
 Závěr 

Neplatnost právních úkonů v individuálním pracovním právu se v poslední době 

dramaticky vyvíjela. Nález Ústavního soudu1 změnil vzájemný vztah zákoníku práce a 

občanského zákoníku a preferencí relativní neplatnosti právních úkonů v pracovním právu 

prohloubil v zákoníku práce principy a zásady, na nichž je postaveno soukromé právo. Podle 

mého soudu je to velkým přínosem, jedním z principů soukromého práva má být rozhodnutí 

každého účastníka soukromoprávního vztahu, zda bude o svá práva bojovat. Nepochybně je 

však nutné udržet míru právní jistoty na vysoké úrovni. Pro účastníky pracovněprávních 

vztahů je dle mého názoru z hlediska právní jistoty výhodnější, považuje-li se právní úkon za 

platný, i když je tento stižen vadou, jež způsobuje jeho neplatnost, do té doby, než se jeden z 

účastníků jeho neplatnosti nedovolá. Jestliže se jedná o zásadní vadu, je zde zachována 

absolutní neplatnost právního úkonu, jak jsem uvedl výše. Upřednostněním relativní 

neplatnosti právních úkonů se zohledňuje snaha předcházet faktickým úkonům, uměle je 

nevytvářet, jak uvedl ve svém nálezu Ústavní soud, s jehož názorem na tuto problematiku se 

ztotožňuji. Z výše popsaných příkladů neplatnosti některých právních úkonů vyskytujících se 

v individuálním pracovním právu se nabízí také myšlenka zneužití prokazování domnělé 

neplatnosti právního úkonu k osobnímu obohacení či „šikanóznímu“ výkonu práva na úkor 

druhého účastníka pracovněprávního vztahu. Tato problematika úzce souvisí s právní kulturou 

a dobrými mravy a je otázkou, zda je naše společnost dostatečně vyspělá a připravená na tento 

krok. 

Jak jsem uvedl výše u jednotlivých případů neplatnosti právních úkonů 

v individuálním pracovním právu, lze jednoznačně doporučit (zejména zaměstnancům) 

vyžadování písemné formy všech pro pracovní poměr či jiný pracovněprávní vztah zásadních 

právních úkonů. Při dovolávání se jejich neplatnosti se výrazně usnadňuje dokazování v 

případném soudním sporu. 

Problematikou neplatnosti pracovněprávních úkonů se zabývá odborná literatura i 

judikatura, avšak názory se v některých případech odlišují. Jsem si vědom, že můj pohled není 

jediný možný a nevylučuji existenci případů, jež mohou ukázat opodstatněnost jiných názorů. 

Nelze jednoznačně a bezvýjimečně tvrdit, že relativní neplatnost by měla zcela vytěsnit 

absolutní neplatnost právních úkonů, v soukromém právu by ale podle mého mínění měla 
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relativní neplatnost převažovat a umožnit tak účastníkům soukromoprávních vztahů lepší 

dispozici s tímto vztahem. Absolutní neplatnost právních úkonů by podle mého mínění nadále 

měla chránit zájmy jednajících nebo třetí strany, narušení veřejného pořádku nebo osobnosti 

člověka. 

Přesto současnou právní úpravu považuji za krok správným směrem, neskrývám však 

obavy plynoucí z nedostatečné informovanosti zejména zaměstnanců o možnostech obrany 

svých práv v případě neplatnosti pracovněprávních úkonů. Musím na tomto místě uvést i 

druhý jev, sice to, že tento krok může navyšovat počet soudních sporů o určení neplatnosti 

pracovněprávních úkonů a působit tak kontraproduktivně vůči stávající tendenci odlehčit 

soudům a předcházet soudním sporům. 

Z hlediska dalšího vývoje úpravy neplatnosti pracovněprávních úkonů se dá očekávat 

množství změn po přijetí nového občanského zákoníku, na němž se již řadu let pracuje a v 

dohledné době se očekává jeho postoupení do legislativního procesu. 

 


