná o závažné nebo soustavné méně závažné porušování, 

a zaměstnavateli povoluje ukončit s takovým zaměstnancem pracovní poměr, i 

když se nachází v tzv. ochranné době. Výjimkou je opět stanovena pro těhotnou 

zaměstnankyni a pro dobu, kdy se oprávněně čerpá mateřská nebo rodičovská 

dovolená.  

 

V ostatních případech výpovědi je zaměstnanec chráněn ustanovením § 53 ZPr ČR.  

 

6.3 Okamžité zrušení pracovního poměru dle ZPr ČR  

 

Mimořádným způsobem jak skončit pracovní poměr je prostřednictvím institutu 

okamžitého zrušení pracovního poměru. Jedná se o radikálnější způsob ukončení 

pracovního poměru, než jsou předchozí, účinky nastávají okamžitě a subjekt, vůči 

němuž tento úkon směřuje, tak nemá čas na přizpůsobení se vzniklé změně právního 

postavení. K okamžitému zrušení pracovního poměru může dojít jak ze strany 

zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance.  

ZPr ČR v ustanovení § 60 ukládá jako jednu z podmínek platnosti okamžitého 

zrušení pracovního poměru písemnou formu. Jak jsem již výše zmiňovala, i v tomto 

případě absence písemné formy způsobuje relativní neplatnost daného právního úkonu. 

                                                 
151 BEZOUŠKA, Petr; IVANCO, Gabriela. Pracovní právo pro zaměstnavatele : Praktická právní příručka. Praha : 

Linde Praha, a.s., 2010, str. 111.  
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Písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru musí obsahovat vlastnoruční 

podpis účastníka pracovněprávního vztahu, který pracovní poměr ukončuje, jinak by 

nebylo okamžité zrušení platné152.  

Důležitou podmínkou platnosti okamžitého zrušení (kromě náležitostí platného 

právního úkonu dle ustanovení § 37 OZ) je řádné vymezení důvodu tohoto 

rozvazovacího úkonu. V písemném projevu o okamžitém zrušení pracovního poměru 

musí být důvod uveden nejen tak, aby bylo nepochybné, proč je pracovní poměr 

ukončován, ale i která konkrétní skutečnost k tomu vedla, a způsobem, který neumožní 

jeho dodatečnou změnu.153 NS ČR však zároveň dodává, že není potřebné do všech 

podrobností rozvádět skutečnosti, které vedly účastníka k okamžitému zrušení 

pracovního poměru. Projev je totiž neplatným pro neurčitost a nesrozumitelnost jen 

tehdy, pokud se ani výkladem vůle nedalo zjistit, proč byl pracovní poměr zrušen. 

V daném rozsudku řešil NS ČR situaci, kdy zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní 

poměr se zaměstnankyní a jako důvod uvedl zjištění, že zaměstnankyně kradla v jeho 

prodejně, což následně i přiznala před svědky. Zaměstnankyně se bránila, že k tomu 

nedošlo, argumentovala, že takto podaná výpověď není dostatečně jasná, že není uveden 

čas, kdy k tomu mělo dojít, že zboží na prodejně je málo zabezpečené a tak ho mohl 

ukrást kdokoliv a zaměstnavatel neudělal inventuru a tak neprokázal, že ke zmizení 

zboží skutečně přišlo. Lze souhlasit s názorem, že uvedení důvodu způsobem, jakým to 

udělal zaměstnavatel, není dostačující. Ze spojení „několik lahví a několik krabiček 

cigaret“ lze len těžko posuzovat intenzitu porušení pracovní povinnosti. Souhlasím však 

s názorem NS ČR, který ve svém rozsudku vytkl odvolacímu soudu, že se nepokusil o 

bližší výklad projevu vůle zaměstnavatele, čímž by jeho neurčitost byla odstraněna a 

věc vrátil KS v Hradci Králové k dalšímu řízení. NS ČR zpřesňuje, že výkladem 

                                                 
152 Rozsudek NS ČR ze dne 4. prosince 1996, spis. zn. 2 Cdon 833/96. Soudní judikatura. Praha : CODEX Bohemia, 

s.r.o., 1997, roč. 1., č. 1, str. 15.  
153 NS. Sborník : NS o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 

rodinněprávních. Praha: NS ČSSR, 1980. str. 39 – 40. Srov. také: Rozsudek NS ČR ze dne 21. listopad 1996, spis. 

zn. 2Cdon 198/96. Soudní judikatura. Praha : CODEX Bohemia, s.r.o., 1998, roč. 2., č. 4. str. 76. Rozsudek NS  ČR 

ze dne 17. ledna 2001, spis. zn. 21 Cdo 1899/99 [cit. 2011-02-28]. Dostupné z WWW:  

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
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samozřejmě nelze nahrazovat ani doplňovat vůli, kterou účastník v rozhodné době 

neměl anebo měl, ale neprojevil ji154.  

Jako poslední podmínku platnosti okamžitého zrušení uvádí ustanovení § 60 ZPr 

ČR doručení listiny o okamžitém skončení pracovního poměru druhému účastníku 

pracovněprávního vztahu. Pokud je pracovní poměr okamžitě rušen ze strany 

zaměstnavatele, platí zde speciální režim doručování dle ustanovení § 334 a násl. ZPr 

ČR. Zásilka musí být doručena zaměstnanci do vlastních rukou, jinak je neplatná a to i 

v případě, že byla zaměstnanci dodatečně jinou osobou odevzdána155.  

 

6.3.1 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle ZPr ČR  
 

ZPr ČR v ustanovení § 55 přímo uvádí, že se jedná o výjimečný způsob 

ukončení pracovního poměru a zaměstnavatel by si měl tedy rozmyslet, jestli k němu 

skutečně přistoupí. Odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru po jeho doručení 

zaměstnanci totiž zákon neumožňuje. Může tak učinit jedině soud, případně v průběhu 

soudního řízení si to v dohodě o narovnání mohou ujednat účastnící156.  

Okamžitě zrušit pracovní poměr může zaměstnavatel se zaměstnancem v případě 

porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, nebo v případě, že zaměstnanec 

byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin a byl mu vyměřen nepodmíněný trest 

odnětí svobody delší než jeden rok. Není přitom důležité, v čem trestní čin zaměstnance 

spočíval. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr i se zaměstnancem, který 

byl odsouzen za spáchání úmyslného trestního činu k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody v kratším  trvání, minimálně však 6 měsíců. Podmínkou v tomto případě je, že 

se ho zaměstnanec dopustil při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním.   

Ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) ZPr ČR týkající se porušení pracovních 

povinností zvlášť hrubým způsobem je ustanovením s relativně neurčitou hypotézou157, 

                                                 
154 Rozsudek NS ČR ze dne 8. ledna 2002, spis. zn. 21 Cdo 2374/2000 [cit. 2011-02-28]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
155 Rozsudek NS ČR ze dne 11. října 2001, spis. zn. 21 Cdo 2426/2000, Dostupné z: Tamtéž.  
156 Rozsudek NS  ČR ze dne 29. října 1997, spis. zn. 2 Cdon 1155/96. Soudní judikatura. Praha : CODEX Bohemia, 

s.r.o., 1997, roč. 1, č. 14, str. 329.  
157 Rozsudek NS ČR ze dne 6. února 2001, spis. zn. 21 Cdo 379/2000 [cit. 2011-02-28]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=. Srov. též.: Usnesení ÚS ČR ze dne 21. 

dubna 2004, spis. zn. IV. ÚS 367/03. In Sbírka nálezů a usneseníÚS, svazek č. 33, str. 465.  
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z čehož může plynout řada nejasností, a proto je vždy úkolem příslušného soudu, aby 

ten dle svého uvážení tuto hypotézu vymezil. Jak jsem již uvedla výše, soud může při 

vymezování intenzity porušení pracovní povinnosti přihlédnout k řadě skutečností 

souvisejících s daným případem158. Intenzitu však nejde dovodit ze srovnání s jednáním, 

které by naplňovalo skutkovou podstatu úmyslného trestného činu, za které by mohl být 

zaměstnanec odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden 

rok, případně šesti měsíců, pokud k takovému jednání došlo při plnění pracovního úkolu 

nebo v přímé souvislosti s ním. Judikatura jasně stanovuje, že v daném případě se jedná 

o dva zcela samostatné důvody skončení pracovního poměru a z jejich srovnání nelze 

činit žádné závěry o tom, jak vysokou intenzitu má mít porušení pracovních povinností 

zvlášť hrubým způsobem k tomu, aby byly splněné předpoklady pro okamžité zrušení 

pracovního poměru159.  

Za porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem lze pokládat 

kupříkladu požívání alkoholu či drog na pracovišti, vyzrazení důležitého obchodního 

tajemství, dlouhodobou neomluvenou absenci nebo okradení zákazníka zaměstnavatele. 

V dnešní době se poměrně často stává, že zaměstnanec dostane od zaměstnavatele při 

nástupu do práce k plnění úkolů pracovní mobil, notebook či služební auto. Výjimečnou 

není ani dohoda mezi účastníky o tom, že služební vozidlo bude mít zaměstnanec 

zaparkované ve svém bydlišti. K NS ČR se tak dostal případ, kdy byl zaměstnanec 

přichycen, jak opilý řídí svěřený služební automobil, aby ho zaparkoval na dohodnutém 

místě. Odvolací soud však vyslovil názor, že takové jednání nelze považovat za hrubé 

porušení pracovních povinností, protože se událo po pracovní době a na cestě ze 

zaměstnání. NS ČR to však ve svém rozsudku vyvrátil. Stanovil, že pokud se 

zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou, že ten bude využívat služební auto pouze 

k plnění pracovních úkolů, je i odvoz automobilu do bydliště zaměstnance součástí 

pracovního úkolu nebo je v přímé souvislosti s ním. Služební vozidlo je tudíž 

pracovištěm zaměstnance a takové porušení pracovních povinností je dostačujícím 

k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 55 odst. 1 

                                                 
158 Viz. str. 51.  
159 Rozsudek NS ČR ze dne 12. září 2001, spis. zn. 21 Cdo 2857/2000 [cit. 2011-03-02]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=. 
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písm. b) ZPr ČR160. Porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem je dle 

judikatury i případ hrubě nedbalého postupu lékaře při ošetřování pacienta161.  

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele znamená 

poměrně velký zásah do právního postavení zaměstnance. Je proto důležité aby nemohl 

být užíván neomezeně. Za účelem právní jistoty účastníků pracovního poměru, tak 

zákon umožňuje přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru pouze do dvou 

měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodech pro okamžité zrušení dozví, 

nejpozději však do jednoho roku. Pokud by zaměstnanec porušil pracovní povinnosti 

zvlášť hrubým způsobem v cizině, běh lhůty se posouvá a zaměstnavatel tak může 

přistoupit k ukončení pracovního poměru do dvou měsíců po návratu zaměstnance. 

V praxi se lze často střetnout s omylem na straně zaměstnavatele, který se domnívá, že 

lhůta dvou měsíců začíná běžet až od momentu, kdy dané chování zaměstnance 

vyhodnotí jako porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Počátek běhu 

lhůty se však váže k okamžiku, kdy zaměstnavatel získá vědomost o takovém jednání 

zaměstnance, samozřejmě nemůže jednat pouze na základě podezření z takového 

jednání.162 Též bych zde ráda zdůraznila, že se jedná o lhůtu prekluzivní, což znamená, 

že po uplynutí dané doby již zaměstnavatel ze stejného důvodu nemůže platně užít 

institutu okamžitého zrušení pracovní poměru.  

Dalším omezením zaměstnavatele ve spojení s užitím tohoto rozvazovacího 

úkonu je ochrana těhotných zaměstnankyň a osob oprávněné čerpajících mateřskou 

nebo rodičovskou dovolenou, kde zákon užití ustanovení § 55 ZPr ČR nepovoluje.  

Aby nedocházelo ke zneužívání možnosti okamžitě zrušit pracovní poměr se 

zaměstnancem, je zároveň stanovena povinnost zaměstnavatele, každé zamyšlené 

okamžité zrušení předem oznámit odborové organizaci, které je zaměstnanec členem a 

dát ji prostor k vyjádření.  

  

 

 

                                                 
160 Rozsudek NS ČR ze dne 2. dubna 2003, spis. zn. 21 Cdo 1755/2002. Dostupné z: Tamtéž.  
161 Rozsudek KS v Plzni ze dne 29. května 1995, spis. zn. 15 Co 233/95. Soudní judikatura. Praha : CODEX 

Bohemia, s.r.o., 1998, roč. 2, č. 1, str. 15.  
162 Rozsudek NS ČR ze dne 3. dubna 1997, spis. zn. 2 Cdon 725/96. Soudní judikatura. 1997, roč. 1, č. 1, str. 18. 

Srov. také: Rozsudek NS ČR ze dne 26. března 1998, spis. zn. 2 Cdon 600/97. Tamtéž. 1998, roč. 2, č. 10, str. 227.  
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6.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem dle ZPr ČR  
 

Ustanovení § 56 ZPr ČR uvádí důvody, na základě kterých může i zaměstnanec 

přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru.  

Prvním z těchto důvodů je případ, když zaměstnanec podle lékařského posudku 

vydaného zařízením závodní preventivní péče nemůže dále konat dosavadní práci bez 

vážného ohrožení svého zdraví. Dále musí tento lékařský posudek předložit 

zaměstnavateli a ten nesplní-li svoji povinnost převést zaměstnance do 15 dnů na jinou 

práci, může ten využít svého vzniklého práva okamžitě tento pracovní poměr ukončit. 

Tzn., nestačí pouze skutečnost, že zaměstnanec dosavadní práci dále konat nemůže, 

zaměstnanec musí mít tento stav stvrzený lékařským posudkem, který výslovně stanoví, 

že „bez vážného ohrožení svého zdraví“ nemůže zaměstnanec v dosavadní práci 

pokračovat163.   

Zaměstnanec může pracovní poměr zrušit okamžitě i v případě, pokud mu 

zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat, nebo náhradu mzdy nebo platu anebo 

jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. To znamená, že 

zaměstnanec může okamžitě skončit pracovní poměr se zaměstnavatelem, který je 

v prodlení s vyplacením jakékoliv, byť i nepatrné, částky. Pokud by zaměstnavatel 

danou částku vyplatil, ale až po uplynutí 15 dnů, je na zaměstnanci, zda bude chtít 

pracovní poměr ukončit nebo nikoliv, důvod k okamžitému zrušení tím nezanikne. A to 

i v případě, že zaměstnavatel dlužnou částku vyplatí ještě před doručením okamžitého 

zrušení pracovního poměru. K takovému dodatečnému uspokojení zaměstnance soud 

přihlédne pouze v rámci posouzení, zda zaměstnanec nezneužil svého práva164.  

Zaměstnanec přitom může svého práva okamžitě zrušit pracovní poměr využit pouze do 

dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku.  

 

 

                                                 
163 Rozsudek bývalého NS SSR ze dne 25. června 1974, spis. zn. 4 Cz 8/74. In NS ČSSR, NS ČSR, NS  SSR o  

občanském soudním řízení a o řízení před státním notářstvím : Sborník „…“. Praha : SEVT, 1986. str. 941. Srov. 

také: Rozsudek NS ČR ze dne 21. září 2004, spis. zn. 21 Cdo 966/2004 [cit. 2011-03-02]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
164 Rozsudek NS ČR ze dne 26. dubna 2002, spis. zn. 21 Cdo 1151/2001. Dostupné z: Tamtéž.  
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6.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době dle ZPr ČR  

 

Mezi způsoby skončení pracovního poměru jednostranným právním úkonem lze 

zařadit ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Zkušební doba slouží 

účastníkům, aby si ověřili, zda jejich pracovněprávní vztah odpovídá tomu, s čím do něj 

vstupovali. Pokud by zaměstnanec nebyl spokojen s pracovněprávními podmínkami, 

nebo zaměstnavatel s pracovními výkony zaměstnance, pak je právě zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době velmi jednoduchým způsobem, jak lze daný pracovněprávní 

vztah ukončit.  

Pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem ujednají zkušební dobu, musí se pod 

sankcí neplatnosti jednat o dohodu písemnou. Možno ji sjednat maximálně na tři po 

sobě jdoucí kalendářní měsíce. Pokud by se sjednala na dobu delší, je právně účinná 

pouze zkušební doba tříměsíční. Nemusí být součástí pracovní smlouvy, ale je důležité, 

aby se na ní účastníci pracovněprávního vztahu dohodli nejpozději v den, který byl 

sjednán jako den nástupu zaměstnance do práce. Do zkušební doby se nezapočítávají 

překážky v práci a je výslovně stanoveno, že o dobu překážek v práci se zkušební doba 

prodlužuje. Překážkou v práci je například mateřská či rodičovská dovolená, svatba, 

pohřeb, zdravotní vyšetření, naopak jí není dovolená. Se zaměstnancem je tedy možno 

po celou dobu existence překážky v práci zrušit pracovní poměr ve zkušební době165.  

Oprávněnými subjekty ke skončení pracovního poměru ve zkušební době jsou 

zaměstnavatel i zaměstnanec. Mohou tak učinit z jakéhokoliv důvodu nebo i bez 

uvedení důvodu. NS ČR však dodává, že zaměstnavatel musí mít na paměti, že se nesmí 

jednat o diskriminační rozvázání pracovního poměru a se svými zaměstnanci musí 

zacházet stejně166.  

Zákon pro skončení pracovního poměru ve zkušební době stanovuje písemnou 

formu, ale s jejím nedodržením nespojuje sankci neplatnosti. Takže i ústní oznámení by 

bylo platným, avšak, obdobně jako v předchozích případech rozvazování pracovního 

poměru, ani tady bych ho v zájmu právní jistoty účastníku pracovně právního vztahu 

                                                 
165 ŠTEFKO, Martin; KOLAČOVSKÝ, Ladislav. Novelizace zákoníku práce s účinností od 1. Ledna 2008. Bulletin 

Advokacie. Praha : ČAK, 2008, č. 4, str. 26.  
166 Rozsudek NS ČR ze dne 21. dubna 2009, spis. zn. 21 Cdo 2159/2008 [cit. 2011-03-03]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng=. 
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nedoporučovala. Výjimkou je situace, kdy se zaměstnanec se zaměstnavatelem 

v pracovní smlouvě na písemné formě zrušovacího projevu dohodnou, pak se jedná o 

podmínku platnosti tohoto úkonu.  

Neuplatní se zde jakákoliv ochrana zaměstnance jako institut těhotenství či 

pracovní neschopnost. Zákonem je pouze stanoveno omezení zaměstnavatele, že 

pracovní poměr nemůže zrušit ve zkušební době v průběhu prvních 14 dnů, a v období 

od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů dočasné 

pracovní neschopnosti zaměstnance. Toto omezení brání zaměstnavateli vyhnout se 

zrušením ve zkušební době platbě náhrady mzdy dočasně pracovně neschopnému 

zaměstnanci.167 

Aby byl tento zrušovací právní úkon perfektní, musí být oznámení o zániku 

pracovního poměru doručeno druhému účastníku. ZPr ČR předpokládá, že v oznámení 

účastník označí den, kdy má dojít ke skončení pracovního poměru, a stanoví, že 

oznámení má být doručeno alespoň tři dny předem. Jedná se však pouze o lhůtu 

pořádkovou, takže její nedodržení nezpůsobí neplatnost takového úkonu. Třídenní lhůtu 

nejde kupříkladu dodržet, pokud je pracovní poměr rušen v průběhu posledních tří dnů 

zkušební doby. To neplatí v případě, že třídenní lhůta je zaměstnavatelem a 

zaměstnancem dohodnuta jako podmínka platnosti zániku pracovního poměru 

okamžitým zrušením. 

Zajímavý rozsudek ve vztahu ke zkušební době vydal NS ČR, kterým upozornil, že 

pokud je pracovní poměr ukončován ve zkušební době nemusí se vždy jednat o zrušení 

pracovního poměru dle ustanovení § 66 ZPr ČR, ale do úvahy přichází i již výše 

zmiňované okamžité zrušení pracovního poměru. Jedná se o dva samostatné 

jednostranné rozvazovací právní úkony a ZPr ČR neurčuje jejich vzájemný vztah. 

Rozdílem je, že účinky u okamžitého zrušení pracovního poměru nastávají ze zákona 

dnem doručení druhému účastníku, u rušení pracovního poměru ve zkušební době 

zákon předpokládá, že účastník den, kterým má být pracovní poměr ukončen, označí ve 

svém projevu vůle. Pokud by ale den skončení neoznačil, pracovní poměr končí také 

dnem doručení168. 
                                                 
167 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu.  

Praha : Auditorium, 2009, s.r.o., str. 85.  
168 Rozsudek NS ČR ze dne 24. června 2004, spis. zn. 21 Cdo 347/2004, Dostupné z: Tamtéž. Srov. také: Rozsudek 

VS v Praze ze dne 28. dubna 1995, spis. zn. 6 Cdo 11/94. Právní rozhledy. Praha : C.H. Beck, 1995, č. 10, str. 415.  
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6.5 Odstoupení od pracovní smlouvy dle ZPr ČR 

 

Jako poslední ze způsobů ukončení pracovního poměru jednostranným právním 

úkonem je odstoupení od pracovní smlouvy. ZPr ČR se tomuto rozvazovacímu úkonu 

věnuje v ustanovení v § 36 odst. 2, který výslovně stanoví, že zaměstnavatel může za 

určitých okolností odstoupit od pracovní smlouvy. 

