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 Úvod 

Ve své diplomové práci jsem se rozhodl zabývat neplatností pracovněprávních 

úkonů, jejich důsledky a možnými nároky účastníků pracovněprávních vztahů. Téma 

jsem si vybral z toho důvodu, že je pro mne zajímavé jak z teoretického hlediska, tak 

z praktického, aplikačního. Rovněž mne zaujala pestrost a názorové střety, jež se k této 

problematice vztahují. Ve své práci jsem se zaměřil pouze na problematiku neplatnosti 

právních úkonů v individuálním pracovním právu, jelikož zahrnutí kolektivního 

pracovního práva by přesáhlo vhodný rozsah kladený na diplomové práce. 

První kapitola se věnuje teoretické problematice začlenění právních, resp. 

pracovněprávních úkonů, neplatností právních úkonů a jejími druhy. Kapitola zahrnuje 

také vztahy k občanskému právu zejména s ohledem na významný nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl 83/06 k zákoníku práce, jež významně zasáhl právě do problematiky 

neplatnosti pracovněprávních úkonů. 

V následujících kapitolách se detailně zabývám jednotlivými vadami při vzniku, 

změně a zániku pracovního poměru, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

odpovědnosti za škodu a jinými případnými akty v rámci smluvní volnosti stran, jež se 

mohou v pracovněprávních vztazích vyskytnout a způsobit neplatnost pracovněprávních 

úkonů. V rámci každé kapitoly se pokusím jednotlivé vady pracovněprávních úkonů 

vystihnout, zhodnotit, objektivně posoudit jejich příčiny a poskytnout případně návod 

k jejich předcházení v praxi. 

Cílem této práce je zachytit vady pracovněprávních úkonů a jejich dopady 

v běžném životě s ohledem na rozhodování soudů v těchto věcech. Jsem si vědom, že 

můj pohled na tuto problematiku není jediný možný a s ohledem na limitovaný rozsah 

práce nelze rozebrat veškeré možnosti a případy do jejich maximální hloubky. 

 

Diplomová práce vychází z právní úpravy platné ke dni uzavření rukopisu. 



 

 2 

 1. Neplatnost právních úkonů 

Kapitola pojednává obecně o problematice právních úkonů, jejich teoretickém 

zařazení a dělení. Zohledňuje rovněž specifika a vazby pracovněprávních úkonů 

na občanské právo, jakož i vzájemný vztah mezi zákoníkem práce a občanským 

zákoníkem, zejména s ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl 83/06. 

 

 1.1 Právní úkony - obecně 

Z teoretického hlediska dělíme právní skutečnosti na 4 druhy – právní jednání, 

protiprávní jednání, právní událost a protiprávní stav. Právním jednáním označujeme 

projev vůle určitého právního subjektu, směřující ke vzniku, změně nebo zániku 

právního vztahu, jenž je v souladu s právem. Právní jednání se dále dělí na právní úkony 

a individuální právní akty. Právní úkony spočívají v projevu vůle fyzické nebo 

právnické osoby, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku subjektivních práv a 

právních povinností.1 Právní úkony se dále dělí podle počtu subjektů, jež se na jejich 

vzniku podílí, na jednostranné a dvoustranné (vícestranné), nebo podle formy vzniku 

na verbální, literární či konkludentní. 

 

 1.2 Pracovněprávní úkony 

Pracovněprávní úkon je výrazem autonomie chování účastníků a jiných subjektů 

pracovněprávních vztahů.2 Zákoník práce vyžaduje určité náležitosti k platnosti 

pracovněprávních úkonů, jimiž jsou náležitosti účastníka pracovněprávního vztahu, 

náležitosti vůle, náležitosti projevu vůle a náležitosti předmětu pracovněprávního 

úkonu. Úprava právních úkonů má z hlediska § 2 odst. 1 ZP kogentní povahu, což 

znamená, že se účastníci pracovněprávního vztahu od ní nemohou odchýlit. Nejdříve je 

však nutné se zabývat osobami účastníků pracovněprávních vztahů. 