Nálezem US č. 116/2008 Sb. bylo s účinností k 14. dubnu 2008 v ZPr ČR zrušeno 

ustanovení § 18 ve slovech „§ 48, 49“, tedy pro praxi problematické ustanovení ZPr ČR 

odkazující na úpravu odstoupení od smlouvy v OZ. US vyjádřil názor, že institut 

odstoupení by z platné právní úpravy neměl být a priori vyloučen, avšak musí být 

upraven tak, aby nedocházelo k jeho zneužití.169 Nálezem US bylo však též zrušeno 

ustanovení § 4 ZPr ČR. Tato změna umožnila v pracovněprávních vztazích subsidiární 

užití dalších (jiných než v ZPr ČR výslovně uvedených) ustanovení předpisů 

soukromého práva. To vyvolalo odbornou diskuzi, zda lze v případě odstoupení od 

pracovní smlouvy ve smyslu ustanovení § 18 ZPr ČR použít ustanovení § 48 OZ, které 

zmiňovaný nález US ze ZPr ČR paradoxně vyloučil. Bělina zastává názor, že aplikace 

předmětného ustanovení § 48 OZ možná je, avšak při odstoupení od pracovní smlouvy 

to nesmí představovat nepřípustné narušení principu právní jistoty účastníků pracovního 

poměru.170 V rámci zachování právní jistoty by se tedy pracovní smlouva při odstoupení 

měla zrušit s účinky ex nunc. Objevily se však i názory opačné (např. Háchová a 

Fetter).171 

 Oproti předchozímu zákoníku práce č. 65/1965 Sb., neobsahuje ZPr ČR 

ustanovení o tom, že „odstoupit může zaměstnavatel od pracovní smlouvy jen, dokud 

zaměstnanec nenastoupil do práce“. Opět se v rámci této problematiky objevily názory 

protichůdné. Již zmiňovaní Háchová a Fetter argumentující systematickým a 

historickým výkladem a především judikaturou jsou zastánci výkladu, že i při stávající 

                                                 
169 HÁCHOVÁ, K.; FETTER, R. Den nástupu do práce a odstoupení od pracovní smlouvy – část 4. Finanční noviny. 

[cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW:  http://www.financninoviny.cz/kariera/pracovni-pravo/zpravy/den-nastupu-do-

prace-a-odstoupeni-od-pracovni-smlouvy-cast-4-/427072. 
170 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 97. 
171 HÁCHOVÁ, K.; FETTER, R. Den nástupu do práce a odstoupení od pracovní smlouvy – část 4. Finanční noviny. 

[cit. 2011-04-19]. Dostupné z WWW:  http://www.financninoviny.cz/kariera/pracovni-pravo/zpravy/den-nastupu-do-

prace-a-odstoupeni-od-pracovni-smlouvy-cast-4-/427072. 
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právní úpravě, může zaměstnavatel odstoupit od pracovní smlouvy jen, dokud 

zaměstnanec do práce nenastoupí. Proti tomu Bělina, ve svém komentáři uvádí, že tím, 

že zákon tuto otázku neupravuje a lhůtu k odstoupení tak neomezuje, lze se domnívat, 

že odstoupení by bylo možné i potom, co zaměstnanec již začal práci vykonávat. 

Poukazuje však na ustanovení § 14 odst. 1 ZPr ČR, ve kterém se uvádí, že výkon práva 

má být v souladu s dobrými mravy, čemuž by jednání zaměstnavatele v tomto případě 

neodpovídalo. Lze proto dovodit, že zaměstnavatel je oprávněn od pracovní smlouvy za 

podmínek uvedených v zákoně odstoupit, ale má tak učinit bez zbytečného odkladu172.  

Odstoupení od smlouvy si strany pracovního poměru mohou sjednat i smluvně. 

Musí však přitom respektovat zákonem stanovené podmínky a odstoupit lze pouze od 

platného právního úkonu. Při dodržení výše uvedeného mohou tedy strany odstoupit i 

od jinak bezvadného pracovněprávního úkonu. Tzn., pokud by při uzavírání pracovní 

smlouvy jedna ze stran jednala v omylu, který se týkal skutečností, bez kterých by jinak 

k pracovněprávnímu úkonu nedošlo anebo došlo, ale v jiné formě a za podmínky, že 

druhé straně byla tato skutečnost známá, pracovní úkon by byl neplatný a nelze od něj 

odstoupit.173 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 158. 
173Tamtéž, str. 98. 
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7 Skončení pracovního poměru v ČR na základě úředního 
rozhodnutí  

 

Na rozdíl od výše zmiňované skupiny výpovědních důvodů, kde k ukončení 

pracovního poměru dochází na základě dvojstranných nebo jednostranných právních 

úkonů ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele, existují i situace, kdy je pracovní 

poměr ukončen úředním rozhodnutím. Tento rozvazovací úkon se týká pracovních 

poměrů uzavíraných s cizinci. Pobyt cizinců na území ČR upravuje zákon č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území ČR174. Ve spojení s tímto zákonem ZPr ČR ve svém 

ustanovení § 48 odst. 3 dodává, že pracovní poměr cizince, může skončit i z důvodu, že 

příslušný orgán vydá rozhodnutí o zrušení jeho povolení k pobytu na území ČR. 

Pracovní poměr skončí tedy dnem, kdy úřad stanovil, že cizinec musí opustit území ČR. 

Není přitom rozhodné, zda cizinec skutečně zemi opustil či nikoliv.  

Rovněž je ukončen pracovní poměr cizince, kterému soud stanovil trest vyhoštění 

z území ČR. Pracovní poměr v takovém případě skončí dnem nabytí právní moci 

rozsudku soudu o vyhoštění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174 Česko. Zákon č. 326 ze dne 30. listopadu 1999, o pobytu cizinců na území České republiky. In Sbírka zákonů 

České republiky. 1999, částka 106, str. 7406 – 7447.  
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8 Skončení pracovního poměru v ČR na základě objektivních 
skutečností  

 

Pracovní poměr mezi účastníky pracovněprávního vztahu může být ukončen i 

v důsledku tzv. objektivních skutečností. Pod pojmem objektivní skutečnosti lze chápat  

skutečnosti, které nejsou přímo závislé na lidském chování, ale způsobují určité právní 

následky. Mezi takovéto skutečnosti můžeme zařadit smrt zaměstnance, smrt 

zaměstnavatele, pokud je FO a uplynutí doby v případě pracovního poměru na dobu 

určitou nebo uplynutí platnosti povolení k zaměstnání u cizince, u kterého je zákonem 

povolení vyžadováno.  

 

8.1 Smrt zaměstnance, smrt zaměstnavatele dle ZPr ČR 

 

Základní podmínkou existence pracovněprávního vztahu, je právě existence jeho 

subjektů, čili zaměstnance a zaměstnavatele. Smrtí zaměstnance je pracovní poměr 

ukončen. Pracovní poměr tedy nelze zdědit, lze ale zdědit nárok z pracovního poměru, 

jakým je kupříkladu nevyplacená mzda.  

Se smrtí zaměstnavatele ZPr ČR také spojuje zánik pracovního poměru, avšak 

pouze za podmínky, že zaměstnavatelem je FO, a že po její smrti nedochází 

k pokračování v živnosti ve smyslu ustanovení § 342 ZPr ČR. Pracovní poměr v tomto 

případě skončí okamžikem smrtí zaměstnavatele a není tedy rozhodné, kdy se o jeho 

smrti dozví zaměstnanec.  

Pokud je zaměstnavatelem PO, je situace odlišná. PO může zaniknout bez 

právního nástupce. V tomto případě určí orgán, který zaměstnavatele ruší, který 

zaměstnavatel je povinen uspokojit nároky zaměstnanců zrušeného zaměstnavatele, 

popř. uplatňovat jeho nároky. V případě, že se při zrušení zaměstnavatele provádí 

likvidace, postupuje se podle zvláštního právního předpisu. Druhou situací, která může 

nastat při zániku PO, je, že dojde k přechodu práv i povinností z pracovněprávních 

vztahů na nástupnický subjekt, a tudíž bude kontinuita pracovního poměru opět 

zachována.  
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8.2 Skončení pracovního poměru uplynutím doby dle ZPr ČR 

 

Skončení pracovního poměru na uplynutí doby váže ZPr ČR ve dvou případech. 

První situací je skončení pracovního poměru na dobu určitou dle ustanovení § 65 ZPr 

ČR. Pracovní poměr uzavíraný na dobu určitou je zvláštním druhem pracovního 

poměru. Účastníci si již na začátku pracovního poměru sjednají dobu, po kterou bude 

pracovní poměr trvat. Dohodnutým okamžikem pak pracovní poměr bez dalšího končí. 

Výjimkou je situace, pokud i po uplynutí sjednané doby zaměstnanec dále konal 

dosavadní práci pro zaměstnavatele, a to s jeho vědomím, nebo situace, kdy se na trvání 

pracovního poměru strany dohodnou. ZPr ČR, tedy počítá s možností, že se pracovní 

poměr na dobu určitou může změnit na pracovní poměr na dobu neurčitou. Jako 

podmínku stanoví, že zaměstnanec i po uplynutí sjednané doby stále práci koná, a že 

mu zaměstnavatel práci nadále přiděluje nebo sice práci nepřiděluje, ale bere výkon 

práce zaměstnance na vědomí a vysloveně to nezakazuje.  

Jako druhou situaci ZPr ČR uvádí uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních 

případech anebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání 

vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Čili cizinec, který by měl zájem o práci v ČR, 

potřebuje platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území ČR nebo 

musí být držitelem zelené nebo modré karty175. ZPr ČR nás v souvislosti se 

zaměstnáváním cizinců přímo odkazuje na zákon o zaměstnanosti, který 1. ledna 2011 

prošel novelizací zákonem č. 427/2010 Sb. Novelizace byla reakcí na oživení 

ekonomiky a potřeby kvalifikovaných zaměstnanců a pro jejich zaměstnávání byly 

zavedeny tzv. „modré karty“. Z hlediska podmínek pro zaměstnávání lze rozeznávat tři 

kategorie cizinců: cizinci s trvalým pobytem na základě povolení k pobytu na území 

České republiky, občany členských států Evropské unie a jejich rodinné příslušníky a 

občany ze třetích států. Povolení k zaměstnání, zelená nebo modrá karta se nepožaduje 

např. po cizinci, kterému byl udělen azyl, nebo po cizinci s povoleným trvalým 

pobytem, atd.   

                                                 
175 § 89 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. ČR. Zákon č. 435 ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti. In Sbírka 

zákonů České republiky, částka 143, str. 8270- 8316.  
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Zajímavé je, že ZPr ČR nespojuje skončení pracovního poměru s odnětím výše 

zmiňovaného povolení. Proto lze usuzovat, že pokud by došlo k odnětí povolení 

k zaměstnání, bude to znamenat pro zaměstnance, že ztratí předpoklady pro výkon 

sjednané práce a zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr dle ustanovení § 52 písm. 

f) ZPr ČR.  
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9 Skončení pracovního poměru v ČR v některých zvláštních 
případech  

 

ZPr ČR kromě výše vzpomínaných případů ukončení pracovního poměru 

rozeznává i další možnosti rozvázaní pracovněprávního vztahu, které svými specifikami 

nespadali pod skupiny výpovědních důvodů rozebíraných v předchozích kapitolách. 

Ráda bych se zde věnovala především institutu hromadného propouštění, který sice 

není žádnou novou právní skutečností, která by vedla k ukončení pracovního poměru, 

vyznačuje se však značným dopadem na obě strany pracovněprávního vztahu i na 

společnost. Dále bych se zde ráda ve stručnosti zmínila o možnosti odvolání vedoucího 

zaměstnance z funkce, do které byl obsazen jmenováním. Třeba zdůraznit, že odvoláním 

z funkce pracovní poměr převážně nekončí, avšak častokrát v praxi tato situace 

k ukončení pracovního poměru vede.  

 

9.1 Hromadné propouštění dle ZPr ČR  

 

Hromadné propouštění je institut stanovující zaměstnavateli množství 

administrativních povinností v případě, že ten chce z organizačních důvodů propustit 

v krátkém časovém období větší množství zaměstnanců.176 ZPr ČR tento institut 

upravuje v ustanoveních § 62 a násl., přičemž respektuje a vychází ze Směrnice Rady 

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

týkajících se hromadného propouštění (dále jen „Směrnice 98/59/ES“) , která byla 

implementovaná do českého právního řádu. Jako svůj cíl stanovuje především 

sjednocení postupu při hromadném propouštění v právních řádech jednotlivých 

členských států a poskytování dostatečné ochrany zaměstnancům. Při hromadném 

propouštění ztrácí totiž zaměstnání větší počet zaměstnanců, a tím se jejich šance na 

nalezení nového zaměstnání snižují.  

Směrnice 98/59/ES již na začátku definuje pojem hromadného propouštění 

stanovením minimálních standardů, které musí členské státy akceptovat. Poskytuje 

členským státům dvě varianty, jak k vymezení pojmu hromadného propouštění 

                                                 
176 GALVAS, Milan; GREGOROVÁ, Zdeňka; HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního práva. Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2010, str. 118.  
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přistoupit. Může se jednat o situaci, kdy zaměstnavatel v období 90 dnů propustí 

alespoň 20 zaměstnanců bez ohledu na jejich celkový počet. Druhou variantou je 

vymezení závislé na vzájemném poměru celkového počtu zaměstnanců a počtu 

propuštěných zaměstnanců za dobu 30 dnů. ZPr ČR se přidržuje, jen s malou úpravou, 

druhé nabízené varianty a stanovuje, že hromadným propouštěním se rozumí skončení 

pracovního poměru v období 30 dnů s:  

• 10 zaměstnanci u zaměstnavatele zaměstnávajícího 20 – 100 zaměstnanců,  

• 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího 101 – 300 nebo,  

• 30 zaměstnanci u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.  

 

Zatímco Směrnice 98/59/ES pouze určuje, že výpovědní důvod nesmí souviset 

s osobou zaměstnance, ZPr ČR toto pravidlo respektuje a blíže konkretizuje, že se může 

jednat pouze o výpověď ze strany zaměstnance z organizačních důvodů. Tzn., že 

příčinou vzniku výpovědního důvodu nemůže být zaměstnanec, ale pouze určité 

organizační změny na straně zaměstnavatele. Jedná se tedy o poněkud užší pojetí tohoto 

pravidla při jeho promítnutí do platné české pracovněprávní úpravy. 

Určitou variantou vymezení hromadného propouštění je i situace, připuštěná jak 

Směrnicí 98/59/ES, tak ZPr ČR, kdy za podmínek výše uvedených dostane výpověď 

alespoň 5 zaměstnanců, a poté se do celkového množství propuštěných zaměstnanců 

započítávají také zaměstnanci, kteří v tomto období ukončili pracovní poměr dohodou 

se zaměstnavatelem ze stejných důvodů.   

Postup zaměstnavatele při hromadném propouštění je v praxi hodně zkomplikovaný 

množstvím administrativních úkonů, především v podobě povinnosti informační vůči 

určitým zákonem stanoveným subjektům. Dle mého hlediska jsou tyto opatření žádoucí 

a jsou v souladu s ochrannou funkcí pracovního práva, zvláště kvůli velkému 

potencionálnímu negativnímu dopadu na právní postavení většího množství 

zaměstnanců. V souladu se Směrnicí 98/59/ES ZPr ČR vyžaduje, aby zaměstnavatel o 

svém záměru písemně informoval odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců, a to 

předtím než je zaměstnancům výpověď dána. ZPr ČR konkretizuje včasnost 

informování stanovené v této směrnici lhůtou nejméně 30 dnů před dáním výpovědi 

zaměstnancům. Pokud by u zaměstnavatele žádná odborová organizace nepůsobila ani 

by u něj nebyla ustavena rada zaměstnanců, povinnost zaměstnavatele informovat a 
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jednat nezaniká, v tomto případě by ji měl vůči všem zaměstnancům. V článku 3 oddílu 

III. Směrnice 98/59/ES zavazuje pak zaměstnavatele rovněž k informační povinnosti i 

vůči příslušnému orgánu veřejné moci. ZPr ČR jako tento orgán označil příslušnou 

krajskou pobočku Úřadu práce, který je zaměstnavatel povinen informovat o záměru 

své zaměstnance hromadně propouštět a také o zahájení jednání s odborovou 

organizací.  

Důležitým bodem při hromadném propouštění je prokazatelné doručení jakési 

závěrečné zprávy příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Tato závěrečná zpráva musí 

obsahovat již samotné rozhodnutí zaměstnavatele o hromadném propouštění a stejně tak 

výsledky předchozích jednání s radou zaměstnanců, odborovou organizací či 

samotnými zaměstnanci. Dále v ní musí uvést celkový počet hromadně propouštěných 

zaměstnanců jako i jejich profesní složení. Zmiňovanou zprávu je rovněž povinen zaslat 

zástupcům zaměstnanců. Ti mají právo se ke zprávě vyjádřit a vyjádření adresují 

příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Je podstatné, aby doručení této závěrečné 

zprávy bylo prokazatelné, datum doručení má totiž vliv na to, kdy se pracovní poměr 

zaměstnanců skončí. Nesplnění povinnosti včasného informování úřadu práce (včasné 

doručení písemné zprávy) krajské pobočce Úřadu práce má za následek prodloužení 

délky pracovního poměru, který tím neskončí uplynutím původní výpovědní doby. 

V ustanovení § 63 ZPr ČR je totiž vysloven zákaz ukončit pracovní poměr hromadně 

propouštěného zaměstnance dřív než po uplynutí 30 dnů od doručení písemné závěrečné 

zprávy příslušné krajské pobočce Úřadu práce. To by neplatilo v případě, kdyby 

zaměstnanec prohlásil, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Výjimka je 

stanovena pro situaci, kdy bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele, 

k prodloužení pracovního poměru tímto způsobem by nedošlo.    

 

9.2 Odvolání vedoucího pracovníka z funkce dle ZPr ČR 

 

Zaměstnance, kterého pracovní poměr byl založen jmenováním případně 

zaměstnance, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o odvolání v souladu 

s ustanovením § 73 ZPr ČR, lze odvolat. Již jsem zmiňovala, že odvoláním, až na jednu 

výjimku, sice pracovní poměr nekončí, ale mnohokrát ke skončení pracovního poměru 

vede.  
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Založení pracovního poměru je dle českého právního řádu možné nejen na 

základě pracovní smlouvy, ale i jmenováním. ZPr ČR přesně vymezuje, kterých 

vedoucích zaměstnanců se jmenování týká (ustanovení § 33 odst. 3 ZPr ČR), kdo 

takové jmenování provede (ustanovení § 33 odst. 4 ZPr ČR) a určuje, že osoba příslušná 

k jmenování vedoucího zaměstnance je též oprávněna jej odvolat. Samozřejmě je 

zachována i možnost zaměstnance se této funkce vzdát. Odvolání umožňuje ZPr ČR i 

v jiných případech. Musí se však jednat o zaměstnance na vedoucím místě v souladu 

s ustanovením § 73 odst. 3 ZPr ČR a musí zde být sjednaná dohoda o odvolání mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které musí být zakotvena možnost zaměstnance 

vzdát se vedoucí funkce.  

Zaměstnanec může být do vedoucí funkce jmenován na dobu určitou nebo na 

dobu neurčitou. Právě v případě, že zaměstnanec je jmenován do funkce na dobu 

určitou, jeho odvoláním z funkce nebo tím, že se této funkce vzdá, je pracovní poměr 

ukončen. V ostatních případech, čili pokud je zaměstnanec jmenován do funkce na dobu 

neurčitou a je z této funkce odvolán nebo se ji vzdá, pracovní poměr mezi ním a 

zaměstnavatelem stále trvá. Zaměstnavatel má poté povinnost nabídnout zaměstnanci 

nové pracovní zařazení, které musí ale odpovídat jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. 

Zákon to dále blíže nespecifikuje, proto se lze domnívat, že se může jednat i o takovou 

jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci, kterou by měl vykonávat 

v jiném místě, než kde dosud konal práci nebo kde má své bydliště
177.  

Nutno podotknout, že zaměstnanec po odvolání z funkce nebo v době po vzdání 

se funkce, až dokud není rozhodnuto o jeho novém pracovním zařazení (případně o 

skončení pracovního poměru), není povinen konat osobně práci dle pokynů 

zaměstnavatele. Skutečnost, že zaměstnanec v tomto období nechodí na pracoviště, 

nemůže být tedy důvodem k výpovědi pro porušení pracovní kázně178.  

V praxi zaměstnanec v převážné většině případů nabízenou pozici po odvolání i 

tak odmítne, protože znamená v rámci pracovního postupu určitou degradaci a je s tím 

též spojené horší peněžní ohodnocení. Pokud zaměstnanec takovou nabídku odmítne, 

                                                 
177 Autor neznámy. K tzv. nabídkové povinnosti zaměstnavatele dle § 73 odst. 6 ZP. [cit. 2011-04-18]. Dostupné 

z WWW: http://www.profipravo.cz/index.php?page=list&id_category=11&csum=d2158cd7.  
178 Rozsudek NS ČR ze dne 24. února 1998, spis. zn. 2 Cdon 1535/97. Soudní judikatura. Praha : CODEX Bohemia, 

s.r.o., 1998, roč. 2, č. 3, čl. 69, str. 198.   
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nepřijme ji ve stanovené lhůtě179 nebo zaměstnavatel prokáže, že vhodnou práci pro 

zaměstnance nemá, řeší vzniklou situaci ZPr ČR fikcí existence výpovědního důvodu 

pro nadbytečnost dle ustanovení § 52 písm. c) ZPr ČR a situaci vyhodnocuje jako 

existenci překážky na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 208 ZPr ČR. 

Zaměstnavateli tedy ukládá povinnost až do uplynutí výpovědní doby platit zaměstnanci 

náhradu mzdy. Odstupné by přicházelo do úvahy pouze v případě, že zaměstnanec by 

byl odvolán z funkce z důvodu, že zaměstnavatel tuto pozici skutečně ruší.  

Zajímavou situací se v souvislosti s odvoláním vedoucího zaměstnance zabýval i 

NS ČR ve věci spis. zn. 21 Cdo 4897/2009, ze dne 11. března 2011, kde žalobce 

(zaměstnanec) namítal, že ze strany žalované (zaměstnavatel) nedošlo po jeho odvolání 

z funkce k „relevantní“ nabídce jiné práce, protože nabídnuto místo vedoucího oddělení 

pohledávek ani místo právníka v Českém Krumlově neměla v době nabídky k dispozici, 

tudíž se jednalo z její strany pouze o nějakou fiktivní nabídku. NS ČR upřesnil, že 

nabídkovou povinnost lze učinit pouze ve vztahu k volnému (v okamžiku nabídky 

neobsazenému) pracovnímu místu, případně k místu, u něhož je předem jisté (např. 

proto, že pracovní poměr dosavadního zaměstnance na tomto místě skončí k určitému 

dni uplynutím doby nebo na základě již učiněného rozvazovacího projevu vůle), že 

bude volné v dohledné době (v řádu dnů). Zaměstnavatel by tedy své nabídkové 

povinnosti nedostál ani v případě, že by nabídnul pracovní místo, které by jenom 

eventuálně mohlo být volné v budoucnu, což zaměstnavatel podmíní tím, že 

zaměstnavatel nabídnutou pozici přijme (kupříkladu pokud zaměstnanec nové pracovní 

zařazení přijme, zaměstnavatel přistoupí k odvolání stávajícího zaměstnanec, který 

dosud místo zastává)180. 

Ve stejném rozsudku se NS ČR zabýval také situací, kdy zaměstnavatel záměrně 

přistoupí k odvolání zaměstnance až poté, co u ní byla obsazena všechna pro 

zaměstnance vhodná volná pracovní místa. V daném případě došel k závěru, že takové 
                                                 
179 NS ČR ve svém rozsudku ze dne 24. března 1999, spis. zn. 21 Cdo 2088/98 stanovil, že za odmítnutí nabízené 

práce zaměstnancem, lze považovat i situaci, že zaměstnanec nabídku nové práce sice výslovně neodmítne, ale 

nepřijme ji v zaměstnatelem stanovené lhůtě. Dodává, že tato lhůta nesmí být v rozporu s dobrými mravy, čili musí 

být dostatečně dlouhá na to, aby zaměstnanec měl šanci opatřit si dostatečné poznatky o nabízené pozici, na základě 

kterých se může rozhodnout o přijetí či nepřijetí této pozice. BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce : komentář. 2. 

vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 313.  
180 Autor neznámy. K tzv. nabídkové povinnosti zaměstnavatele dle § 73 odst. 6 ZP. [cit. 2011-04-18]. Dostupné 

z WWW: http://www.profipravo.cz/index.php?page=list&id_category=11&csum=d2158cd7. 
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jednání by bylo posouzeno jako neplatné kvůli rozporu s ustálenými dobrými mravy. 

Zaměstnavatel totiž nepřistoupil k zákonem stanoveným povinnostem s cílem naplnit 

jejich účel, ale s přímým úmyslem způsobit zaměstnanci újmu181.  

Institut odvolání má dle mého názoru nepopiratelný význam. V převážné většině 

případů vedoucích míst se totiž jedná o zaměstnance vysokého managementu, manažery 

první linie, kteří mají poměrně velkou pravomoc. Pokud by se zaměstnavatel ocitl 

v situaci, že s prací této osoby není spokojen, potřebuje prostředky k tomu, aby se 

takového zaměstnance mohl co nejrychleji „zbavit“. V případě, že by institut odstoupení 

neexistoval, zaměstnavatel by neměl v podstatě možnost jak rychle a pružně na 

vzniklou situaci zareagovat. NS ČR ve svém rozsudku182 sice připouští, že existují i jiné 

způsoby jednostranného ukončení pracovního poměru bez odvolání z funkce, ty si však 

vyžadují buď vůli zaměstnance, nebo určitou specifickou situaci, kterou zákon označuje 

jako oprávněný důvod zaměstnavatele k ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel 

by mohl pracovní poměr ukončit kupříkladu na základě dohody se zaměstnancem o 

ukončení pracovního poměru případně o změně druhu sjednané práce, avšak k tomu by 

musel přistoupit i zaměstnanec, který s tím ve většině případů samozřejmě nesouhlasí. 

Do úvahy by přicházel i institut okamžitého zrušení pracovního poměru nebo výpověď, 

avšak tady by musel zaměstnavatel prokázat existenci zákonem stanovených důvodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
181 Autor neznámy. K výkonu práva v rozporu s dobrými mravy v pracovněprávních vzazích. [cit. 2011-04-18]. 

Dostupné z WWW: http://www.profipravo.cz/index.php?page=list&id_category=11&csum=d2158cd7 
182 Rozsudek NS ČR ze dne 11. května 2006, spis. zn. 21 Cdo 3016/2005 [cit. 2011-03-12]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf?opendatabase&lng=. Srov. také: BĚLINA, Miroslav a kol. 

Zákoník práce : komentář, str. 313. 
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10 Odbory a jejich funkce v ČR 
 

Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen 

předem projednat s odborovou organizací, pokud tato u zaměstnavatele působí. Daná 

povinnost mu vyplývá z ustanovení § 61 odst. 1 ZPr ČR. Nutno podotknout, že pod 

pojmem projednat třeba rozumět pouze to, že zaměstnavatel sdělí svůj záměr odborové 

organizaci a dá ji prostor k tomu, aby se vyjádřila. Jejím názorem není přitom 

zaměstnavatel vázán. Může k němu sice přihlédnout a od zrušení pracovního poměru 

ustoupit, ale povinný k tomu není. Tzn., že pokud by např. odborová organizace 

vyjádřila svůj nesouhlas s okamžitým zrušením pracovního poměru určitého 

zaměstnance, zaměstnavatel může i přes to pracovní poměr s daným zaměstnancem 

okamžitě zrušit. Neplatnost výpovědi ani okamžitého skončení pracovního poměru by 

nezpůsobil ani fakt, že zaměstnavatel by k takovému projednání vůbec nepřistoupil, čili 

odborovou organizaci ani neinformoval, popřípadě sice ji svůj záměr oznámil, ale nedal 

jí žádný prostor k vyjádření. V tomto případě však zaměstnavateli hrozí sankce od 

příslušného inspektorátu práce. Pokud zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr na 

základě dohody nebo zrušením ve zkušební době, je povinen pouze k oznámení 

odborové organizaci, a to ve lhůtách s ní dohodnutých.  

 Jinak je tomu v případě členů orgánů odborové organizace. Zde ZPr ČR 

jednotlivým funkcionářům poskytuje zvláštní ochranu. Pokud by tedy chtěl 

zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr případně dát výpověď zaměstnanci, který 

je členem orgánu u něj působící odborové organizace, potřebuje k tomu její souhlas. 

Tato ochrana je poskytovaná po dobu výkonu dané funkce a ještě v době jednoho roku 

poté. Za souhlas se v tomto případě považuje, i pokud se odborová organizace výslovně 

písemně nevyjádří do 15 dnů ode dne, kdy byla o takový souhlas zaměstnavatelem 

požádaná. Zaměstnavatel má poté na ukončení pracovního poměru se zaměstnancem 

lhůtu dva měsíce. Zmíněné ustanovení by ale mohlo dostat zaměstnavatele do obtížné 

situace. Zaměstnanec - člen orgánu odborové organizace, by např. naplnil důvody pro 

okamžité zrušení pracovního poměru a odborová organizace by souhlas s jeho 

propuštěním neudělila, to by způsobilo neplatnost rozvazovacího úkonu. Zákon 

doplňuje, že v takovém případě by okamžité zrušení pracovního poměru či výpověď 

byli platné pouze za podmínky, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby 

zaměstnance nadále zaměstnával. NS ČR dodává, že při posuzování této situace je 
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potřeba vycházet z konkrétních okolností. Do úvahy třeba vzít dopad na zaměstnavatele, 

i na postavení zaměstnance, je potřeba přihlédnout taky k dosavadním pracovním 

výsledkům zaměstnance a ke schopnosti a k důslednosti jakou přistupoval k plnění 

pracovních úkolů.183  

Zvláštní ochrana členů odborové organizace vyplývá z Úmluvy Mezinárodní 

organizace práce č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim 

mají být poskytnuty z roku 1971, k jejíž ratifikaci ČR přistoupila v roce 2000. Úmluva 

zavazuje signatářské státy k ochraně všech zástupců pracovníků před opatřeními, které 

by je mohly poškozovat, včetně propuštění. Ve svém článku 4 však povoluje státům 

okruh takto chráněných zástupců zaměstnanců zúžit, čehož právě ČR ve výše 

zmiňovaném ustanovení § 61 odst. 2 ZPr ČR využila a ochranu před propuštěním tedy 

poskytuje pouze funkcionářům odborové organizace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 Rozhodnutí NS ČR ze dne 20. listopadu 2007, spis. zn. 21 Cdo 172/2007 [cit. 2011-03-14]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
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11 Neplatné rozvázání pracovního poměru v ČR 
 

Při ukončení pracovního poměru může samozřejmě dojít k situaci, že jedna ze stran 

pracovněprávního vztahu se domnívá, že výpověď, okamžité skončení pracovního 

poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době či dohoda o ukončení pracovního 

poměru trpí vadami, pro které považuje skončení pracovního poměru za neplatné. ZPr 

ČR ve svém ustanovení § 69 a násl. poskytuje zaměstnanci i zaměstnavateli možnost 

obrany v této situaci.  

Podstatnou náležitostí je, že ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele existuje 

zájem na dalším pokračování pracovního poměru. Tento zájem musí být v písemném 

oznámení sdělen druhé straně pracovního poměru bez zbytečného odkladu. Jako druhou 

podmínku ZPr ČR stanovuje podání žaloby na určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním 

skončit.   

 

11.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem dle ZPr 

ČR 

 

Pokud zaměstnavatel považuje způsob, jakým s ním zaměstnanec rozvázal 

pracovní poměr, za neplatný a písemně oznámí zaměstnanci, že trvá na tom, aby dále 

konal svou práci, má zaměstnavatel právo na náhradu škody, která mu tím vznikla. 

Výjimkou je situace, kdy zaměstnavatel pro neplatnost napadá dohodu o ukončení 

pracovního poměru. V tomto případě, i když zaměstnavatel zaměstnanci oznámí, že trvá 

na pokračování pracovního poměru, právo na náhradu škody mu nevznikne. Důležité je 

podotknout, že pokud zaměstnanec nevyhoví výzvě zaměstnavatele a nekoná nadále 

sjednanou práci, nelze to chápat jako důvod k ukončení pracovního poměru. Tzn., že i 

když zaměstnanec po této výzvě zaměstnavatele nenastoupí do práce, nemůže tento fakt 

zaměstnavatel použít jako důvod k výpovědi nebo ke skončení pracovního poměru.  

Jiným případem je, pokud zaměstnavatel netrvá na dalším trvání pracovního 

poměru. ZPr ČR se s touto situací vyrovnal vytvořením fikce rozvázání pracovního 

poměru dohodou. V případě, že bylo pravomocně rozhodnuto o neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnance a zaměstnavatel netrvá na dalším 
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pokračování pracovního poměru, má se zato, že pracovní poměr končí dohodou dnem, 

kdy by skončil, byl-li byl rozvazovací úkon platný.184 

 

11.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem dle ZPr 

ČR 

 

Pokud dojde k neplatnému rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele a zaměstnanec mu písemně a bez zbytečného odkladu oznámí, že má 

zájem na dalším trvání zaměstnání, vzniká mu právo na náhradu mzdy či platu, a to ve 

výši jeho průměrného měsíčního výdělku, až do doby než mu zaměstnavatel práci 

přidělí. NS ČR se zabýval i otázkou, kdy sice zaměstnanec trval na pokračování 

pracovního poměru a zaměstnavatel mu vykonávat práci umožnil, avšak zaměstnanec 

tuto práci neomluveně zameškal. NS ČR tvrdí, že se jedná o porušení pracovních 

povinností a zaměstnavateli tak vzniká zákonný důvod k rozvázání pracovního 

poměru185. S tímto výkladem NS ČR lze samozřejmě bezpochyby souhlasit. Pokud by 

se totiž příslušné ustanovení ZPr ČR interpretovalo opačně, vedlo by to k závěru, že 

zaměstnanec, který se brání proti neplatnému rozvázaní pracovního poměru a projevil 

zájem o další zaměstnávání u téhož zaměstnavatele, tak může, až do doby kdy soud 

pravomocně rozhodne o platnosti či neplatnosti rozvazovacího úkonu, v podstatě 

beztrestně porušovat svoje pracovní povinnosti a žádné sankce předpokládané ZPr ČR 

by mu tedy nehrozily.  

I tady ZPr ČR řeší situaci, kdy se zaměstnanec sice úspěšně proti neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru brání u soudu, avšak na dalším pokračování nemá zájem, 

vytvořením fikce skončení pracovního poměru dohodou dnem, kterým by skončil při 

bezvadném ukončení pracovního poměru. V této situaci má zaměstnanec nárok na 

náhradu mzdy (za dobu výpovědní doby) jen v případě neplatného okamžitého zrušení a 

neplatného zrušení pracovního poměru ve zkušební době186.  

                                                 
184 BEZOUŠKA, Petr; IVANCO, Gabriela. Pracovní právo pro zaměstnavatele : Praktická právní příručka. Praha : 

Linde Praha, a.s., 2010, str. 116 - 117.  
185 Rozsudek NS ČR ze dne 18. března 2004, spis. zn. 21 Cdo 1950/2003 [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf?opendatabase&lng=.  
186 Stanovisko NS ČR ze dne 9. června 2004, spis. zn. Cpjn 4/2004, bod VII. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 

: Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních.  Praha : NS ČR. 2004, čl. 85.  
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NS ČR se musel v praxi již několikrát zaobírat situací, kdy zaměstnanec měnil 

svoje stanovisko o tom, zda trvá na dalším zaměstnávání. Dospěl k závěru, že 

zaměstnanec svůj zájem na dalším zaměstnávání změnit může, přičemž rozhodný je 

stav, jaký tu byl v době vyhlášení soudního rozhodnutí o neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru.187 K tomu NS ČR dodává, že pokud ke změně dojde před vydáním 

rozhodnutí o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, ztrácí tím jeho předchozí 

oznámení stanoviska své účinky a účinky každého nového oznámení nastávají 

samostatně188. Zdůraznil, že rozhodující je definitivní stanovisko zaměstnance. Tedy i 

za situace, kdy soud rozhodne o neplatnosti rozvázání pracovního poměru, ale v době 

vyhlášení tohoto rozhodnutí zaměstnanec netrval na tom, aby i nadále vykonával 

sjednanou práci, nastává zákonem předpokládaná fikce, že pracovní poměr je ukončen 

dohodou.  

Řeháček se ve svém článku o zájmu zaměstnance na dalším zaměstnání189 

zaobíral též situací, kdy zaměstnanec v období, kdy mu zaměstnavatel práci nepřiděluje, 

začal vykonávat práci pro jiného zaměstnavatele. Lze souhlasit, že zaměstnanec v tomto 

období může konat jinou práci, avšak musí být připraven na výzvu původního 

zaměstnavatele do práce (o které tvrdí, že má zájem ji vykonávat) znovu nastoupit.  

Zaměstnanec by tedy musel učinit určité kroky, ze kterých by bylo patrné, že má stále 

zájem o původní zaměstnání, kupříkladu dát výpověď v následně sjednaném 

zaměstnání. NS ČR totiž ve svém rozsudku ze dne 9. března 2006, spis. zn. 21 Cdo 

1218/2005190 upřesňuje, že vůle pracovníka o tom, že netrvá na dalším pokračování 

pracovního poměru, muže být projevena nejen výslovně, ale i jiným způsobem, který 

nevzbuzuje pochybnosti o tom, co chtěl projevit. Za takový projev vůle lze považovat i 

nástup do jiného stálého zaměstnání. Nutno tedy podotknout, že zaměstnanec musí být 

                                                 
187 Rozsudek NS ČR ze dne 11. října 2001, spis. zn. 21 Cdo 2905/2000 [cit. 2011-03-16]. Dostupné z WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf?opendatabase&lng=. Srov. také: ŘEHÁČEK, Oldřich. Ke střetu 

zájmu zaměstnance na dalším zaměstnávání po neplatném rozvázání pracovního poměru a nového pracovněprávního 

vztahu v soudní judikatuře. Bulletin Advokacie. Praha : ČAK. 2009, čís. 7-8, str. 58 – 59.  
188 Rozsudek NS ČR ze dne 2. dubna 2009, spis. zn. 2 Cdo 1023/2008. Dostupné z: Tamtéž.  
189 ŘEHÁČEK, Oldřich. Ke střetu zájmu zaměstnance na dalším zaměstnávání po neplatném rozvázání pracovního 

poměru a nového pracovněprávního vztahu v soudní judikatuře. Bulletin Advokacie. Praha : ČAK. 2009, čís. 7-8, str. 

58 – 59.  
190 [cit. 2011-03-20] Dostupné z WWW: http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf?opendatabase&lng=. 
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v dané věci opatrný, aby jeho jednání posléze nebylo posuzované jako změna 

stanoviska o dalším zaměstnávání.  
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12 Skončení pracovního poměru z hlediska právní úpravy Slovenské 
republiky 

 

Právní úprava skončení pracovního poměru dle ZPr SR je v mnohých ohledech 

podobná české právní úpravě. Proto bych se ráda v následující kapitole zaměřila 

především na způsoby skončení pracovního poměru, které jsou v určitém ohledu odlišné 

od české právní úpravy a v závěru se pak věnovala jejich srovnání.  

Skončení pracovního poměru upravuje ZPr SR v ustanovení § 59 a násl.. Jednotlivé 

typy skončení pracovního poměru lze dělit obdobně jak je tomu v české právní úpravě, 

a to na základě právních skutečností, které vedou k ukončení pracovněprávního vztahu. 

Pracovní poměr možno tedy ukončit na základě:  

a) právního úkonu 

• dvoustranného 

− dohodou (§ 59 odst. 1 a § 60 ZPr SR) 

• jednostranného  

− výpovědí (§59 odst. 1 a § 61 a násl. ZPr SR)  

− okamžitým skončením (§ 59 odst. 1 a § 68 a násl. ZPr SR)  

− skončením ve zkušební době (§ 59 odst. 1 a § 72 ZPr SR) 

− odstoupením od pracovní smlouvy (§ 19 ZPr SR) 

 

b) právní události 

• uplynutím času (§ 59 odst. 2 ve spojení s § 71 a § 59 odst. 3 písm. c) ZPr 

SR) 

• smrtí zaměstnance (§ 59 odst. 4 ZPr SR) 

c) úředního rozhodnutí  

• vykonatelného rozhodnutí o odnětí povolení k pobytu (§ 59 odst. 3 písm. 

a) ZPr SR) 

• právoplatného rozsudku ukládajícího trest vyhoštění (§ 59 odst. 3 písm. 

b) ZPr SR) 

d) zákona 
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• skončení pracovního poměru učitelů a jiných vědeckých a 

pedagogických pracovníků vysokých škol (§ 77 odst. 6 zákona 

č. 131/2002 Sb., o vysokých školách191) 

e) zvláštní způsob skončení pracovního poměru  

• hromadné propouštění (§ 73 ZPr SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
191 Slovensko. Zákon č. 131 ze dne 21. února 2002, o vysokých školách. In Zbierka zákonov, 2002, částka 58, str. 

1462- 1514.  
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13 Skončení pracovního poměru v SR na základě právního úkonu  

 

Jedním ze způsobů, kterým může dojít k ukončení pracovní poměru dle ZPr SR, je 

na základě právního úkonu, ať již dvoustranného, nebo jednostranného. V této kapitole 

se budu věnovat ukončení pracovního poměru dohodou, výpovědí ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele, okamžitým skončením a skončením ve zkušební době, 

jakož i odstoupení od pracovní smlouvy. Jak jsem již zmiňovala výše, se vzhledem 

k určité podobnosti právních úprav obou států zaměřím na instituty odlišné od české 

právní úpravy.   

 

13.1 Skončení pracovního poměru dohodou dle ZPr SR  

 

Dohoda o skončení pracovního poměru je v slovenském právním řádu vnímaná 

jako dvoustranný právní úkon, kterým na základě shodného projevu vůle 

zaměstnavatele a zaměstnance dochází ke skončení pracovního poměru k určitému 

dni192. ZPr SR se tomuto rozvazovacímu úkonu věnuje v ustanovení § 60.  