                                                 
1 Gerloch, A.: Teorie práva, 5. upravené vydání, Aleš Čeněk, Plzeň, 2009, str. 145 an. 
 
2 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 101 
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Fyzická osoba v pozici zaměstnance může pracovněprávní úkon učinit jen tehdy, 

pokud je způsobilým účastníkem pracovněprávních vztahů a má způsobilost vlastními 

právními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích, 

tedy dnem, kdy dosáhne 15 let věku. Den nástupu do práce nesmí být však dříve, než 

tato osoba dokončí povinnou školní docházku. Způsobilost fyzické osoby jako 

zaměstnavatele mít práva a povinnosti v pracovněprávní vztazích vzniká narozením, 

nabývat práva a povinnosti vlastními právními úkony může dosažením 18 let věku. 

Právnická osoba má způsobilost k pracovněprávním úkonům od svého vzniku. 

Jednání o uzavření pracovních smluv mezi zakladateli obchodní společnosti nebo 

některých z nich a zaměstnanci v době mezi založením a vznikem obchodní společnosti, 

pokud předmětem těchto pracovních smluv je práce pro společnost, jsou jednáními 

ve věcech souvisejících se vznikem obchodní společnosti a závazky z nich vzniklé 

přecházejí na obchodní společnost okamžikem jejího schválení nejpozději do 3 měsíců 

od vzniku obchodní společnosti.3 Kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je 

z takového jednání vázán sám. Pokud společnost schválí takové jednání, platí, že byla 

společnost z těchto jednání zavázána od počátku. 

Lidské chování hodnotíme jako vůli a projev vůle. Náležitostmi vůle jsou její 

svoboda a vážnost. Nesvoboda vůle nastává v případě fyzického nebo psychického 

donucení. Poté takový právní úkon postihuje absolutní neplatnost dle § 37 odst. 1 OZ. 

Právní teorie i soudní praxe se shoduje v tom, že je-li původcem psychického donucení 

(bezprávné výhrůžky) třetí osoba (a nikoliv druhý účastník smlouvy), je takto 

„vynucený“ právní úkon absolutně neplatný (pro nesvobodu vůle) jen tehdy, pokud 

druhý účastník smlouvy o existenci tohoto psychického nátlaku nejen věděl, ale též jej 

využil. Lze si představit určité situace (okolnosti), za kterých by byl takový úkon platný 

a nemohu souhlasit s názorem, že se vždy jedná o absolutně neplatný právní úkon, i 

když druhý účastník smlouvy o psychickém donucení nevěděl a nevyužil jej. 

V pochybnostech o vážnosti jednání je třeba s ohledem na požadavek právní jistoty 

třeba přičíst fakt této nejasnosti k tíži toho, kdo ji svým jednáním způsobil. Jak dospěla i 

                                                 
3 Blíže viz rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 588/94 
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judikatura, na existenci vážné vůle k právnímu úkonu lze usoudit z objektivních 

skutečností, za nichž byl učiněn, zejména byl-li učiněn způsobem a za okolností, které 

nevzbuzují pochybnosti, že subjekt projevující vůli zamýšlel přivodit právní účinky, 

které zákon s takovým projevem vůle spojuje. Pokud vzniknou pochybnosti o vážnosti 

vůle, je třeba posuzovat konkrétní okolnosti případu, na jejich podkladu a z hlediska 

jejich vzájemných souvislostí pak učinit příslušný závěr.4 

Projevit vůli navenek lze jakýmkoliv způsobem, jež je objektivně poznatelný. 

Náležitostmi projevu vůle je srozumitelnost a určitost. Výklad projevu vůle vždy musí 

směřovat k objasnění toho, co bylo skutečně projeveno. Pomocí výkladu projevu vůle 

nelze nahrazovat nebo doplňovat vůli, kterou jednající v rozhodné době neměl nebo sice 

měl, ale neprojevil. O vadný (nesrozumitelný) projev vůle způsobující neplatnost 

právního úkonu půjde tehdy, jestliže cizí jazyk, v němž byl projev vůle učiněn, je 

nesrozumitelný osobě, jíž byl adresován. Srozumitelnost právního úkonu je náležitostí 

projevu vůle takový právní úkon učinit. Nesrozumitelnost právního úkonu je obecně 

dána tehdy, jestliže ani jeho výkladem nelze objektivně zjistit, co jím mělo být 

vyjádřeno, v důsledku čehož není jiným subjektům umožněno se s tímto sdělením 

seznámit a chápat je.5 Pro obsah projevené vůle není podstatná tzv. mentální rezervace 

jednajícího, tedy, zda sledoval jiný cíl, než jaký ve skutečnosti projevil, podstatné je to, 

co lze objektivně hodnotit, tedy skutečný projev vůle. Vada v označení osoby jako 

strany smlouvy nezpůsobuje sama o sobě neplatnost, pokud lze z obsahu smlouvy 

zjistit, kdo byl smluvní stranou. 