Zákon předpokládá, že v dohodě bude uveden den, ke kterému má být pracovní 

poměr ukončen. Obdobně jako v české právní úpravě platí, že tento časový údaj nemusí 

být označen přesným kalendářním dnem, může se jednat i o jiné určení, musí však být 

dostatečně určité a nesmí vzbuzovat pochybnosti.  

V ustanovení § 60 odst. 2 ZPr SR za účelem posílení právní jistoty je stanovena 

písemná forma dohody, avšak zákon její nedodržení nespojuje s neplatností. Dohoda 

tedy vzniká platně i na základě ústního projevu či konkludentního jednání. 

Zaměstnavatel však může být za nedodržení písemné formy postižen sankcí ze strany 

inspekce práce.  

Podmínkou platnosti je i uvedení důvodů skončení pracovního poměru, pokud o 

to zaměstnanec požádá nebo pokud pracovní poměr skončí dohodou z důvodů 

organizačních změn. Uvedení důvodů skončení pracovního poměru v případě dohody je 

významné hlavně vzhledem k ustanovení § 76 ZPr SR, ve kterém je upravena možnost 

poskytnutí odstupného a je vázaná pouze na některé konkrétní případy ukončení 

pracovního poměru.  
                                                 
192 BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 5. vydání. Bratislava : SPRINT. 2007, str. 455.  
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Z hlediska formy dohody o ukončení pracovního poměru nutno též podotknout, že 

návrh a akceptace dohody nemusí být na téže listině. Pokud by byl určitý právní úkon 

sice jako dohoda označen, ale obsahoval by náležitosti jiného právního úkonu, je 

potřeba posuzovat tento právní úkon v souladu s obsahem a ne na základě použité 

formy. Dohodou je možno ukončit pracovní poměr kdykoliv, tzn., že i v průběhu 

ochranné doby a ZPr SR ani žádné zvláštní omezení nestanovuje, protože je tu 

předpoklad shody obou stran a společného zájmu na ukončení pracovního poměru. I zde 

je zachovaná možnost domáhat se neplatnosti dohody u soudu. 

 

13.2 Skončení pracovního poměru výpovědí dle ZPr SR  

 

Ke skončení pracovního poměru může samozřejmě dojít i jednostranným právním 

úkonem, čili bez souhlasu druhého účastníka. Může tak učinit jak zaměstnanec, tak 

zaměstnavatel. Vzhledem k tomu, že k ukončení pracovního poměru dochází jen z vůle 

jedné strany, věnuje se ZPr SR v ustavení § 61 a násl. tomuto rozvazovacímu úkonu 

podrobněji, než v případě ukončení pracovního poměru dohodou. Pod sankcí 

neplatnosti vyžaduje ZPr SR písemnou formu výpovědi a její doručení druhému 

účastníku pracovního poměru. Po doručení výpovědi již není možné ji odvolat. 

Výjimkou je situace, kdy s tím druhý účastník souhlasí, přičemž i pro odvolání 

výpovědi i pro souhlas vyžaduje ZPr SR písemnou formu.  

Pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, která je stejná pro 

zaměstnavatele i pro zaměstnance. Obecně platí, že je nejméně 2 měsíce dlouhá, strany 

si samozřejmě mohou zvolit i delší výpovědní dobu. Jinak je tomu v případě, že 

zaměstnanec odpracoval u zaměstnavatele již 5 let a více, tehdy se zákonem povolená 

nejkratší možná výpovědní doba zvyšuje na 3 měsíce. Nemusí se přitom jednat o 

odpracování 5 let vcelku. Spadá sem i případ, kdy zaměstnanec odpracoval 5 let u 

stejného zaměstnavatele po částech. Rozhodujícím pro posouzení délky odpracované 

doby je čas doručení výpovědi zaměstnanci. Nutno zdůraznit, že tato delší výpovědní 

doba se vztahuje pouze na výpověď ze strany zaměstnavatele.193  

Výjimkou v délce výpovědní doby je též případ tzv. ochranné lhůty, v důsledku 

které zaměstnanci nelze dát výpověď. Zde může dojít k prodloužení výpovědní doby až 

                                                 
193 BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 5. vydání. Bratislava : SPRINT. 2007, str. 473 – 474.  
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do uplynutí ochranné lhůty za podmínky, že zaměstnavatel doručil výpověď 

zaměstnanci ještě předtím, než ochranná lůta vůbec začala plynout.  

Novelizací ZPr SR z roku 2007 se rozšířila ochranná funkce pracovního práva i 

vůči zaměstnavateli. Jeho součástí se stalo ustanovení § 62 odst. 3 ZPr SR upravující 

dohodu o peněžní náhradě.194 Pokud dojde k jejímu sjednání v pracovní smlouvě je 

zaměstnavatel chráněn pro případ, že zaměstnanec nedodrží celou výpovědní dobu a 

předčasně od zaměstnavatele odejde. Dle mého názoru je dané ustanovení praktické, 

protože mnoho zaměstnanců tímto předčasným odchodem způsobovalo 

zaměstnavatelům škodu a byli jen těžko postižitelní. Zaměstnavatel má na základě této 

dohody nárok na peněžní náhradu a to ve výši průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance. Pod sankcí neplatnosti musí být dohoda součástí pracovní smlouvy a musí 

být v písemné formě.  

 

13.2.1 Výpověď ze strany zaměstnance dle ZPr SR  
 

I v  ZPr SR se při vymezování institutu výpovědi projevuje zejména ochranná 

funkce pracovního práva. Podmínky stanovené pro jednotlivé strany pracovněprávního 

vztahu při ukončování pracovního poměru výpovědí nejsou rovnocenné. Zaměstnanec, 

jako subjekt pracovního poměru se slabším postavením, tak není v podstatě při dávání 

výpovědi omezen. Pracovní poměr může tedy ukončit výpovědí kdykoliv, z jakéhokoliv 

důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Musí pouze dodržet obecné náležitosti výpovědi, 

čili písemnou formu a její doručení zaměstnavateli. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a 

to bez výjimky.  

 

13.2.2 Výpověď ze strany zaměstnavatele dle ZPr SR  
 

V případě, že pracovní poměr ukončuje výpovědí zaměstnavatel, stanovuje ZPr 

SR pro její platnost přísnější podmínky.  

Zaměstnavatel je omezen taxativním výčtem výpovědních důvodů, pro které 

může pracovní poměr se zaměstnancem ukončit, je mu stanovena povinnost tento důvod 

ve výpovědi uvést a je mu i určen způsob, jakým tak má učinit. Má tedy povinnost 

                                                 
194 BARANCOVÁ, Helena a kol. Pracovný pomer a poistný systém. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda, 

vydavatelstvo SAV, 2008, str. 269.  
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vymezit ho skutkově tak, aby nebyl zaměnitelný s jiným výpovědním důvodem, jinak je 

z důvodu neurčitosti pokládaná výpověď za neplatnou. Taxativní výčet výpovědních 

důvodu uvádí ZPr SR v ustanovení § 63 odst. 1. Jedná se o kogentní ustanovení, tyto 

důvody tedy nemohou být měněny, a to ani, kdyby se na tom zaměstnanec se 

zaměstnavatelem dohodli.  

ZPr SR dále vyžaduje dodržení písemné formy výpovědi, její doručení druhému 

účastníku, respektování ochranné doby a zaměstnavateli v určitých případech stanovuje 

povinnost projednání či vyžádání si souhlasu od zástupce zaměstnanců nebo příslušného 

úřadu práce.  

Významným hmotněprávním předpokladem platnosti výpovědi je dodržení 

nabídkové povinnosti jiné práce vůči zaměstnanci dle ustanovení § 63 odst. 2 ZPr SR. 

Toto ustanovení subsumuje dvě podmínky, při kterých je možné pracovní poměr se 

zaměstnancem výpovědí ukončit. Zaměstnavatel tedy může dát zaměstnanci výpověď 

pouze v případě, že ho nadále nemá možnost zaměstnávat, a to ani na kratší pracovní 

dobu, v místě, které měli v pracovní smlouvě sjednané jako místo výkonu práce. Druhý 

případ se týká situace, kdy zaměstnanec není ochoten přejít na jiné pro něho vhodné 

zaměstnání, i když mu bylo zaměstnavatelem nabídnuto v místě, které je sjednáno jako 

místo výkonu práce, nebo se není ochoten podrobit se předchozí přípravě na výkon této 

jiné práce. Zmíněná povinnost se nevztahuje obecně na všechny případy. ZPr SR 

stanovuje i výjimky, a to pokud se jedná o výpověď pro neuspokojivé plnění pracovních 

úkolů, pro méně závažné porušení pracovní disciplíny, nebo pokud jsou naplněné 

podmínky pro okamžité skončení pracovního poměru. V těchto případech by totiž 

nebylo spravedlivé po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával.  

Dovozením lze taky usuzovat, že nabídnout jinou práci nebude zaměstnavatel povinný 

v případě výpovědi z důvodu rušení zaměstnavatele bez právního nástupce, kde 

objektivně možnost nabídky jiné práci zaniká.  

Důležité pro zaměstnavatele je splnit si nabídkovou povinnost před doručením 

výpovědi, jedná se totiž o hmotněprávní podmínku její platnosti. Vychází se přitom ze 

stavu u zaměstnavatele v čase doručení výpovědi. Pokud by tedy zaměstnavatel 

zaměstnanci jinou práci nabídl až v době po doručení výpovědi, či v průběhu výpovědní 

doby, výpověď by byla neplatná. V případě, že by platnost výpovědi byla napadena 

v soudním sporu, leží důkazní břemeno na zaměstnavateli. Bude muset prokázat nejen 
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splnění nabídkové povinnosti, ale i případné odmítnutí práce zaměstnancem. V zájmu 

právní jistoty bych doporučila jak nabídku nové práce, tak její odmítnutí ze strany 

zaměstnance vždy zaznamenat v písemné formě. Zaměstnavatel se tak může vyhnout 

případným soudním sporům.  

Nutno zdůraznit, že nabídková povinnost se týká pouze případů, kdy je ukončen 

pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí, na jiné případy skončení pracovního 

poměru se nevztahuje.  

 

Výpověď dle ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) a b) ZPr SR  

První dva výpovědní důvody uvedené v ustanovení § 63 odst. 1 ZPr SR souvisejí 

s organizačními změnami na straně zaměstnavatele. Ukončit pracovní poměr se 

zaměstnancem výpovědí lze v případě, že se zaměstnavatel případně jeho část zrušuje 

či přemísťuje nebo se zaměstnanec stane nadbytečným. Tomu musí předcházet písemné 

rozhodnutí o změně jeho úloh, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců 

s cílem zvýšení efektivity práce nebo o jiných organizačních změnách (dále jen 

„rozhodnutí o organizačních změnách“). 

 Jak již bylo řečeno, v případě zrušení celého zaměstnavatele nabídková 

povinnost nové práci vůči zaměstnanci odpadá, protože zaměstnavatel objektivně ztrácí 

možnost jinou vhodnou práci nabídnout. Pokud by se rušila pouze část zaměstnavatele, 

nabídnout novou práci musí za předpokladu, že může propouštěného zaměstnance 

zaměstnat v části, která se neruší. Nabídková povinnost úzce souvisí s místem výkonu 

práce. Při přemístění zaměstnavatele, kdy se ztrácí možnost přidělovat práci na místě 

sjednaném jako místo výkonu práce a za podmínky, že zaměstnanec nebude souhlasit se 

změnou místa výkonu práce, může tedy zaměstnavatel výpovědí pracovní poměr 

ukončit.  

Pokud by se zaměstnanec na základě rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních 

změnách stal nadbytečným, je možné s ním ukončit pracovněprávní vztah. Důležité je, 

aby bylo prokazatelné, že mezi organizační změnou a nadbytečností zaměstnance 

existuje příčinná souvislost a zaměstnavatel nesmí opomenout, že v tomto případě má 

dbát svojí povinnosti nabídnout zaměstnanci jinou vhodnou práci, a to nejen na dobu 

výpovědní lhůty. Musí též respektovat institut ochranné doby dle ustanovení § 64 ZPr 
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SR a na další tři měsíce pro něj platí, vzhledem k ustanovení § 61 odst. 3 ZPr SR, zákaz 

znovu zrušené pracovní místo obnovit a přijmout na tuto pozici nového zaměstnance.  

 

Výpovědní důvod dle ustanovení § 63 odst. c) ZPr SR  

Všechny skutkové podstaty obsažené v tomto ustanovení souvisejí 

s nepříznivým zdravotním stavem zaměstnance.195 K jejich naplnění dojde v případě 

dlouhodobé ztráty zdravotní způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci. 

Zaměstnanec jí musí přitom deklarovat lékařským posudkem. Spadá sem také případ 

onemocnění zaměstnance nemocí z povolání, nebo ohrožení touto nemocí, nebo pokud 

zaměstnanec dosáhne na pracovišti nejvyšší přípustnou expozici. ZPr SR požaduje 

vzniklé okolnosti potvrdit osvědčením ve formě rozhodnutí orgánu veřejného 

zdravotnictví. Je žádoucí, aby se jednalo vskutku o dlouhodobou ztrátu způsobilosti 

konat dosavadní práci. ZPr SR totiž v případě, že se jedná pouze o dočasnou 

neschopnost, stanovuje pro zaměstnavatele zákaz výpovědi z důvodu institutu ochranné 

doby.  

Nutno podotknout, že ZPr SR již identickou skutkovou podstatu obsahuje, a to v 

ustanovení § 55 ZPr SR, které zakládá povinnost zaměstnavatele jednostranně převést 

zaměstnance na jinou práci. Pokud zaměstnavatel zaměstnance na jinou vhodnou práci 

nepřeřadí nebo prokazatelně prokáže, že takovou možnost ani objektivně nemá, vznikne 

zaměstnanci nárok na náhradu mzdy a aktuální se stává možnost ukončení pracovního 

poměru výpovědí dle ustanovení § 63 odst. a), b) nebo c)196 ZPr SR.  

I při užití tohoto výpovědního důvodu musí zaměstnavatel dbát ustanovení ZPr 

SR o zákazu výpovědi v určitých případech a o nabídkové povinnosti.  

Zaměstnavatel musí mít také na paměti, pokud ukončuje pracovní poměr se 

zaměstnancem z některých dosud rozebíraných důvodů, má zaměstnanec zákonem 

přiznáno právo na odstupné. Je-li tímto důvodem výpověď z organizačních důvodů 

nebo z důvodu dlouhodobé ztráty způsobilosti vykonávat dosavadní zaměstnání 

vzhledem k zdravotnímu stavu zaměstnance, náleží zaměstnanci odstupné. To 

samozřejmě platí, i pokud dojde k uzavření dohody ze stejných důvodů.  

                                                 
195 BARANCOVÁ, Helena a kol. Pracovný pomer a poistný systém. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda, 

vydavatelstvo SAV, 2008, str. 280.   
196 BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 5. vydání. Bratislava : SPRINT, 2007, str. 427.  
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Zákon stanovuje minimální hranici odstupného, a to ve výši dvojnásobku jeho 

průměrného měsíčního výdělku. ZPr SR v tomto směru bere ohled na zaměstnance, 

kteří pracují u zaměstnavatele delší dobu. Pokud tedy za stejných podmínek končí 

pracovní poměr zaměstnance, který je v pracovním poměru u zaměstnavatele déle než 5 

let, zákon mu přiznává odstupné až ve výši trojnásobku jeho průměrného měsíčního 

výdělku. Odstupné ve výši desetinásobku průměrného měsíčního výdělku je přiznané 

pouze v případě, že pracovní poměr se zaměstnancem je ukončen výpovědí nebo 

dohodou z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání případně ohrožení touto 

nemocí, nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice určenou rozhodnutím příslušného 

orgánu veřejného zdravotnictví. ZPr SR se dále v ustanovení § 76 zaobírá povinností 

zaměstnance za určitých okolností vrátit odstupné a určuje lhůty pro zaměstnavatele, ve 

kterých je odstupné povinen vyplatit.  

  

Výpověď dle ustanovení § 63 odst. 1 písm. d) ZPr SR  

Ustanovení § 63 odst. 1 písm. d) ZPr SR v sobě subsumuje 4 výpovědní důvody, 

ve kterých operuje se dvěma základními pojmy, a to neplnění předpokladů a neplnění 

požadavků. Z jazykového hlediska se jedná o pojmy identické, ZPr SR jim však 

přisuzuje rozdílný právní význam197. Aby byla skutková podstata výše zmiňovaného 

ustanovení naplněná, musí se jednat buď o předpoklady zakotvené ve všeobecně 

závazných právních předpisech, nebo o neplnění požadavků bez zavinění 

zaměstnavatele na řádný výkon práce, které zaměstnavatel ustanovil ve vnitřních 

předpisech.  

Zvláštním případem je nesplnění požadavků stanovených zaměstnavatelem pro 

funkci vedoucího zaměstnance. Zaměstnavatel tedy může ve svých vnitřních předpisech 

upravit jako požadavek pro výkon určité vedoucí funkce předchozí jmenování nebo 

volbu. Pokud by se následně zaměstnanec této funkce vzdal nebo by byl odvolán, je 

skutková podstata výše zmiňovaného ustanovení naplněná. V praxi může dojít 

kupříkladu k situaci, kdy zaměstnavatel určí, že manažer ve vedoucí funkci, musí být 

před vznikem pracovního poměru do funkce jmenován a určí k tomu konkrétní osobu 

například jednatele společnosti. Po vzniku pracovního poměru, zjistí jednatel, že 

                                                 
197 Tamtéž, str. 480.  
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s výkony manažera není spokojen a odvolá ho. Zde by mohl zaměstnavatel přistoupit 

právě k výpovědi dle ustanovení § 63 odst. 1 písm. d) bod 2 ZPr SR.  

Čtvrtým výpovědním důvodem je neuspokojivé plnění pracovních úkolů. Je 

třeba dodat, že v případě neplnění požadavků spočívajících v neuspokojivých 

výsledcích zaměstnance, je zákonem stanovena další hmotněprávní podmínka platnosti 

výpovědi spočívající v písemném upozornění. Zaměstnavatel tedy musí zaměstnance na 

nedostatky písemně upozornit v posledních 6 měsících, vyzvat ho k jejich odstranění a 

k tomu mu poskytnout přiměřený čas. V opačném případě by mohla být soudem 

vyslovena neplatnost výpovědi. Zaměstnavateli v tomto případě odpadá nabídková 

povinnost dle ustanovení § 63 odst. 2 ZPr SR.  

 

Výpověď dle ustanovení § 63 odst. e) ZPr SR  

Zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí i 

v případě, že existuje důvod, pro který by se zaměstnancem mohl okamžitě skončit 

pracovní poměr nebo v případě méně závažného porušení pracovní disciplíny 

zaměstnancem. Méně závažné porušení pracovní disciplíny nemusí mít charakter 

soustavnosti, podmínkou ale je, že zaměstnavatel před uplatněním výpovědního důvodu 

alespoň jednou písemně upozorní zaměstnance na možnost výpovědi na základě těchto 

skutečností. Skutková podstata výše zmiňovaného ustanovení bude tedy naplněna za 

podmínky, že zaměstnanec se v posledních 6 měsících dopustil méně závažného 

porušení pracovní disciplíny, byl zaměstnavatelem na možnost výpovědi písemně 

upozorněn a zároveň porušil pracovní disciplínu méně závažným způsobem podruhé.  

Možnost ukončení pracovního poměru z důvodu obsažených v ustanovení § 63 

odst. 1 písm. e) ZPr SR je omezena subjektivní a objektivní lhůtou. K uplatnění 

výpovědi z důvodu, pro který je možné okamžitě skončit pracovní poměr nebo pro 

méně závažné porušení pracovní disciplíny, může dojít pouze do dvou měsíců ode dne, 

kdy se o důvodu k výpovědi zaměstnavatel dozvěděl, či do dvou měsíců po návratu 

z ciziny, nejpozději však do jednoho roku od vzniku výpovědního důvodu. Tyto lhůty 

jsou prekluzivní, čili po jejich marném uplynutí již výpovědní důvod uplatnit nelze. 

Výjimkou je pokud by se v průběhu dvou měsíců stalo toto porušení pracovní disciplíny 

zaměstnance předmětem jednání jiného orgánu. Zaměstnavatel pak může pracovní 

poměr ukončit do dvou měsíců, ode dne kdy se dozvěděl o výsledku jednání.  
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Vzhledem na charakter výpovědního důvodu, ZPr SR přistupuje v daném 

případě k ochraně zaměstnance odlišně než při ostatních výpovědních důvodech. Jistou 

ochranu poskytuje ustanovení § 63 odst. 5 ZPr SR.  V souladu s Úmluvou o skončení 

zaměstnání je v tomto ustanovení uvedena povinnost zaměstnavatele před samotným 

uplatněním výpovědi obeznámit zaměstnance s výpovědním důvodem a poskytnout mu 

možnost vyjádřit se. Formu oznámení ani vyjádření ZPr SR neurčuje. Může se tedy 

jednat jak o písemnou tak o ústní formu. Zaměstnavatel však není v tomto případě 

povinný nabídnout zaměstnanci jinou práci a zaměstnanec není chráněn ani institutem 

ochranné doby, v průběhu které je jinak stanoven zákaz výpovědi. I zde ovšem existují 

určité výjimky obsažené v ustanovení § 64 odst. 3 písm. b) a c) ZPr SR. První výjimku 

tvoří zaměstnankyně na mateřské nebo zaměstnanci a zaměstnankyně na rodičovské 

dovolené, se kterými není možné ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu, pro který 

lze pracovní poměr okamžitě skončit. Výjimka je také stanovena pro těhotné 

zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské nebo zaměstnance a zaměstnankyně na 

rodičovské dovolené, a to v podobě zákazu výpovědí z důvodu porušení pracovní 

disciplíny.  

 

Zákaz výpovědi dle ustanovení § 64 násl. ZPr SR  

Institutu ochranné doby jsem se podrobně věnovala v souvislosti s českou právní 

úpravou zákazu výpovědi. ZPr SR tuto problematiku upravuje v ustanovení § 64 odst. 1, 

a oproti české právní úpravě lze zde sledovat pouze několik odlišností. Ráda bych proto 

pouze zmínila: situaci, kdy dochází k souběhu výpovědní a ochranné doby, ustanovení § 

64 odst. 3 ZPr SR, které vymezuje situace, kdy se institut ochranné doby neuplatní a 

určitá omezení, pokud se jedná o výpověď zaměstnanci se zdravotním postižením.  

K souběhu výpovědní a ochranné doby může dojít, pokud dá zaměstnavatel 

zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby. Pokud by nastala situace, že 

výpovědní doba by uplynula v ochranné době, platí, že pracovní poměr je ukončen 

posledním dnem ochranné doby. Zaměstnanec může prohlásit, že na prodloužení 

pracovního poměru netrvá.  

Zaměstnavatel je oprávněn ukončit pracovní poměr výpovědí vždy, pokud se 

zaměstnavatel jako celek ruší bez právního nástupce, pokud existují důvody, pro které 

by jinak mohl se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr nebo i pro jiné 
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porušení pracovní disciplíny. I zde existují výjimky, chránící především těhotné ženy, 

nebo zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené, kdy je stanoven zákaz výpovědi.   

Ten se nevztahuje na případ, kdy zaměstnanec vlastní vinou ztratí předpoklady pro 

výkon práce dle zvláštního zákona. K tomu může dojít kupříkladu, když zaměstnanec 

pracující jako řidič vlastním zaviněním přijde o řidičský průkaz a i když bude uznán 

dočasně práce neschopným, zaměstnavatel s ním může, i v průběhu této doby, rozvázat 

pracovní poměr výpovědí.  

V případě ukončení pracovního poměru se zaměstnancem se zdravotním 

postižením, má zaměstnavatel situaci ztíženou. Zákon ukládá jako hmotněprávní 

podmínku platnosti této výpovědi předchozí souhlas příslušného úřadu práce. Absence 

souhlasu pak způsobuje neplatnost výpovědi. Zákon počítá i s určitými výjimkami. 

Souhlas se nepožaduje, pokud se výpověď týká osoby, která již dosáhla důchodového 

věku a v případě skončení pracovního poměru výpovědí z důvodů obsažených 

v ustanovení § 63 odst. 1 písm. a) a e) ZPr SR. Předchozí souhlas se nepožaduje ani 

v případě, že pracovní poměr ukončuje výpovědí sám zaměstnanec se zdravotním 

postižením nebo je ukončen na základě dohody.  

 

13.3 Okamžité zrušení pracovního poměru dle ZPr SR  

  

Způsob ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením198 představuje velký 

zásah do právního postavení zaměstnance i zaměstnavatele, proto je i zákoníkem práce 

SR označován jako výjimečný. Pracovní poměr končí dnem, kdy je projev vůle doručen 

adresátovi. Jedná se o kogentní ustanovení, takže uvedení jiného časového údaje ve 

zrušovacím aktu by bylo právně irelevantní. Aby bylo okamžité zrušení pracovního 

poměru platné, musí mít všechny náležitosti právního úkonu dle ustanovení § 43 a násl. 

Občianskeho zákonníku SR (dále jen „OZ SR“)199. ZPr SR dále požaduje písemnou 

formu okamžitého zrušení, doručení druhému účastníku, dostatečné vymezení 

skutkového důvodu, tak aby nebylo zaměnitelné s jiným důvodem a podpis konající 

                                                 
198 Orig.: Okamžité skončenie pracovného pomeru. 
199 Slovensko. Zákon č. 40 ze dne 26. únor 1963, Občiansky zákonník. In Zbierka zákonov Slovenskej republiky, 

částka 19, str. 1-107.   
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osoby, a to pod sankcí neplatnosti. Okamžitě zrušit pracovní poměr je oprávněn 

zaměstnavatel i zaměstnanec.  

ZPr SR neřeší otázku možnosti odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru. 

Názory na jeho přípustnost se liší. Část autorů nemožnost odvolání dovozuje z faktu, že 

pokud by mělo být odvolání přípustné, ZPr SR by tuto otázku upravoval, jako je tomu 

například u výpovědi, kde je zmíněná možnost výslovně připuštěna. Tento názor 

podporuje taky skutečnost, že pracovní poměr je ukončen okamžitě -  momentem 

doručení, a tedy pro odvolání zde není prostor. Judikatura se s tímto problémem ale 

vypořádala odlišně a v určitých případech zaměstnavateli umožňuje od okamžitého 

zrušení odstoupit. Pokud zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr neplatně a 

zaměstnanec oznámí, že stále trvá na dalším zaměstnávání, zaměstnavateli je umožněno 

od svého projevu vůle odstoupit. V případě, že by však zaměstnanec na dalším 

zaměstnávání netrval, zaměstnavateli není tato možnost poskytnuta a platí, že pracovní 

poměr končí dohodou dnem, kterým by skončil, pokud by byl rozvazovací úkon platný.  

 

13.3.1 Okamžité zrušení pracovního zaměstnavatelem dle ZPr SR  
 

ZPr SR v ustanovení § 68 odst. 1 ve výjimečných případech umožňuje okamžité 

zrušení pracovního poměru. K tomuto kroku může zaměstnavatel přistoupit, pokud byl 

zaměstnanec odsouzen pro úmyslný trestný čin, nebo pokud závažným způsobem 

porušil pracovní disciplínu. Naplnění důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru 

není vázané v případě odsouzení za úmyslný trestný čin na druh ani na výšku trestu 

uděleného v trestním řízení, ani na souvislost spáchaného trestného činu s plněním 

pracovních úkolů200. Při uplatňování tohoto výpovědního důvodu je kladen důraz na 

zaměstnavatele, aby důsledně uplatňoval stejné postihy za stejné jednání ve vztahu ke 

všem zaměstnancům. Jinak by mohlo dojít k tomu, že okamžité zrušení pracovního 

poměru bude považováno pro rozpor s dobrými mravy za neplatné. Povinností 

zaměstnavatele je zamýšlené okamžité rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem 

nejdřív projednat se zástupci zaměstnanců.  

Zaměstnavatel je omezen v možnosti uplatnění tohoto způsobu skončení 

pracovního poměru subjektivní jednoměsíční lhůtou ode dne, kdy se o důvodu 

                                                 
200 BARANCOVÁ, Helena a kol. Pracovný pomer a poistný systém. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, Veda, 

vydavatelstvo SAV, 2008, str. 288.  



93 

 

opravňujícím okamžité zrušení dozvěděl. Opět však nejpozději do jednoho roku ode dne 

vzniku důvodu.  

Zvláštní ochranu poskytuje ZPr SR těhotné zaměstnankyni, zaměstnancům 

v průběhu oprávněného čerpání rodičovské či mateřské dovolené, osamělým 

zaměstnancům, kteří se starají o dítě ve věku do tří let, nebo zaměstnanci který se 

osobně stará o blízkou těžce zdravotně postiženou osobu. ZPr SR sice zakazuje s nimi 

okamžitě zrušit pracovní poměr, avšak pokud by byly důvody pro okamžité zrušení 

naplněny, je možné rozvázání pracovního poměru, a to formou výpovědi. Institut 

těhotenství a oprávněného čerpání rodičovské či mateřské dovolené jsou okolnosti, 

v průběhu kterých ZPr SR chrání zaměstnance ještě důsledněji, a výpověď ani okamžité 

zrušení pracovního poměru v tomto případě neumožňuje. 

 

13.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem dle ZPr SR  
 
Zaměstnanec je oprávněn přistoupit k okamžitému zrušení pracovního poměru 

jen z důvodů taxativně uvedených v ustanovení § 69 odst. 1 ZPr SR.  

Prvním z těchto důvodů je lékařský posudek potvrzující, že zaměstnanec již 

nemůže bez vážného ohrožení svého zdraví dále konat dosavadní práci. Zaměstnanec 

poté může okamžitě skončit pracovní poměr za podmínky, že ho zaměstnavatel do 15 

dnů od předložení posudku nepřevede na jinou vhodnou práci. Okamžité zrušení 

pracovního poměru je zaměstnanci umožněno i v případě, že je bezprostředně ohrožen 

na svém zdraví nebo na životě.  

Skutková podstata rozebíraného ustanovení bude naplněna i v případě, že 

zaměstnavatel, ani po uplynutí 15 dnů po dni splatnosti, nevyplatí zaměstnanci mzdu, 

náhradu mzdy, cestovní náhrady, náhradu za pracovní pohotovost, náhradu příjmu při 

dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Není tak naplňován účel pracovně 

právního vztahu a zaměstnanec je oprávněn pracovní poměr okamžitě zrušit.  

ZPr SR věnuje zvlášť pozornost ochraně mladistvých zaměstnanců, což se 

projevuje i v úpravě rozvazování pracovněprávních vztahů. U mladistvého zaměstnance 

pro naplnění skutkové podstaty pro okamžité zrušení pracovního poměru stačí, pokud 

by další výkon dosavadní práce znamenal ohrožení jeho morálky.  

V rámci právní jistoty určuje ZPr SR zaměstnanci omezení v podobě subjektivní 

jednoměsíční lhůty, a to ode dne, kdy se o důvodu opravňujícímu okamžité zrušení 



94 

 

dozvěděl. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného měsíčního výdělku za 

výpovědní dobu dvou měsíců.  

 

13.4 Skončení pracovního poměru ve zkušební době dle ZPr SR  

 

Zkušební dobu a skončení pracovního poměru ve zkušební době upravují 

ustanovení § 45, § 59 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 72 ZPr SR.  

Jedním z oprávnění zaměstnance a zaměstnavatele je možnost sjednat si 

v pracovní smlouvě zkušební době. Ujednání musí mít pod sankcí neplatnosti písemnou 

formu, musí k němu dojít ještě před nástupem zaměstnance do práce a nelze se 

dohodnout na zkušební době delší než tři měsíce. Tato lhůta může být prodloužena 

pouze v případě překážek na straně zaměstnance, jako jsou kupříkladu důležité osobní 

překážky na straně zaměstnance či z důvodu zvyšování jeho kvalifikace.  

Skončit pracovní poměr ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak 

zaměstnanec, z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Oznámení o skončení 

pracovního poměru má mít písemnou formu a mělo by být doručeno adresátovi nejméně 

3 dni před samotným ukončením. Pracovní poměr je pak ukončen ke dni, který účastník 

jako den skončení pracovního poměru označil v oznámení. Lhůta 3 dnů je lhůtou 

pořádkovou, čili její nedodržení nezpůsobuje neplatnost rozvazovacího úkonu. ZPr SR 

zde vylučuje aplikaci institutu ochranné doby a nestanovuje žádná jiná omezení při užití 

tohoto způsobu ukončení pracovního poměru.  

 

13.5 Odstoupení od pracovní smlouvy dle ZPr SR 

 

Odstoupit od uzavřené pracovní smlouvy mohou smluvní strany buď z důvodů, 

které si samy dohodnou, nebo z důvodů zakotvených v ZPr SR. ZPr SR se institutu 

odstoupení věnuje v ustanovení § 19 a stanoví dva důvody, kdy k němu může dojít:  

• Prvním z nich je podstatný omyl, který druhému účastníku pracovního 

poměru musel být znám. Musí se jednat o omyl týkající se takové 

skutečnosti, že by jinak k uzavření smlouvy nedošlo. Jedná se o 

kumulativně stanovené podmínky, a proto musí být dojít ke splnění obou 
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současně. Právo odstoupit od smlouvy mají v tomto případě oba 

účastnící pracovního poměru, tedy jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.    

• Druhým případem je nenastoupení zaměstnance do práce ve sjednaný 

den, bez toho aby mu v tom bránila překážka v práci, nebo o její 

existenci neuvědomí zaměstnavatele do týdne. Zaměstnavatel může od 

pracovní smlouvy odstoupit jen do dne, kým zaměstnanec do práce 

reálně nenastoupí.   

 

Využitím této možnosti některým z účastníků pracovní poměr vůbec nevznikne, 

případně i písemně uzavřená pracovní smlouva zaniká od počátku201. Forma odstoupení 

není ZPr SR přesně definovaná, ale opět vzhledem k možným soudním sporům a 

zachování právní jistoty je žádoucí, aby byla dodržena písemná forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201 TOMIOVÁ, Sandra. Odstúpenie od pracovnej zmluvy, odvolanie výpovede [cit.: 2011-04-20]. Dostupné z WWW: 

http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=73528&zor=1 
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14 Skončení pracovního poměru v SR na základě úředního rozhodnutí  
 

Ve vztahu k cizincům a osobám bez státní příslušnosti upravuje ZPr SR i další 

způsoby skončení pracovního poměru. Jedná se o specifické právní formy, které se 

vážou pouze k určitým kategoriím osob. Problematikou zaměstnávání cizinců a osob 

bez státní příslušnosti se zaobírá zákon č. 5/2004 Z. z.202, o službách zamestnanosti v 

ustanovení § 21 a násl. Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území SR pak upravuje 

zákon, č. 48/2002 Z. z., o pobyte cudzincov.203 ZPr SR v ustanovení § 59 odst. 3 

upřesňuje, za jakých okolností těmto osobám pracovní poměr skončí. Tyto okolnosti lze 

dělit do dvou kategorií, a to úřední rozhodnutí a uplynutí doby.  

 Způsoby ukončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí u cizinců a 

osob bez státní příslušnosti upravuje ZPr SR v ustanovení § 59 odst. 3 písm. a) a b). 

Účinky rozvazovacího úkonu však ZPr SR nepřiznává všem úředním rozhodnutím. 

Skončení pracovního poměru u této specifické skupiny osob tak může způsobit pouze 

vykonatelné rozhodnutí o odnětí povolení k pobytu nebo pravomocný rozsudek 

ukládající trest vyhoštění z území SR. 

Druhé kategorii okolností způsobujících skončení pracovního poměru, čili uplynutí 

doby, se budu věnovat v následující kapitole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
202 Slovensko. Zákon č. 5 ze dne 4. prosinec 2003. In Zbierka zákonov Slovenskej republiky, částka 4, str. 22 - 55.  
203 Slovensko. Zákon č. 48 ze dne 13. Prosinec 2001. In Zbierka zákonov Slovenskej republiky, částka 23, str. 518 – 

535.  
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15 Skončení pracovního poměru v SR na základě právní událostí  
 

ZPr SR počítá i s případy, kdy k ukončení pracovního poměru dochází i jinak než 

v důsledku určitého lidského chování. Právními událostmi v tomto smyslu, čili 

způsobilými dle ZPr SR vést ke skončení pracovního poměru jsou např.: živelné 

události, působení přírodních zákonitostí, výsledky biologické činnosti (např. smrt) a 

uplynutí času.  

 

15.1 Smrt zaměstnance dle ZPr SR  

 

Smrtí zaměstnance pracovní poměr končí, což ZPr SR výslovně stanoví 

v ustanovení § 59 odst. 4.  

Pokud se týká smrti zaměstnavatele, je situace složitější. Zaměstnavatel může 

zaniknout s právním nástupcem nebo bez něj. V případě zániku zaměstnavatele 

s právním nástupcem, dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu 

na nabyvatele, což ZPr SR přímo uvádí v ustanovení § 27. Pokud dojde k zániku 

zaměstnavatele bez právního nástupce, je subjekt oprávněn ke zrušení zaměstnavatele, 

povinen určit zaměstnavatele, který bude v daném případě povinen uspokojit nároky 

zaměstnanců zrušeného zaměstnavatele204.  

Zvlášť ZPr SR řeší situaci, pokud je zaměstnavatelem FO. V případě smrti 

zaměstnavatele, který je FO, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

na dědice. ZPr SR neupravuje situaci, pokud tento zaměstnavatele dědice nemá. 

Literatura v daném případě uvádí užití ustanovení § 470 OZ SR, a tedy přechod 

pracovněprávních práv a povinností na stát. 

Se zánikem (smrtí) zaměstnavatele ZPr SR konec pracovního poměru nepojí.  

 

 

                                                 
204 MINTÁL, Jan. Pracovno-právne vzťahy –  prechod práv a povinností. [cit 2011-04-19]. Dostupné z WWW: 

http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=96975 
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15.2 Uplynutí doby jako důvod ke skončení pracovního poměru dle 

ZPr SR  

 

S plynutím času pojí ZPr SR skončení pracovního poměru v případě pracovního 

poměru na dobu určitou, a v případě již rozebírané problematiky cizinců a osob bez 

státní příslušnosti.  

Zaměstnavatel se může dohodnout se zaměstnancem, že pracovní poměr bude 

trvat pouze nějakou dobu. Uplynutím této doby by pak pracovní poměr skončil. Pokud 

by však zaměstnanec nadále konal dosavadní práci, pracovní poměr na dobu určitou se 

transformuje na pracovní poměr na dobu neurčitou a k jeho zániku nedojde. Podmínkou 

ale je, že zaměstnavatel si je konání zaměstnance vědom.  

Druhým případem, kdy ZPr SR váže rozvazovací důvod na plynutí času, je ve 

spojení se speciální kategorií zaměstnanců, a to s cizinci a osobami bez státní 

příslušnosti. V ustanovení § 59 odst. 3 písm. c) ZPr SR stanovuje, že jejich pracovní 

poměr zaniká uplynutím doby, na kterou bylo těmto osobám vydáno povolení k pobytu. 

Bližší úpravu pak nacházíme v zákoně č. 48/2002 Z. z, o pobyte cudzincov. Povoluje 

cizinci vstoupit a legálně se zdržovat na území SR pouze s platným cestovním 

dokladem a pro legalizaci jeho pobytu vyžaduje vízum resp. platné povolení k pobytu. 

Pro účely tohoto zákona se pod pojmem cizinec myslí každá osoba, která není státním 

příslušníkem SR. Zákon ovšem rozeznává určité kategorie osob, pro které platí tzv. 

zjednodušený způsob povolení k pobytu, a to formou registrace. Je tomu tak v případě 

občana Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), jeho rodinného 

příslušníka, držitele statutu Slováka žijícího v zahraničí a cizince, kterému byla 

poskytnutá speciální ochrana ve smyslu zákona o azyle.205  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
205 Zákon č. 480 ze dne 20. Června 2002. In Zbierka zákonov Slovenskej republiky, částka 184, str. 4790 – 4805.   
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16 Zvláštní způsoby skončení pracovního poměru v SR  
 

ZPr SR upravuje i určité zvláštní způsoby ukončení pracovního poměru. Mezi tyto 

způsoby lze zařadit ukončení pracovního poměru hromadným propouštěním a na 

základě zákona.  

 

16.1 Skončení pracovního poměru na základě zákona dle ZPr SR  

 

Podle platné pracovněprávní úpravy na Slovensku nelze jako důvod skončení 

pracovního poměru se zaměstnancem uvést dosažení určitého věku. Výjimku z této 

zásady uvádí zákon č. 131/2002 Z. z., o vysokých školách, ve spojení 

s vysokoškolskými učiteli. V ustanovení § 77 odst. 6 citovaného zákona je jako hraniční 

věk uveden 70. rok života. Pracovní poměr u vysokoškolských učitelů tedy skončí 

koncem akademického roku, ve kterém dosáhnou věku 70 let, za podmínky, že jejich 

pracovní poměr neskončí dle zvláštních právních předpisů dřív. Následně je možné 

uzavřít s touto osobou pracovní poměr na místo vysokoškolského učitele, a to i 

opakovaně, ale vždy pouze nejdéle na jeden rok.  

 

16.2 Hromadné propouštění dle ZPr SR  

 

V souladu s již rozebíranou Směrnicí 98/59/ES stanovuje ZPr SR, že o hromadné 

propouštění půjde, pokud zaměstnavatel nebo část zaměstnavatele rozváže pracovní 

poměr nejméně s 20 zaměstnanci, a to v průběhu 90 dní.  Podmínkou je, že pracovní 

poměr bude rozvázán buď výpovědí z organizačních důvodů uvedených v ustanovení § 

63 odst. 1 písm. a) a b) ZPr SR, nebo skončí z jiného důvodu, který ale nespočívá 

v osobě zaměstnance. Do úvahy přichází kupříkladu dohoda o ukončení pracovního 

poměru ze stejných důvodů, nebo skončení pracovního poměru na základě zákona nebo 

soudního rozhodnutí. Ustanovení týkající se hromadného propouštění se neužijí 

v případě, že se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo se jedná o členy posádky 

lodí plujících pod státní vlajkou Slovenské republiky.  