Další náležitostí pracovněprávního úkonu je jeho předmět, jež musí být možný, a 

to fyzicky i právně. Právní jednání nemá smysl a není závazné, pokud předmětem 

právního úkonu je plnění, které nelze poskytnout. Objektivně nemožné plnění nemůže 

splnit nikdo. Pokud je plnění nemožné subjektivně, nepůsobí neplatnost právního 

úkonu. Nemožnost rozlišujeme z důvodů faktických nebo právních. Plnění fakticky 

nemožné nelze splnit navzdory přírodním zákonům, či tělesným nebo duševním silám 

                                                 
4 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu (dále jen NS) ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2781/99, 
www.nsoud.cz 
5 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1760/2007, www.nsoud.cz 
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jednajícího, nebo jedná-li se o absurdní plnění. Právní nemožností označujeme případy, 

kdy splnění brání právní překážka, jež není zákonným zákazem dle § 39 občanského 

zákoníku. 

V pracovněprávních vztazích se také mohou vyskytovat a vyskytují tzv. faktické 

úkony. Jedná se o projev vůle, jež nesměřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a 

povinností v pracovněprávních vztazích, ale je právně relevantní, jestliže to právní 

předpisy výslovně stanoví. 

 Pracovněprávní úkony mohou být formální, zákon pak vyžaduje určitou formu 

takového úkonu, a neformální, jež žádnou předepsanou formu nemají. Jiné dělení je 

na úkony kauzální, jež jsou reakcí na určitou událost, a abstraktní. Pracovněprávní 

úkony se rovněž člení na adresné a neadresné, přičemž adresné pracovněprávní úkony 

vyžadují doručení jejich adresátovi. 

 

 1.3 Neplatnost – druhy, právní úprava, vazby na občanské právo 

Neplatností právních úkonů (negotium nullum) označujeme vlastnost, že právní 

úkon vznikl a nadále trvá, avšak nemá jednajícím sledované právní účinky, nedojde ke 

vzniku, změně nebo zániku těch práv a povinností, ačkoliv by jinak nenastaly. Neplatný 

pracovněprávní úkon vyvolává jisté právní následky, nenastávají však v takové podobě, 

v jaké byly zamýšleny, ale projevují se zpravidla jako závazky z odpovědnosti za škodu, 

jako závazky z bezdůvodného obohacení nebo jako sankce za přestupky nebo správní 

delikty. Neplatnost pracovněprávního úkonu působí ex tunc, rozhodný je stav existující 

v době, kdy byl takový úkon učiněn, nepřihlíží se k pozdějším případným vadám. 

Rozlišujeme dva druhy neplatnosti právních úkonů, absolutní a relativní. 

Nedostatek právních účinků pracovněprávních úkonů u absolutní neplatnosti nastává 

přímo ze zákona a v řízení před soudem, správním úřadem nebo jiným orgánem se k ní 

přihlíží ze zákona, ex offo. Relativně neplatný pracovněprávní úkon je platný, vyvolává 

všechny zamýšlené právní účinky až do okamžiku, kdy se oprávněný účastník 
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pracovněprávního vztahu neplatnosti takového pracovněprávního úkonu dovolá. 

V řízení před soudem, správním úřadem nebo jiným orgánem se k relativní neplatnosti 

z úřední povinnosti nepřihlíží do doby jejího uplatnění oprávněnou osobou, kterou je ten 

z účastníků pracovněprávního vztahu, jež je dotčen na svých právech a povinnostech, a 

sám neplatnost pracovněprávního úkonu nezpůsobil. Pokud by se relativní neplatnosti 

pracovněprávního úkonu dovolával účastník, který ji sám způsobil, k uplatnění 

neplatnosti se nepřihlíží a pracovněprávní úkon se považuje nadále za platný. Je tak 

zachována právní zásada, že nikdo nemůže těžit ze své vlastní nepoctivosti. Dovolání se 

relativní neplatnosti se považuje za jednostranný, adresovaný právní úkon, který musí 

splňovat všechny zákonem stanovené předpoklady. Musí obsahovat skutečnost, že se 

uplatňuje relativní neplatnost, a vadu právního úkonu, která relativní neplatnost 

způsobila. Judikatura došla k závěru, že projev vůle, kterým se osoba relativní 

neplatnosti dovolává, musí vyjadřovat jak skutečnost, že jde o uplatnění relativní 

neplatnosti, tak i vadu právního úkonu, která v jeho relativní neplatnost způsobila. 