Definice hromadného propouštění obsažena v ustanovení § 73 ZPr SR byla 

novelizací v souladu se Směrnicí 98/59/ES rozšířena. O hromadné propouštění se bude 
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jednat nejen, pokud zaměstnavatel ukončí pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí 

z organizačních důvodů, ale i v případě, že k ukončení dojde z jiných důvodů. Podstatné 

je, aby tento důvod nespočíval v osobě zaměstnance. Tímto důvodem mohou být tedy 

nejen organizační změny na straně zaměstnavatele, ale i okolnosti, které zaměstnavatel 

nezapříčinil. Stejný výklad pojmu „hromadné propouštění“ upravené v čl. 1 odst. 1 

písm. a) Směrnice 98/59/ES potvrzuje i ESD ve svém rozhodnutí ve věci C – 55/02 ve 

sporu Komise ES a/v Portugalská republika. Pro vysvětlení ESD dodává, že pokud by 

výkladem byly tyto důvody opomenuty, cíle, které jsou směrnici sledovány, spočívající 

především v ochraně zaměstnanců, by byly naplněny jen částečně206.  

I ZPr SR, rovněž jako ZPr ČR, stanovuje zaměstnavateli ve spojení s hromadným 

propouštěním značné množství administrativních povinností. S cílem dosáhnout 

dohodu, musí o svém záměru přistoupit k hromadnému propouštění, alespoň měsíc 

předem informovat jak zaměstnance, tak Úřad práce SR (orig. Národný úrad práce). 

Snahou je především předejít hromadnému propuštění, případně zmírnění důsledků. 

Důraz je kladen na projednání možnosti dalšího zaměstnávání těchto zaměstnanců na 

jiných pracovištích zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnanci 

všechny potřebné informace. Zaměstnance zejména zajímají důvody propouštění, počet 

či struktura zaměstnanců, s kterými bude pracovní poměr ukončen, doba, kdy má 

k tomu dojít aj. O výsledcích jednání zaměstnavatel opět informuje Úřad práce SR i 

zástupce zaměstnanců, kteří se mají právo k písemné informativní zprávě vyjádřit. 

Stejné povinnosti má zaměstnavatel i za situace, že o hromadném propouštění rozhodne 

řídící zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 243 odst. 3 ZPr SR. Nutno podotknout, že 

zaměstnavatel se svých povinností nezbaví ani za situace, že u zaměstnavatele nepůsobí 

zástupci zaměstnanců. Své povinnosti si tak musí plnit vůči všem dotčeným 

zaměstnancům.  

Jako určitou ochrannou dobu ve vztahu k zaměstnanci stanovuje ZPr SR lhůtu 

jednoho měsíce ode dne doručení zprávy o výsledcích projednání Úřadu práce SR. Až 

po uplynutí této doby může zaměstnavatel přistoupit k rozvázání pracovního poměru 

s hromadně propouštěním zaměstnancem, přičemž tuto lhůtu má využít Úřad práce SR 

                                                 
206 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW:  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62002J0055:SK:HTML.  
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na řešení problémů spojených s hromadným propouštěním. Uvedené neplatí v případě, 

že na zaměstnavatele byl vyhlášen konkurz.  

Sankcí pro zaměstnavatele za neplnění povinností informačních a projednacích, 

případně pro nerespektování lhůty, které zákon v souvislosti s hromadným 

propouštěním stanoví, je vzniklý nárok zaměstnance na náhradu mzdy ve výši 

dvojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku dle ustanovení § 134 ZPr SR.  
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17 Zástupci zaměstnanců a jejich funkce dle ZPr SR  
 

ZPr SR přiznává zástupcům zaměstnanců ve vztahu s ukončením pracovního 

poměru značný význam. Ve spojení s výpovědí a okamžitým skončením pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele, stanovuje zaměstnavateli vůči zástupcům 

zaměstnanců projednací povinnost. Zástupci zaměstnanců mají k projednání desetidenní 

lhůtu, jinak se má zato, že rozvazovací úkon byl projednán. Nesplnění projednací 

povinnosti postihuje ZPr SR sankcí neplatnosti.  

Význam zástupců zaměstnanců potvrdil ve své judikatuře také ESD, když v 

rozhodnutí ESD ve věci C – 382/1992207 stanovil, že zákonodárství Velké Británie je 

v rozporu se směrnicí Rady č. 75/129/EHS ze 17. února 1975 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (později nahrazena 

Směrnicí 98/59/ES). Velká Británie podmiňovala ustanovení zástupců zaměstnanců 

souhlasem zaměstnavatele, čili když zaměstnavatel nesouhlasil, k jejich ustanovení 

nedošlo. Navíc zaměstnavateli nestanovila při hromadném propouštění žádnou 

projednací povinnost vůči zástupcům zaměstnanců. Dle názoru ESD se jednalo o 

nesprávnou implementaci směrnice a Velká Británie si nesplnila povinnosti, které jí 

vyplývají z výše zmiňované směrnice a článku 5 Smlouvy o EHS208. Toto rozhodnutí 

přinutilo některé členské státy EU zakotvit právní status zástupců zaměstnanců.209  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
207 [cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: http://eur-lex.europa.eu.  
208 [cit. 2011-04-02].Znění dostupné z WWW: http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm.  
209 BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 5. vydání. Bratislava : SPRINT. 2007, str. 528.  
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18 Důsledky neplatného rozvázání pracovního poměru dle ZPr SR  
 

Neplatným rozvázáním pracovního poměru se zaobírá ZPr SR v ustanovení § 77 a 

násl. Právo podat žalobu na neplatnost právního úkonu má zaměstnavatel i 

zaměstnanec, avšak pouze ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se měl pracovní poměr 

skončit. NS SR ve svém rozsudku, spis. zn. 5 Cdo 36/2000 upřesňuje, že dvouměsíční 

lhůta se týká pouze uplatnění neplatnosti skončení pracovního poměru. Nárok na 

náhradu mzdy může zaměstnanec uplatnit i po uplynutí této lhůty210. ZPr SR umožňuje 

namítat neplatnost rozvázání pracovního poměru, pokud k ukončení dojde na základě 

výpovědi, okamžitého skončení pracovního poměru, ukončení pracovního poměru ve 

zkušební době nebo dohodou. ZPr SR postupuje při vzniklých situacích souvisejících 

s neplatným rozvázáním pracovního poměru stejně jako ZPr ČR. Pokud tedy adresát 

neplatného rozvazovacího úkonu na dalším zaměstnávání netrvá, ZPr SR vytváří fikci, 

že pracovní poměr je ukončen dohodou. Naopak pokud by adresát neplatného 

rozvazovacího úkonu projevil zájem na dalším trvání zaměstnání, platí, že pracovní 

poměr trvá. Výjimka je stanovena pro případ, že soud určí, že po zaměstnavateli, který 

neplatně rozvázal pracovní poměr, nelze spravedlivě žádat, aby zaměstnance nadále 

zaměstnával.  

Za určitých podmínek vzniká jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli právo na 

uplatnění určitých finančních nároků. Konkrétně se jedná o nárok na náhradu mzdy a 

nárok na náhradu škody. Náhradu škody může za určitých podmínek požadovat 

zaměstnavatel po zaměstnanci, za škodu, která mu vznikla v souvislosti s tím, že 

zaměstnanec na základě neplatného rozvázání pracovního poměru nekonal svoji práci. 

Samozřejmě za podmínky, že zaměstnavatel mu oznámil svůj nesouhlas a zaměstnance 

vyzval k pokračování v dosavadní práci.  

Nárok na náhradu mzdy, za podmínek stanovených v ZPr SR, vzniká zaměstnanci, 

se kterým zaměstnavatel ukončil neplatně pracovní poměr a přestal mu přidělovat práci. 

Náhrada mzdy se týká období ohraničeného momentem, kdy zaměstnanec oznámí 

zaměstnavateli, že chce nadále dosavadní práci vykonávat, až do doby kdy mu 

zaměstnavatel znovu práci přidělí. Může se tak stát dobrovolně nebo po pravomocném 
                                                 
210 [cit. 2011-04-02] Dostupné z WWW: 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPrintWithHeader.ascx&MID=228&phContent=~/EDL/Sh

owArticlePrint.ascx&ArticleId=7455. Srov. také: Tamtéž, str. 559.  
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rozhodnutí soudu, že pracovní poměr byl ukončen neplatně, a tedy stále trvá, nebo do 

momentu, kdy soud rozhodně o skončení pracovního poměru. Pokud by však celkový 

čas, za který má být poskytnuta zaměstnanci náhrada mzdy přesáhl 12 měsíců, může 

soud na žádost zaměstnavatele náhradu mzdy za přesahující období přiměřeně snížit 

nebo i vůbec zaměstnanci nepřiznat. Na tuto náhradu mzdy má zaměstnanec nárok i 

v případě, že netrvá na dalším zaměstnávání, pokud s ním zaměstnavatel rozvázal 

neplatně pracovní poměr okamžitým skončením nebo v zkušební době, a to za 

výpovědní dobu dvou měsíců.  

V případě, že neplatnou je dohoda o skončení pracovního poměru, zaměstnavatel 

žádné nároky uplatňovat nemůže. U zaměstnance se postupuje obdobně jako v případě, 

že zaměstnanec dostal neplatnou výpověď od zaměstnavatele.  
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19 Srovnání způsobů skončení pracovního poměru dle slovenské a 
české právní úpravy 

 

V závěrečné kapitole mojí diplomové práce bych se ráda zaměřila na rozdíly mezi 

jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru tak, jak je ukotvuje ZPr SR a ZPr 

ČR. Je pravdou, že slovenské a české pracovní právo se řadu let vyvíjelo společně, tudíž 

v mnohých ohledech přistupuje k pracovněprávním vztahům obdobně. Od rozdělení již 

však uběhlo 18 let, obě země přijaly nové zákoníky práce a tím pádem vzrostl i počet 

změn mezi českou a slovenskou pracovněprávní úpravou. Rozdílnosti je možné 

pozorovat nejen v institutech jako je výpovědní doba, zkušební doba, či odstupné, ale i 

v mnohých dalších institutech jako je agenturní zaměstnávaní, brigádnická činnost, aj.  

V následujících podkapitolách se zaměřím na hlavní rozdílnosti při ukončení 

pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým skončením, skončením ve zkušební 

době, odstoupením, smrtí zaměstnavatele a hromadným propouštěním mezi právními 

úpravami těchto dvou státu a pokusím se o zhodnocení jejich kladů a záporů. Případy, 

kdy pracovní poměr končí úředním rozhodnutím nebo uplynutím doby (vyjma smrtí 

zaměstnavatele) v následujících podkapitolách záměrně opomenu, a to z důvodu, že 

mezi českou a slovenskou právní úpravou k žádným podstatným odlišnostem 

nedochází. 

Při srovnávání způsobů ukončení pracovního poměru dle ZPr SR a ZPr ČR nutno 

také zmínit, že obě právní úpravy obsahují určitý specifický rozvazovací úkon, který 

druhá právní úprava nezná, nebo s ní nespojuje skončení pracovního poměru. V případě 

ZPr ČR je to ukončení pracovního poměru odvoláním (slovenská právní úprava institut 

odvolání sice zná, ale nepojí s ním zánik pracovního poměru), v ZPr SR se jedná o 

ukončení pracovního poměru na základě zákona.  

V příloze mojí diplomové práce může čtenář najít tabulku srovnání rozvazovacích 

úkonů dle slovenské a české právní úpravy. Jedná se jen o nejzásadnější rozdíly, aby 

čtenář získal rychlý a jednoduchý přehled, proto bych ráda zdůraznila, že při 

zobecňování, tak složité a rozsáhlé materie, mohlo dojít k určitým nepřesnostem.  

I když se budu v následujícím textu zabývat jednotlivými rozdílnostmi 

rozvazovacích úkonů dle pracovněprávních úprav SR a ČR, ráda bych zde zdůraznila, 

že mojí ambici není srovnání veškerých rozdílností, které se s problematikou 
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pracovněprávních vztahů a jejich ukončení pojí. Mým cílem je zaměřit se na 

nejpodstatnější rozdíly způsobů ukončení pracovního poměru mezi SR a ČR. 

 

19.1 Srovnání dohody o ukončení pracovního poměru  

 

ZPr SR shodně se ZPr ČR označuje dohodu o ukončení pracovního poměru jako 

dvoustranný souhlasný projev vůle stran pracovněprávního vztahu. Právní úprava obou 

státu je ve spojení s tímto způsobem skončení pracovního poměru poměrně strohá. Oba 

zákoníky požadují písemnou formu dohody a vážou ukončení pracovního poměru ke 

dni, který si obě strany dohodnou.  

Určitou rozdílnost lze spatřovat ve faktu, že ZPr ČR požaduje písemnou formu 

dohody pod sankcí neplatnosti a nutnost uvedení důvodů ukončení pracovního poměru 

pouze tehdy, požaduje-li to zaměstnanec. V praxi však k žádným velkým rozdílnostem 

nedochází. Ústní dohoda bude tedy dle české i dle slovenské právní úpravy platná, v ČR 

se však druhá strana pracovněprávního poměru může na základě nedodržení formy 

dovolat její neplatnosti. Opět bych ráda zdůraznila, že v případě uzavírání dohody o 

ukončení pracovního poměru, by jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec měl trvat na 

písemné formě. Přístup postavení dohody na principu relativní neplatnosti, na které stojí 

ZPr ČR, dle mého názoru sice chrání zaměstnance více, avšak právní jistota 

zaměstnavatele je o to nižší. ZPr SR naproti tomu nepovoluje uznat dohodu za 

neplatnou jen na základě nedodržení písemné formy, nicméně zaměstnanec by mohl 

napadnout samotnou existenci této dohody a zaměstnavateli by se bez svědků jen těžko 

prokazovala její případní existence.  

Druhou odlišností je nutnost uvedení důvodů při ukončování pracovního poměru 

dohodou. ZPr SR požaduje uvedení důvodu nejen, pokud to požaduje zaměstnanec, ale i 

pokud se ukončuje pracovní poměr dohodou z důvodu organizačních změn. Jak jsem již 

ale zmiňovala v souvislosti s rozebíráním příslušného ustanovení ZPr ČR, ve většině 

případů ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu organizačních změn 

zaměstnanec uvedení i tak požaduje. ZPr ČR totiž s těmito důvody pojí nárok na 

odstupné. Shoduji se s názorem Hůrky, který ve své knize říká, že se stejně jedná pouze 
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o proklamativní požadavek, protože dohoda je dvojstranný úkon, na jehož znění se mají 

smluvní strany shodnout211. 

 

19.2 Srovnání institutu výpovědi  

 

Výpovědí může jednostranně ukončit pracovní poměr zaměstnavatel i 

zaměstnanec. Oba státy požadují, aby výpověď byla v každém případě písemná a řádně 

doručena, taxativně vymezují důvody, kdy k výpovědi může přistoupit zaměstnavatel a 

povolují zaměstnanci ukončit pracovní poměr výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i 

bez jeho uvedení. Oba zákoníky práce umožňují odvolání výpovědi a podmiňují ho 

souhlasem druhé strany při dodržení písemné formy. V dalších ohledech tohoto způsobu 

ukončení pracovního poměru však lze spatřovat odlišné pojetí ZPr ČR a ZPr SR. V této 

podkapitole bych se ráda zaměřila na srovnání výpovědní doby, povinností 

zaměstnavatele při rozvazování pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí, 

souběhu výpovědní a ochranné doby za určitých podmínek a na srovnání institutu 

odstupného.  

 

Výpovědní doba  

Výpovědní doba dle ustanovení § 51 ZPr ČR má činit nejméně 2 měsíce a má být 

stejná pro zaměstnavatele i pro zaměstnance. S tím je ustanovení § 62 ZPr SR v 

souladu, avšak navíc stanovuje, že pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele delší 

dobu (konkrétně 5 let) měla by být výpovědní doba vzhledem k odpracovanému času u 

stejného zaměstnavatele delší (a to 3 měsíce). Takže zatímco ZPr ČR pracuje 

s neměnnou délkou výpovědní doby, ZPr SR délku výpovědní doby zvyšuje dle počtu 

odpracovaných let u zaměstnavatele.  

Odstupňování délky výpovědní doby pro zaměstnance dle délky zaměstnání je 

typické pro většinu členských států EU. Dle platné právní úpravy na SR rozhoduje doba 

odpracovaná u jednoho stejného zaměstnavatele, jinak je tomu např. ve Finsku a 

Švédsku, kde se sčítává délka zaměstnání u všech zaměstnavatelů. Nastavení délky 

výpovědní doby je obtížné. V případě modelu nastaveného ve Finsku a Švédsku se 

                                                 
211 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu.  

Praha : Auditorium, 2009, s.r.o., str. 84. 
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může dostat zaměstnavatel do obtížné situace, kdy namísto 50 - ročního zaměstnance 

s velmi dlouhou výpovědní dobou, zvolí propuštění mladšího zaměstnance (i když je víc 

perspektivní), u kterého je délka výpovědní doby minimální. Některé státy dokonce 

vážou délku výpovědní doby na kvalifikaci zaměstnání, jak je tomu kupříkladu 

v Dánsku212. Pro nízko kvalifikované zaměstnání je tak výpovědní doba výrazně kratší.  

Přístup nastavený v ZPr SR se mi zdá spravedlivější pro obě strany pracovního 

poměru, avšak ztotožňuji se i s názory odlišnými, které spíš vidí jako vhodnější řešení 

zaměřit se spíš na finanční kompenzaci než prodlužovat existenci pracovního poměru. 

Pracovní poměr se totiž jako smluvní závazek vyznačuji i jakýmsi osobnostním 

charakterem, a tedy je zřejmé, že pokud jedna ze stran projeví vůli skončit je spolupráce 

účastníků narušena213. Model nastavený v současné době, již neodpovídá trendům 

flexibility a moderního pracovního práva. Nastavení nejkratší možné výpovědní doby 

obecně v délce 2 měsíců, je dle mého názoru nepřiměřené. V některých výjimečných 

případech by sice mohla zůstat zachovaná - z hlediska principu ochrany zaměstnance 

např. u výpovědi z organizačních důvodů, které nespočívají v osobě zaměstnance214. 

V mnoha případech se mi však jeví jako neúměrně dlouhá, např. ve vztahu 

k zaměstnancům, kteří setrvají u zaměstnavatele kupříkladu jenom půl roku. A naopak, 

domnívám se, že pokud zaměstnanec odpracuje u stejného zaměstnavatele víc než 10 či 

20 let, mělo by se to v délce výpovědní doby nebo tedy ve výši kompenzace nějakým 

způsobem odrazit. V době psaní mojí diplomové práce se do vnějšího připomínkového 

řízení na Slovensku dostal návrh novelizace ZPr SR, který po vzoru členských států EU 

zohledňuje počet odpracovaných let u zaměstnavatele a operuje s následujícími 

výpovědními dobami:  

 

a) nejméně měsíc, pokud zákon nestanoví něco jiného, 

b) nejméně 2 měsíce, pokud zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele 1 rok a méně 

než 5 let,  

b) nejméně 3 měsíce, pokud 5 let a méně než 10 let, 

                                                 
212 [cit. 2011-04-10] Čerpáno z WWW: 

http://www.employment.gov.sk/print.php?SMC=1&mod=news&nid=574&lg=sk.  
213 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu.  

Praha : Auditorium, s.r.o., 2009, str. 102.  
214 Tamtéž. 
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c) nejméně 4 měsíce, pokud 10 let a méně než 20 let,  

d) nejméně 5 měsíců, pokud 20 let215.  

 

Situace, kdy pracovní poměr ukončuje výpovědí zaměstnanec, je v návrhu ošetřena 

stanovením minimální délky výpovědní doby na 2 měsíce, pokud zaměstnanec setrval u 

zaměstnavatele nejméně 1 rok.  

Ministerstvo práce, sociálních vecí a rodiny SR pokládá toto řešení za krok 

správním směrem a poukazuje na státy, kde obdobný systém funguje216.  

Samozřejmě existují i názory, kterým se plánovaná změna délky výpovědní doby nelíbí. 

Argumentují, že s obdobnými systémy mají zkušenosti státy jižní Evropy a vedlo to 

k fatálním důsledkům v zaměstnanosti, zejména u mladých lidí. Kupříkladu Belbavý, 

poslanec za SDKÚ-DS, se domnívá, že touto cestou nastavený systém směřuje 

k dualizaci trhu a bude zásadním způsobem ohrožovat zaměstnanost mladých lidí, žen a 

osob s kratším trváním pracovních smluv.217 Zastáncem prodlužovaní výpovědní doby, 

jak se sám vyjádřil ve své knize, není ani Hůrka, který spíš inklinuje k přizpůsobování 

finanční kompenzace218.   

Myslím si, že navrhovaná právní úprava se sice snaží o nastavení jakési 

spravedlnosti do pracovněprávních vztahů, ale výpovědní dobu v délce 4 nebo 5 měsíců 

již pokládám za nepřiměřeně dlouhou. Domnívám se, že pracovněprávní vztah, který je 

narušen výpovědí, nemůže po takto dlouhou dobu fungovat. Je přirozené a obvyklé, že 

zaměstnanci, který ve stávajícím zaměstnání končí, klesá ve výpovědní době jak 

pracovní snaživost, tak efektivita práce, což může vést k určitým ztrátám na straně 

zaměstnavatele. 

                                                 
215[cit. 2011-04-12].  Čerpáno z WWW: 

https://lt.justice.gov.sk/Attachment/d_vlastny_%20material_doc.pdf?instEID=191&attEID=32549&docEID=162424

&matEID=3720&langEID=1&tStamp=20110329062832937.  
216 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadne zdieranie zamestnancov. Žiaden 11 hodinový pracovný čas. 

Novela Zákonníka práce zavedie len také opatrenia, ktoré sa osvedčili vo vyspelých štátoch Európy.[cit.: 2011-04-

12]. Dostpné z WWW: http://www.employment.gov.sk/print.php?SMC=1&mod=news&nid=574&lg=sk 
217 [cit. 2011-04-12]. Čerpáno z WWW: http://www.beblavy.sk/2011/03/navrh-zakona-ktorym-sa-meni-a-doplna-

zakon-c-3112001-z-z-zakonnik-prace-v-zneni-neskorsich-predpisov-a-ktorym-sa-menia-a-doplnaju-niektore-zakony/.  
218 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu.  

Praha : Auditorium, s.r.o., 2009, str. 102. 
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Ministerstvo práce, sociálních vecí a rodiny SR dále navrhuje zavedení nového 

institutu „peněžní plnění“  namísto výpovědní doby nebo její části. Pokud se 

zaměstnavatel ocitne v situaci, kdy nemá pro zaměstnance v průběhu jeho výpovědní 

doby práci (musí ho informovat alespoň 5 dní předem), může zaměstnanci namísto celé 

výpovědní doby nebo její části vyplatit odpovídající peněžní plnění, a to nejméně ve 

výši mzdy, která by jinak zaměstnanci náležela. Obdobnými úvahami se zaobíral i 

Hůrka219. Navrhuje zavedení možnosti tzv. „vykoupení se“ z pracovního poměru pro 

obě strany pracovněprávního vztahu. Ze strany zaměstnavatele si tuto situaci lze 

představit. Nemá zájem o zaměstnance, který u něho v zaměstnání „ končí“, a kvalita 

jeho práce tedy z největší pravděpodobností bude menší nebo již pro něho žádnou práci 

nemá, a tudíž zvolí možnost „vyplatit zaměstnance“. Ze strany zaměstnance, si tuto 

situaci až tak představit nedovedu. Zaměstnanec, který ztrácí zaměstnání, by se dle této 

úvahy měl vzdát části mzdy, která by mu jinak náležela. I kdyby již měl zaměstnání 

nové, se nedomnívám, že by k tomuto řešení inklinoval. Opodstatnění by si toto řešení 

ale našlo v případě, že nový zaměstnavatel má velký zájem o zaměstnance, a ze 

„starého“ zaměstnání ho tedy vykoupí.  

Ráda bych v souvislosti s výpovědní dobou zmínila i ustanovení § 62 odst. 3 ZPr 

SR, které umožňuje zaměstnavateli sjednat si se zaměstnancem v pracovní smlouvě tzv. 

peněžní náhradu. Peněžní náhrada je institut chránící zaměstnavatele pro případ, že 

zaměstnanec nedodrží výpovědní dobu. Pokud kupříkladu zaměstnanec ve výpovědní 

době nepřijde neomluveně do práce, zaměstnavateli vznikne určitá škoda.  V případě, že 

by zaměstnavatel měl se zaměstnancem uzavřenou dohodu o peněžní náhradě, může 

zaměstnavatel tuto škodu vyvážit právě peněžní náhradou, ta odpovídá výšce 

průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. V ČR, která tento institut nezná, je 

situace zaměstnavatele o dost složitější. Pokud by zaměstnanec nepřišel v průběhu 

výpovědní doby neomluveně do zaměstnání, zaměstnavatel je oprávněn přistoupit 

k rozvázání pracovního poměru výpovědí dle ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) ZPr ČR. 

Zaměstnanec se tedy neomluvenou absencí dopustil závažného porušení pracovní 

povinnosti. Pokud by se jednalo o dlouhodobější absenci, 5 a více zameškaných dní, a 

zaměstnanec by se žádným způsobem neomluvil, je zaměstnavatel oprávněn okamžitě 

s ním zrušit pracovní poměr. Zaměstnavateli, ale tímto způsobem mohla být způsobená 

                                                 
219 Tamtéž, str. 102- 103. 
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určitá škoda, a jedinou cestou jak ji zahojit, je požadovat po zaměstnanci náhradu 

škody. To může být cesta sice úspěšná, ale pro zaměstnavatele se jedná o řešení časově i 

finančně náročné a s nejistým koncem.220  

Vzhledem k výše zmiňovanému lze usuzovat, že nastavení optimálního modelu 

délky výpovědní doby je obtížné. Domnívám se však, že je žádoucí, aby se délka 

odpracované doby u zaměstnavatele určitým způsobem při výpovědi zohlednila. Sama 

se spíše ztotožňuji s názory proti dlouhé výpovědní době, avšak dlouhé roky u stejného 

zaměstnavatele by se měli zaměstnanci určitým způsobem vykompenzovat. Návrh 

novely ZPr SR považuji ve spojení s peněžním plněním pro ZPr ČR za inspirující, a 

vzhledem k tomu, že v odborných kruzích se již o obdobném institutu mluví, dá se 

předpokládat, že v budoucnu se k tomuto řešení přikloní i ZPr ČR.  

 

Výpovědní důvody a nabídková povinnost zaměstnavatele 

Již v úvodu této kapitoly jsem zmínila, že oba zákoníky práce umožňují 

zaměstnavateli skončit pracovní poměr výpovědí se zaměstnancem pouze z některých 

taxativně stanovených důvodů. Výpovědní důvody opravňující zaměstnavatele ukončit 

pracovní poměr jsou v ZPr SR a v ZPr ČR prakticky totožné.  

Rozdíl je pouze v povinnosti zaměstnavatele, v případě neuspokojivých 

pracovních výsledků, upozornit na tento fakt zaměstnance a vyzvat ho k nápravě. ZPr 

ČR podmiňuje možnost dání výpovědi alespoň jednou touto výzvou vůči zaměstnanci 

v průběhu posledních 12 kalendářních měsíců, ZPr SR udává dobu poloviční, a to 

6 měsíců. V ČR je také v současnosti ve vnějším připomínkovém řízení nový návrh na 

novelizaci ZPr ČR, ve kterém se kromě zjednodušení výpovědních důvodů (ustan. §52 

písm. f) a g)), objevuje i návrh na zkrácení výše rozebírané 12 měsíční lhůty na 

poloviční délku.221 

 ZPr SR omezuje zaměstnavatele v případě, že ukončuje pracovní poměr se 

zaměstnancem pro nadbytečnost, zákazem znovuobnovení stejné pracovní pozice a 

případným přijetím nového zaměstnance na tuto pozici, a to po dobu 3 měsíců.  ZPr ČR 

                                                 
220 BOGNÁROVÁ, Věra. Jaké máte možnosti, pokud zaměstnanec nebere na vědomí délku výpovědní doby a zmizí 

jako pára nad hrncem? [cit. 2011-04-12] Dostupné z WWW: http://www.dashofer.cz/7/0/nedodrzeni-vypovedni-

lhuty-zamestnancem-cid221014/.  
221 [cit. 2011-04-12]. Čerpáno z WWW:  

http://www.personalista.info/files/attachments/2011/03/23/novela-zakoniku-prace.pdf.  
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stejné omezení nezná. Důraz se klade ne na dobu, po které je možné pracovní místo 

znovu obnovit, ale na fakt zda a kdy dojde ke změně objektivní situace u 

zaměstnavatele a ten má důvod jej obnovit (např. noví klienti). 

Domnívám se, že z hlediska moderního pracovního práva, kdy je snaha pracovní 

trhy „zflexibilnit“, je řešení v ZPr ČR v tomto ohledu vhodnější. Ochrana zaměstnance 

je i tak dle mého názoru stále zajištěna dostatečně. To, že k libovolnému zneužívání 

tohoto výpovědního důvodu nemůže docházet dokazuje i NS ČR ve svém rozsudku ze 

dne 12. dubna 2005,  spis. zn. 21 Cdo 2095/2004, kdy NS ČR jasně říká, že 

zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr pro nadbytečnost ve 

smyslu ustanovení § 52 písm. c) ZPr ČR, pokud před tím nepřijal rozhodnutí o změně 

úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, anebo pokud jej sice přijal, ale 

jeho realizací sledoval jiné než zákonem stanovené cíle (změnu svých úkolů, 

technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce 

nebo jinou organizační změnu). NS ČR dospěl k tomuto závěru v souvislosti se snahou 

zaměstnavatele o zneužití výpovědního důvodu pro nadbytečnost vůči zaměstnankyni 

vracející se z mateřské dovolené a zaměstnavatel již mezitím její pracovní pozici 

obsadil. Nadbytečnost zaměstnance, která není důsledkem organizačního opatření 

zaměstnavatele, ale jeho špatného postupu při přijímání zaměstnanců, tudíž nemůže být 

důvodem pro výpověď.222 

Zásadním rozdílem je nabídková povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci 

ukotvená v ustanovení § 63 odst. 2 ZPr SR. Pozice zaměstnavatele je dle slovenské 

právní úpravy při ukončení pracovního poměru výpovědí obtížnější. Pokud se nejedná o 

výpověď z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků, pro méně závažné porušení 

disciplíny nebo z důvodu, pro který je možné pracovní poměr okamžitě zrušit, je 

zaměstnavatel povinen propouštěnému zaměstnanci nabídnout jinou práci v místě 

sjednaném v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce. Pouze v případě, že 

zaměstnavatel tuto možnost nemá, nebo zaměstnanec není ochoten přejít na jinou pro 

něho vhodnou práci je zaměstnavatel oprávněn mu dát výpověď. ZPr ČR obdobné 
                                                 
222 GAJDARUS, Jiří; HERDOVÁ, Eva. Výpověď pro nadbytečnost po návratu z mateřské dovolené [cit. 2011-04-

13].  Dostupné z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/vypoved-pro-nadbytecnost-po-navratu-z-materske-

dovolene-66191.html. Srov. také: WWW: 

http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new%5Cns_web.nsf?opendatabase&lng= [cit. 2011-04-13]. 
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ustanovení ve spojení s výpovědi nezná223. Při novelizaci zákoníku práce 65/1965 Sb., 

došlo k vypuštění příslušného ustanovení a tím k zjednodušení pozice zaměstnavatele 

při rozvázání pracovního poměru výpovědí. 

Nelze též opomenout ustanovení § 63 odst. 5 ZPr SR. Pokud zaměstnavatel ruší 

pracovní poměr pro porušení pracovní povinnosti, musí být zaměstnanec obeznámen 

s důvody výpovědi a musí mít možnost se k dané věci vyjádřit. Danou problematiku 

jsem již rozebírala v souvislosti se skutečností, že na území SR od února 2011 vstoupila 

v platnost Úmluva o skončení zaměstnán. V ZPr ČR obdobné ochranné ustanovení vůči 

zaměstnanci nenajdeme.  

 

Prodloužení výpovědní doby  

ZPr SR a ZPr ČR nepostupují shodně ani při řešení souběhu ochranné a 

výpovědní doby, za situace, že zaměstnanec dostane výpověď před počátkem ochranné 

doby, pokud se jedná o případy, kdy ochranná doba svým trváním přesáhne výpovědní 

dobu. Zatímco ZPr ČR stanoví, že pracovní poměr skončí až uplynutím zbývající části 

výpovědní doby po uplynutí ochranné doby, a tudíž se ochranná doba do výpovědní 

doby nezapočítává, ZPr SR postupuje opačně a konec pracovního poměru váže 

k uplynutí posledního dne ochranné doby. Čtenáři jsem připravila prostřednictvím 

jednoduché tabulky názornou ukázka rozdílných přístupů:   

 

 Výpověď Počátek OD Konec VD Konec OD Konec PP 

ČR 28.1 1.3 31.3 2.4 3.5  

(3.4+ 31dní) 

SR 28.1 1.3 31.3 2.4 2.4 

 

*OD - ochranná doba, VD - výpovědní doba, PP - pracovní poměr 

  

Z výše uvedeného tedy usuzuji, že při řešení této otázky, se opět projevila silnější 

ochranná funkce ZPr ČR vůči zaměstnanci, než je tomu v ZPr SR.  

 
                                                 
223 Povinnost nabídnout propouštěnému zaměstnanci jinou práci stanoví ZPr ČR zaměstnavateli pouze v souvislosti 

s odvoláním vedoucího pracovníka dle ustanovení § 73 odst. 6 ZPr ČR. Její určité aspekty lze spatřovat i v povinnosti 

zaměstnavatele převést zaměstnance do 15 dnů na jinou pro něho vhodnou práci dle ustanovení § 56 písm. a) ZPr ČR. 
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Odstupné  

Vyplacení odstupného se nepokládá v členských státech EU za samozřejmost. 

Kromě ČR a SR, je souběh výpovědní doby a odstupného možný v 9 členských státech 

EU. Výška odstupného je ve většině států odstupňovaná dle délky zaměstnání, 

v některých dle kvalifikace zaměstnání.  

ZPr ČR rozeznává dvě roviny odstupného: ve výši trojnásobku a ve výši 

dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku v závislosti na druhu výpovědního 

důvodu. Výška odstupného tedy nezáleží na počtu odpracovaných let u zaměstnavatele. 

ZPr SR sice též váže výši odstupného k určitým druhům výpovědních důvodu, ale 

zohledňuje i počet let, které zaměstnanec strávil u zaměstnavatele. Základní odstupné 

při určitých výpovědních důvodech je ve výši dvojnásobku, pokud pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval víc než 5 let, zvyšuje se minimální hranice na trojnásobek 

průměrného měsíčního výdělku. Třetí rovinou je odstupné ve výši desetinásobku 

průměrného měsíčního výdělku.  

Při porovnání stávající právní úpravy obou státu nutno vyzvednout snahu ZPr SR 

určitým způsobem zohlednit dobu, kterou zaměstnanec odpracoval u stejného 

zaměstnavatele. Obě právní úpravy však pracují s poměrně vysokou minimální hranicí 

odstupného a dle mého názoru postrádají o něco propracovanější systém, který by byl 

flexibilnější vzhledem k délce pracovního poměru zaměstnance. Již jsem zmiňovala, že 

v současné době se do vnějšího připomínkového řízení v obou státech dostali návrhy 

novel zákoníků práce. V ČR jsou nově navrhnuty čtyři úrovně odstupného dle délky 

pracovního poměru: 

a) ve výši jednonásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, pokud jeho 

pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než rok,  

b) ve výši dvojnásobku, pokud pracovní poměr trval více než 1 rok ale méně než 2 

roky,  

c) ve výši trojnásobku, pokud pracovní poměr trval nejméně 2 roky,   

d) dvanáctinásobek průměrného měsíčního výdělku náleží zaměstnanci v případě, 

že dostal výpověď z důvodu uvedených v  ustanovení § 52 písm. d) ZPr ČR 

nebo dohodou z týchž důvodů.224 

                                                 
 224 [cit. 2011-04-13].Čerpáno z WWW: 

http://www.personalista.info/files/attachments/2011/03/23/novela-zakoniku-prace.pdf.  
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Návrh novelizace ZPr SR překopává dosavadní systém poskytování odstupného a 

nově se navrhuje, aby souběh výpovědní doby a odstupného již nebyl povinný. Nutno 

podotknout, že zvolený systém je zcela v souladu s Úmluvou o skončení pracovního 

poměru. Dle návrhu zaměstnavatel, který ukončuje pracovní poměr výpovědí, může 

zaměstnanci poskytnout odstupné. V praxi by to pravděpodobně mělo fungovat tak, že 

pokud se zaměstnanec rozhodne, že v průběhu výpovědní doby bude pracovat u 

zaměstnavatele, nevznikne mu nárok na odstupné. Může se též rozhodnout k odchodu 

ještě před počátkem výpovědní doby, zaměstnavatel mu v tomto případně vyplatí 

odstupné namísto mzdy za výpovědní dobu.225 Naopak zaměstnavatel musí dát 

zaměstnanci odstupné, pokud je pracovní poměr ukončen dohodou z organizačních 

důvodů u zaměstnavatele, nebo z důvodu dlouhodobého ztráty způsobilosti 

zaměstnance konat dosavadní práci. Výše odstupného je vázaná na délku výpovědní 

doby, čili minimální výše odstupného je násobkem průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance a počtu měsíců, v průběhu kterých by trvala výpovědní doba dle 

ustanovení § 62 odst. 2 nebo odst. 3 ZPr SR. Beze změny zůstala minimální výška 

odstupného ve výši desetinásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance pro 

případ, kdy zaměstnavatel ukončí pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí z důvodu, 

že zaměstnavatel pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, 

případně pokud zaměstnanec dosáhl nejvyšší přípustnou expozici na pracovišti.  

Zastánci nově navrženého modelu jsou toho názoru, že souběh výpovědní doby a 

odstupného představuje nepřiměřené náklady pro zaměstnavatele, což jej brzdí ve 

vytváření nových pracovních míst.226 Dodávají, že nové řešení znamená pružnější 

zákoník práce a je výhodné pro obě strany pracovněprávního vztahu, nejen pro 

zaměstnavatele. Proti tomu se tvrdě postavil KOZ227, Konfederace odborových svazů 

SR (orig. Konfederácia odborových zväzov SR). Odstupné chápe jako určitou satisfakci 

zaměstnance zato, že dochází k značnému zhoršení jeho právního postavení, a ještě 

                                                 
225 [cit. 2011-04-14]. Čerpáno z WWW: http://www.galikgunis.sk/2011/02/06/odstupne-a-mzda-pocas-vypovednej-

doby/. Srov. také: http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/clanek.phtml?id=1225788 [cit. 

2011-04-14]. 
226 SELÉŠOVÁ, Slavomíra, MPSV [cit. 2011-04-14]. Dostupné z WWW:  

http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/clanek.phtml?id=1225788.  
227 [cit. 2011-04-15]. http://www.kozsr.sk/.  
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k tomu výpovědí z důvodů na straně zaměstnavatele. Výpovědní doba má poskytnout 

čas zaměstnanci k tomu, aby se na skončení pracovního poměru připravil kupříkladu 

hledáním nového zaměstnání. Přijít o tyto dvě výhody považují odbory za nepřípustné. 

Proto k akceptaci alternaci odstupného k výpovědné době odmítají přistoupit.   

 

Zaměstnanci se zdravotním postižením  

Zaměstnancům se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana při 

ukončení pracovního poměru. ZPr ČR vyžaduje oznámení krajské pobočce Úřadu 

práce. ZPr SR je důkladnější a platnost výpovědí s tímto zaměstnancem podmiňuje 

souhlasem příslušného úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Výjimka je stanovena pro 

případ zaměstnance v důchodovém věku a pro výpověď z důvodů v ustanovení § 63 

odst. 1) písm. a) a e) ZPr SR.  

 

19.3 Srovnání okamžitého zrušení pracovního poměru  

 

O závažnosti institutu okamžitého zrušení pracovního poměru jsem se zmiňovala 

v souvislosti s národními úpravami. Zaměstnavatel má pouze omezené možnosti, kdy 

může tento zrušovací právní akt využít. Slovenská právní úprava povoluje 

zaměstnavateli přistoupit k tomuto radikálnímu kroku, pokud je jeho zaměstnanec 

pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo pokud závažně poruší pracovní 

disciplínu. Přísnější úprava pro zaměstnavatele obsažená v ZPr ČR se nespokojí pouze 

s pravomocným odsouzením pro úmyslný trestný čin. Zaměstnanec musí být odsouzen 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo na 6 měsíců, 

pokud se jednalo o úmyslný trestný čin při plnění pracovního úkolu nebo v přímé 

souvislosti s ním. Při porušení pracovní disciplíny vyžaduje ZPr ČR, aby se jednalo o 

porušení zvlášť hrubým způsobem. Podmínky, kdy k okamžitému zrušení může 

přistoupit zaměstnanec, jsou obdobné v obou zákonících práce. Slovenská úprava navíc 

zahrnuje důvod, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví 

zaměstnance.  

 Závěrem lze tedy říci, že česká pracovněprávní úprava je příznivější pro 

zaměstnance, protože ne každé jeho odsouzení pro úmyslný trestný čin, dává 

zaměstnavateli možnost s ním okamžitě ukončit pracovní poměr. Hůrka se o daném 
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rozvazovacím úkonu vyjadřuje jako o tradičním, splňujícím požadavek právní jistoty 

účastníku pracovních poměrů a nevidí důvod ke změně. Úprava obsažená v ZPr SR je 

liberálnější vůči zaměstnavateli, kterému umožňuje ukončit pracovní poměr se 

zaměstnancem, který pravomocným odsouzením za úmyslný trestní čin ztratil 

bezúhonnost. Osobně, vzhledem k trendům, které se v poslední době v pracovním právu 

objevují, se spíš přikláním k řešení obsaženému v ZPr SR.  