Zákon ponechává uplatnění relativní neplatnosti na vůli osoby dotčené vadným právním 

úkonem. Nepostačí přitom, pokud na tuto neplatnost v soudním řízení tato osoba pouze 

upozorní, to ještě neznamená, že se relativní neplatnosti dovolává.6 

K tomu, aby nastaly účinky relativní neplatnosti právního úkonu, stačí i 

mimosoudní oznámení osoby úkonem dotčené, že se dovolává této neplatnosti, a 

nevyžaduje se tedy v každém případě výrok o neplatnosti rozsudkem soudu. Jen když 

subjekt právního úkonu popírá uplatněný důvod relativní neplatnosti právního úkonu, 

potom je na místě, aby se oprávněný dovolal soudní ochrany. Není vyloučeno ani to, 

aby se oprávněný dovolal relativní neplatnosti v občanském soudním řízení 

protinávrhem, případně námitkou ve formě své obrany proti uplatněnému právu 

některým ze subjektů právního úkonu. Účinky neplatnosti nastávají až okamžikem, kdy 

projev vůle oprávněného došel druhé straně, případně ostatním subjektům právního 

úkonu.7 

                                                 
6 Srov. rozsudek NS sp. zn. 30 Cdo 437/2003, www.nsoud.cz 
7 Blíže viz stanovisko NS ze dne 22. 5. 1985, sp. zn. Cpj 13/85, www.nsoud.cz 
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Relativní neplatnost pracovněprávního úkonu může být zhojena odpadnutím 

vady (konvalidací) nebo dodatečným schválením (ratihabicí), poté platí, že právní úkon 

byl bezvadný od počátku (ex tunc). Pracovněprávní úkon, jež nemá všechny potřebné 

náležitosti, je neplatný, může však mít právní následky, pokud obsahuje náležitosti 

jiného právního úkonu, který je platný, a je zřejmé, že vyjadřuje vůli jednajícího 

subjektu. V takovém případě se jedná o konverzi pracovněprávního úkonu. 

Rozhodujícím, zda se jedná o absolutní nebo relativní neplatnost, byl § 20 ZP, 

jež zohledňoval cíl, k němuž neplatný pracovněprávní úkon směřoval. Týkal-li se 

pracovněprávní úkon vzniku pracovního poměru nebo uzavření dohody o práci konané 

mimo pracovní poměr, jednalo se o neplatnost absolutní. Ostatní pracovněprávní úkony 

stižené vadou byly neplatné relativně, i v případě, kdy se jednalo o vadu, jež způsobila 

absolutní neplatnost pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní 

poměr. Ústavní soud svým nálezem ze dne 12. 3. 2008 sp. zn. Pl 83/06 část § 20 ZP 

zrušil. Všechny vady způsobující neplatnost pracovněprávní úkonů představují námitku 

jejich relativní neplatnosti. Podle názoru Ústavního soudu nelze souhlasit s myšlenkou, 

že v případě neplatnosti smluv a dohod se nikdo nebude moci neplatnosti dovolat, 

protože slova „nezpůsobil sám“ nejsou interpretovatelná ve smyslu nezpůsobil 

„výlučně“ . Avšak nelze jednoznačně dovozovat, že v případě smlouvy sjednávané mezi 

dvěma účastníky, jsou to vždy oba, kteří neplatnost způsobili. Zpravidla bude možné 

prokázat, která ze stran neplatnost příslušného právního úkonu způsobila, popřípadě ji 

způsobila větší měrou. Nelze totiž přehlédnout, že v pracovněprávních vztazích je to 

zásadně zaměstnavatel, který je pars potentior a mívá obvykle lepší přehled o právu než 

zaměstnanec. Na druhou stranu však Ústavní soud dospěl k závěru, že pokud je zákoník 

práce postaven na principu relativní neplatnosti právních úkonů, nepřispívá k právní a 

sociální jistotě účastníků základních pracovněprávních vztahů, jestliže některé právní 