 

19.4 Srovnání skončení pracovního poměru ve zkušební době 

 

Ustanovení ZPr SR i ZPr ČR postupují při úpravě skončení pracovního poměru ve 

zkušební době stejně. Stanoví stejné podmínky pro sjednání zkušební doby, pro 

stanovení délky zkušební doby i pro způsob, jakým lze v této zkušební době pracovní 

poměr se zaměstnancem ukončit. I při tomto institutu se projevuje silnější ochranná 

funkce ZPr ČR vůči zaměstnanci. ZPr ČR totiž určuje zákaz pro zaměstnavatele pro 

ukončení pracovního poměru ve zkušební době v průběhu prvních 14 dnů dočasné 

pracovní neschopnosti zaměstnance a pro období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 

dokonce v průběhu prvních 21 dnů, čímž brání zaměstnavateli vyvázat se z povinnosti 

platby náhrady mzdy dočasně práce neschopnému zaměstnanci.   

Omezení maximální délky zkušební doby 3 měsíci se ukázalo jako dostatečné, 

pokud se jedná o běžné zaměstnance. Praxe však ukázala, že v případě vedoucích 

zaměstnanců, čili manažerů, je délka této doby pro vyhodnocení jejich schopností 

nedostatečná. Zmíněný požadavek zaměstnavatelů zohlednily ve svých návrzích na 

novelizaci zákoníků práce oba státy. Nově se navrhuje maximální délka zkušební doby 

pro běžné zaměstnance 3 měsíce a pro vedoucí zaměstnance se prodlouží na 6 měsíců. 

 

19.5 Srovnání institutu odstoupení  

 

Právní úpravy obou států povolují odstoupení od pracovní smlouvy z důvodů 

výslovně stanovených v zákoně, nebo za podmínky, že si to strany pracovního poměru 

v souladu se zákonem ujednají.  

Pokud se zákonem stanovených důvodů týká, povolují ZPr SR i ZPr ČR odstoupit 

zaměstnavateli od pracovní smlouvy, za podmínky, že zaměstnanec nenastoupí ve 
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sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo do týdne 

zaměstnavatele o této překážce neuvědomí. ZPr SR v ustanovení § 19 odst. 2 navíc 

omezí lhůtu tohoto oprávnění zaměstnavatele a odstoupit od pracovní smlouvy mu 

povoluje jen do doby, pokud zaměstnanec do práce skutečně nenastoupí. Platná 

pracovněprávní úprava v ČR toto časové omezení nezná, ale jak jsem již v souvislosti 

s daným rozvazovacím úkonem zmiňovala v příslušné kapitole228, lze se domnívat, že 

zaměstnavatel by v rámci zachování právní jistoty účastníků, měl přistoupit 

k odstoupení bez zbytečného odkladu.  

ZPr SR navíc opravňuje zaměstnavatele i zaměstnance odstoupit od smlouvy v 

situaci, kdy jeden z účastníků pracovního poměru jednal v omylu, který se týkal takých 

skutečností, že by jinak k uzavření smlouvy nedošlo a druhému účastníku musel být 

tento omyl znám. Podmínky musí být splněny současně, a tedy oprávněné k odstoupení 

jsou obě strany pracovního poměru.  

ZPr ČR jiný zákonný důvod k odstoupení od pracovní smlouvy, než výše 

zmiňovaný, neupravuje. Dále stanoví, že strany si odstoupení od pracovní smlouvy 

mohou v souladu se zákonem ujednat, avšak odstoupit mohou pouze od platného 

právního úkonu. Bělina však v komentáři uvádí, že pokud jeden z účastníků jedná 

v omylu, který se týká skutečnosti, bez které by k ujednání pracovní smlouvy nedošlo 

(nebo ne v dané podobě) a druhá strana pracovního poměru tento omyl vyvolala nebo 

alespoň o něm věděla, je takový omyl důvodem neplatnosti pracovněprávního úkonu. 

V daném případě, není tedy možné na rozdíl od slovenské právní úpravy, aby si strany 

dohodly odstoupení od smlouvy, protože právní úkon je neplatný.  

Odstoupení od pracovní smlouvy je umožněné i v případě, že pracovní smlouva 

byla uzavřena v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Výslovně to zákoníky práce 

SR a ČR sice neuvádí, ale literatura tento názor potvrzuje229.  

Rozdílnost lze spatřovat i v důsledcích odstoupení od pracovní smlouvy. Česká 

literatura se spíše kloní k názoru, že po odstoupení od pracovní smlouvy, zaniká 

                                                 
228 Viz. str. 64.  
229 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 97. Srov. také: 

BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce : Komentár. 5. prepracované a doplněné vydanie. Bratislava :  SPRINT, 

2007, str. 249.  
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pracovní smlouva ex nunc230, na Slovensku převládá názor, že pracovní poměr vůbec 

nevznikne a pracovní smlouva zaniká od počátku231. 

 

19.6 Srovnání zániku pracovního poměru smrtí zaměstnavatele 

 

Obě právní úpravy shodně uvádějí, že smrtí zaměstnance pracovní poměr končí, 

což je vzhledem k tomu, že se jedná o osobnostní právní vztah i samozřejmé.  

V případě smrti zaměstnavatele, který je FO, je situace odlišná. Zatímco ZPr ČR 

v daném případě uvádí, že okamžikem smrti zaměstnavatele (za podmínky, že se 

nepokračuje v živnosti) pracovní poměr končí, ZPr SR pro případ smrti zaměstnavatele 

- FO stanoví, že práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na jeho 

dědice (případně na stát), a tedy pracovní poměr smrtí zaměstnavatele - FO nekončí. 

V návrhu novely ZPr ČR sice zůstává zachované, aby základní pracovněprávní vztah 

smrtí zaměstnavatele skončil, avšak nově pro případ, že oprávněná osoba nebude chtít 

v živnosti pokračovat, se navrhuje, aby základní pracovněprávní vztah zanikl až 

marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele.  

Rozhodujícím kritériem v případě smrti zaměstnavatele dle ZPr ČR tedy je, jestli 

existuje právní nástupce. Česká literatura se přiklání k názoru, že pokud zde není, 

pracovní poměr by měl smrtí skončit. Pokud však právní nástupce existuje, bylo by 

nesprávní, aby právní úprava bránila možnému pokračování, avšak podle Hůrky by 

nemělo být automatické, nýbrž by mělo podléhat vzájemnému souhlasu smluvních stran 

- zaměstnance a nového zaměstnavatele.232  

  

19.7 Srovnání institutu hromadného propouštění 

 

Oba státy ve svých právních úpravách respektují Směrnici EU č. 98/59/ES. Ta, 

ve svém čl. 1 odst. 1 uvádí definici pojmu hromadného propouštění a pro účely 

národních úprav poskytuje alternativu mezi dvěma možnými vymezeními. ZPr ČR 
                                                 
230 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce : komentář. 2. vydání. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 97. 
231 TOMIOVÁ, Sandra. Odstúpenie od pracovnej zmluvy, odvolanie výpovede [cit.: 2011-04-20]. Dostupné z WWW: 

http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=73528&zor=1 
232 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu.  

Praha : Auditorium, s.r.o., 2009, str. 82. 
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přistoupil k řešení, kde pojem hromadného propouštění závisí od počtu propuštěných 

zaměstnanců, a tento počet je odvislý od celkového množství zaměstnávaných osob. 

ZPr SR zvolil druhou z nabízených možností a potřebný počet propuštěných 

zaměstnanců za určitý čas, tak aby se jednalo o hromadné propouštění, stanovil pevným 

číslem.  

Oba zákoníky práce rovněž poskytují zaměstnancům, jejichž pracovní poměr 

hromadným propouštěním končí určitou ochrannou lhůtu.  

V ČR je zaměstnavatel povinen alespoň 30 dní předem informovat krajskou 

pobočku Úřadu práce o úmyslu své zaměstnance hromadně propouštět. Pokud si tuto 

povinnost nesplní, nezpůsobí to neplatnost tohoto rozvazovacího úkonu, ale dojde 

k prodloužení pracovního poměru, který neskončí uplynutím původní výpovědní doby. 

Jedná se o jediné přímé působnosti ochranné funkce ve vztahu k zaměstnanci233. 

V takovém případě může zaměstnanci skončit pracovní poměr nejdříve po uplynutí 30 

dnů poté, co zaměstnavatel splní svoji povinnost doručit krajské pobočce Úřadu práce 

písemnou zprávu obsahující všechny zákonem vyžadované informace, čili rozhodující 

je moment doručení této písemné zprávy.  

Na Slovensku je situace odlišná. Zaměstnavatel je oprávněn přistoupit 

k výpovědi až poté, co informoval příslušný úřad práce o svém úmyslu přistoupit 

k hromadnému propouštění. Tudíž informování příslušného orgánu je podmínkou pro 

přistoupení k výpovědi.  

V ostatních ohledech je právní úprava hromadného propouštění obou státu 

obdobná a spojená se značným množstvím administrativních povinností zaměstnavatele. 

Tyto spočívají zejména v podávání informací zaměstnancům a příslušnému orgánu 

s cílem dosáhnout určitou dohodu a snahou předejít hromadnému propouštění nebo 

alespoň zmírnit jejich důsledky. Ve svém rozhodnutí v právní věci C-383/1992 (Komise 

c/a Spojené království) zdůraznil ESD, že nestačí pouze informovat sociálního partnera, 

ale důležité je právě projednání ve snaze docílit určitou shodu.234 Pokud si 

zaměstnavatel svoji povinnost informovat zákonem stanovené subjekty nesplní, 

přiznává ZPr SR propuštěnému zaměstnanci jako satisfakci vznik nároku na náhradu 

                                                 
233 Tamtéž, str. 108.  
234 BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 5. vydání. Bratislava : SPRINT. 2007, str. 528.  
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mzdy nejméně ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku. ZPr ČR s 

obdobným ustanovením nepočítá. 

Právní úpravy obou států respektují ve spojení s institutem hromadného 

propouštění standardy nastavené EU i mezinárodními dokumenty, tudíž velké změny 

v této oblasti provádět nelze. Je však pravdou, že řada zaměstnavatelů se vzhledem 

k stávající právní úpravě může v praxi dostat do problému identifikovat, kdy se o 

hromadné propouštění jedná a kdy nikoliv, co se samozřejmě v důsledku dotýká i 

samotných zaměstnanců. Nesrovnalosti může způsobit jak institut ochranné lhůty, tak 

postup zaměstnavatele, kdy k propouštění jednotlivých zaměstnanců přistupuje 

postupně a může tak naplnit skutkovou podstatu hromadného propouštění, i když jeho 

původní plány požadavky na tento rozvazovací úkon nesplňovaly235.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání : Princip flexijistoty v českém pracovním právu.  

Praha : Auditorium, s.r.o., 2009, str. 108.  
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20 Závěr  
 

Cílem mé diplomové práce bylo podat ucelený výklad na téma skončení pracovního 

poměru dle slovenské a české pracovněprávní úpravy, jejich ovlivnění mezinárodními 

zásadami a modernizujícími trendy. Práci lze rozdělit do čtyř základních celků, které se 

zaobírají mezinárodním pojetím skončení pracovního poměru, českou a slovenskou 

úpravou a jejich srovnáním.  

   V první části jsem se soustředila na mezinárodní aspekty pracovního práva a 

jejich promítnutí do české a slovenské právní úpravy. Mezinárodní dokumenty se 

skončení pracovního poměru věnují většinou jen okrajově. Stanoví minimální 

standardy, které by měly být národními právními úpravami respektovány, ale bližší 

provedení ponechávají na jednotlivých členských státech. Systém vytvořený 

mezinárodními organizacemi se soustřeďuje především na ochranu zaměstnance.  

V poslední době se však i na mezinárodní úrovni projevují stále častěji snahy o zvýšení 

flexibility pracovního práva. Na správném fungování pracovních trhů a vyváženosti 

nabídky a poptávky se podílejí obě strany pracovního poměru236, proto lze v poslední 

době sledovat trendy směrující nejen k slepě jednostranné ochraně zaměstnance. 

Důležité je vytvořit flexibilní pracovní podmínky pro zaměstnavatele, který je pak 

schopen vytvářet pracovní příležitosti, a to vše při poskytnutí sociální jistoty pro 

zaměstnance.  

V závěru mohu konstatovat, že ZPr SR i ZPr ČR těmto mezinárodním 

standardům odpovídají, mezinárodní dokumenty jsou do značné míry promítnuty 

v národních právních úpravách a lze sledovat i snahu přizpůsobovat se modernizujícím 

trendům v pracovním právu.  

V dalších částech jsem se poměrně podrobně zaobírala jednotlivými způsoby 

skončení pracovního poměru v ČR a SR a v závěru jejich srovnáním. Systematika 

zákoníků práce je stejná a v mnohých ohledech i úprava jednotlivých způsobů skončení 

pracovního poměru je značně obdobná. Je to samozřejmě dané společnou historií a 

společnými základy pracovního práva, jakož i společným odrazovým můstkem 

v pracovněprávní úpravě v podobě zákoníku práce z roku 1965. Pracovní právo je však 
                                                 
236 DRBALOVÁ, Vladimíra. Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sekce mezinárodních organizací a EU, člen Evropského 

hospodářského a sociálního výboru. Flexicurita jako lék pro evropské trhy prác [cit. 2011-04-16]. Dostupné 

z WWW: http://modernirizeni.ihned.cz/c1-21764920-flexicurita-jako-lek-pro-evropske-trhy-prace. 
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dynamické právní odvětví, dochází k mnohým a častým změnám v právních úpravách, a 

proto i mezi slovenským a českým zákoníkem práce lze již odlišnosti pozorovat. 

Srovnání systémů ukončení pracovních poměrů těchto dvou států, tak vedlo dle mého 

názoru k zajímavým závěrům, z nichž lze vysledovat, jakými možnými směry se státy 

s původně stejnou pracovněprávní úpravou mohou ubírat. Závěr mojí diplomové práce 

jsem věnovala srovnání jednotlivých rozvazovacích úkonů dle české a slovenské 

pracovněprávní úpravy, přičemž jsem se zaměřila na institut dohody, výpovědi, 

okamžitého zrušení, skončení pracovního poměru ve zkušební době, dále pak i na 

institut odstoupení, hromadného propouštění a na případ, kdy se skončení pracovního 

poměru váže na smrt zaměstnavatele. Pokusila jsem se o zachycení nejpodstatnějších 

rozdílů a o zhodnocení kladů a záporů stávajících právních úprav. S ohledem na větší 

přehlednost jednotlivých rozdílů, jsem jako přílohu k mojí diplomové práci připojila 

zjednodušenou tabulku s nejzásadnějšími rozdíly mezi úpravami obou států.  

Domnívám se, že ZPr ČR i když jej vnímám s blížícími se změnami, se ve 

srovnání se slovenskou úpravou, stále ve větší míře soustředí především na ochranu 

zaměstnance. Naproti tomu v ZPr SR již můžeme pozorovat i některé tendence 

směřující k ochraně zaměstnavatele, zejména pak v navrhované novele ZPr SR, ve které 

se princip flexijistoty, dle mého názoru, promítá již znatelněji. Oba zákoníky však stále 

pro zaměstnavatele v mnohých ohledech vytvářejí finančně, časově i právně náročné 

situace a v porovnání s právními úpravami ostatních států EU jsou k zaměstnancům 

značně mírní. Pracovněprávní úpravy obou států jsou poměrně konzervativní v přístupu 

k právnímu ošetření skončení pracovního poměru a do budoucna bude nevyhnutelné 

pokusit se o jejich liberalizaci. 
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Příloha č. 1 
 

 

 ČR SR 

Dohoda 
písemná pod sankcí neplatnosti,  
uvedení důvodů na žádost zaměstnance 

písemná bez sankce neplatnosti, uvedení 
důvodů na žádost zaměstnance i 
z organizačních důvodů 

Výpověď  

obecná 2 měsíční výpovědní doba 
 
 

obecná 2 měsíční výpovědní doba, zvláštní 
3 měsíční (déle než 5 let), existence peněžní 
náhrady, nabídková povinnost 
zaměstnavatele (urč. případy), možnost 
vyjádřit se k výpovědi (zruš. pracovního 
místa), nadbytečnost – zákaz obnovení 
prac. místa po dobu 3 měsíců 

Prodloužení PP 
(souběh OD a VD) 

OD se nezapočítává do VD, PP se 
prodlužuje o zbývající VD 

PP končí posledním dnem OD 

Odstupné  
Dvě úrovně: 3 a 12 – násobek 
průměrného měsíčního výdělku 

Tři úrovně: 2, 3, 10 – násobek průměrného 
měsíčního výdělku 

Okamžité zrušení 
pracovního poměru 

Pravomocné odsouzení, úmyslný TČ, 
trest odnětí svobody min. na 1 rok 
(příp.6 měsíců pokud při plnění prac. 
povinností)  

Pravomocné odsouzení, úmyslný TČ 

Zrušení ve 
zkušební době 

Omezení prvních 14 dnů dočasné PN 
(2011 až 2013 - 21 dnů) 

Kdykoliv ve zkušební době 

Odstoupení  
Bez zbytečného odkladu  
 

Jen do nástupu zaměstnance  
Odstoupení v případě omylu 

Skončení PP 
uplynutím doby 

Smrt zaměstnavatele FO, pokud se 
nepokračuje v živnosti  

Smrtí nezaniká 

Hromadné 
propouštění 

Vymezení v závislosti od počtu 
zaměstnanců pracujících u 
zaměstnavatele 

Nezávisí na počtu zaměstnanců pracujících 
u zaměstnavatele (musí být víc jak 20) 

Skončení PP na 
základě zákona 

Na základě zákona nekončí Akad. pracovníci po dosažení věku 65 

Odvolání 
U PP založených jmenováním na dobu 
určitou 

Odvoláním nekončí  

 

*VD – výpovědní doba, PP - pracovní poměr, OD - ochranná doba, PN – pracovní 

neschopnost, TČ – trestný čin  
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Skončení pracovního poměru v mezinárodním srovnání – komparace 

ČR a SR 

 

Souhrn:  

Tématem této práce je skončení pracovního poměru v mezinárodním srovnání – 

komparace ČR a SR. Práce je tematicky rozdělena do 4 velkých okruhů, věnujících se 

skončení pracovního poměru postupně na mezinárodní, české a slovenské právní úrovni 

a srovnání jednotlivých rozvazovacích úkonů. Pracovní právo se dynamicky vyvíjí, 

modernizuje a v rámci srovnání pracovněprávních úprav v jednotlivých členských 

státech lze sledovat značné odlišnosti. K modernizaci pracovního práva přistupují oba 

státy z části odlišně a požadavek flexibility pracovního trhu, ochrany zaměstnance a 

sociálního zajištění se do právních úprav promítá s určitými rozdíly.  

Úvod práce je věnován krátkému exkurzu do historie pracovního práva. 

Následuje část, kdy se zaměřuji na institut skončení pracovního poměru v kontextu 

mezinárodněprávní úpravy a její dopad na oblast českého a slovenského pracovního 

práva.  

Před samotným vykreslením jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru 

dle národních úprav, je čtenáři poskytnut stručný úvod do problematiky 

pracovněprávních vztahů. V obecné rovině se zaobírám vznikem a základními znaky 

pracovního poměru. Práce poté plynule prochází do kapitoly věnované již určitým 

druhům rozvazovacích úkonů dle české platné právní úpravy. Při jednotlivých 

způsobech jsem se snažila nejen sumarizovat poznatky z dané oblasti, ale zaměřila jsem 

se i na odpovídající judikaturu.  

Třetí část je věnovaná ZPr SR. Jednotlivé způsoby, kterými lze rozvázat 

pracovní poměr již, z důvodu podobnosti právních úprav obou států, nerozebírám do 

podrobností, ale snažím se zaměřit na rozdílnosti v právních úpravách.  

V závěru jednotlivé rozvazovací úkony srovnávám a pokouším se o zhodnocení 

jejich kladů a záporů. V současné době se opět připravují novelizace zákoníků práce 

obou států, a z tohoto důvodu se alespoň okrajově zmiňuji i o možných navrhovaných 

změnách v pracovněprávních úpravách.  
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Termination of employment in an international comparison - a 

comparison of the Czech republic and the Slovakia 

 

Resumé: 

The aim of this thesis is to discuss the termination of employment contract from 

the multinational perspective, ČR a SR. Thesis is thematically divided into 4 large 

groups containing the termination of employment contract on international, Czech and 

Slovak legal grounds respectively alongside with the comparison of individual 

dissolution acts. Labor law is a legal discipline which is dynamically evolving and 

modernized whilst there are apparent differences in the comparison of labor law 

regulation within the EU member states. ČR and SR both approach the modernization 

of labor law in a different manner and the necessary flexibility of the labor market, 

employee protection and social security are incorporated in their systems of law with 

certain differences. 

The beginning of the thesis provides a brief excursus to the history of labor law. 

The following part aims to describe the institute of termination of employment contract 

in the context of international law regulation and its impact on Czech and Slovak labor 

law. 

Prior to the description of the individual means of termination of employment 

contract according to national regulations, there is a brief introduction into the issues of 

labor-law relations. The second chapter of the thesis investigates the constitution and 

the essential attributes of the employment contract from the general standpoint. The 

characterization of the specific dissolutive acts follows. My approach was not to only 

summarize the findings of the researched issues but I support my arguments with the 

court decisions as evidence.   

The third chapter concerns ZPr SR. The similarities of Czech and Slovak labor 

law regulation are not discussed in great detail. Instead, I concentrate on the differences 

of the regulations. 
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The last chapter contains the individual dissolutive acts comparison and I 

attempt to point out their major pluses and minuses. Currently, both ČR and SR Labor 

Codes are being amended therefore I briefly touch on the proposed changes.  
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