úkony jsou z obecné úpravy vyňaty a jejich neplatnost je řešena formou neplatnosti 

absolutní. 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 z hlediska sociální a právní jistoty 
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účastníků třeba ponechat i zde neplatnost relativní. Ponechání relativní neplatnosti 

na jedné straně umožní účastníkům dovolat se neplatnosti takového právního úkonu, 

na druhé straně, není-li neplatnost uplatněna, existuje základní pracovněprávní vztah, 

který poskytuje jeho účastníkům dostatečnou právní ochranu.8 

I zde však spatřuji výjimky. Absolutní neplatnost právních úkonů nadále dopadá 

na pracovněprávní úkony na ochranu zájmů jednajících nebo třetí strany, narušení 

veřejného pořádku nebo osobnosti člověka. V důsledku nálezu Ústavního soudu 

zákoník práce preferuje na místo absolutní neplatnosti právního úkonu neplatnost 

relativní, čímž naplňuje zásadu autonomie vůle, na níž je vystavěno soukromé právo. 

Nevnucuje se ochrana těm účastníkům pracovněprávních vztahů, které o ni nestojí či 

samy na svoji obranu vystupovat ani nechtějí. 

 Pracovněprávní úkon je neplatný, jestliže 

• byl učiněn někým, kdo není způsobilým mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích, 

• byl učiněn fyzickou osobou, která byla zbavena způsobilosti k pracovněprávním 

úkonům nebo byla v této způsobilosti omezena a za níž proto měl jednat její 

zákonný zástupce (opatrovník), 

• byl učiněn fyzickou osobou, jež sice nebyla zbavena způsobilosti k právním 

úkonům a ani nebyla v této způsobilosti omezena, avšak jednala v duševní 

poruše, která ji činila k tomuto právnímu úkonu neschopnou, 

• nebyl učiněn svobodně a vážně, 

• nebyl učiněn určitě a srozumitelně, 

• byl učiněn v omylu ve vůli nebo v projevu vůle, 

• nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákoník práce nebo dohoda účastníků, 

• jeho předmět není možný, 

                                                 
8 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl 83/06, odůvodnění body 226., 227. 
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• není dovolený, protože odporuje zákonu, obchází zákon, příčí se dobrým 

mravům, nebyl k němu udělen příslušným orgánem souhlas nebo se jím 

zaměstnanec předem vzdává svých práv.9 

 Neplatnost vzdání se budoucích práv může nastat jen ohledně těch práv, která 

vzniknou na základě zákona nebo smlouvy, popřípadě jiných právních skutečností, 

přičemž vznik těchto práv je založen obligatorně. Proto tam, kde zákon umožňuje 

odchylnou úpravu, tj. dohodu mezi stranami, jíž lze určitou úpravu modifikovat nebo i 

vyloučit, nelze považovat vzdání se budoucího práva za neplatné. 

 Důvody neplatnosti právních úkonů se nemohou vztahovat na faktické úkony 

v pracovněprávních vztazích a na pracovněprávní skutečnosti objektivní povahy. Tyto 

lze posuzovat ve smyslu § 19-21 ZP, § 37-39 OZ a § 41a OZ. 

 Důvod neplatnosti se může vztahovat jen na část pracovněprávního úkonu, pak 

je zásadně neplatný jen v dotčené části. Z povahy pracovněprávního úkonu, z jeho 

obsahu nebo okolností, za nichž k němu došlo, však může vyplývat, že neplatností 

postiženou část nelze oddělit od ostatního obsahu pracovněprávního úkonu. 

V takovémto případě je neplatný celý pracovněprávní úkon.10 

 Zákoník práce požaduje u některých právních úkonů předchozí souhlas 

příslušného orgánu. Právní úkon, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného 

orgánu, je neplatný jen tehdy, pokud to výslovně stanoví zákoník práce, popřípadě jiný 

zákon. Neplatnost by v takovém případě musel příslušný orgán namítnout. Zákoník 

práce však v žádném ustanovení předchozí souhlas příslušného orgánu pod sankcí 

neplatnosti nepožaduje. Vyžaduje-li zákoník práce, aby právní úkon byl s příslušným 

orgánem pouze projednán, není podle mého soudu právní úkon neplatný, i když 

k tomuto projednání nedošlo. 

 Na závěr této kapitoly považuji za vhodné zabývat se vzájemným vztahem 

zákoníku práce a občanského zákoníku, zejména s ohledem na vývoj v poslední době. 

                                                 
9 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 118 
10 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, str. 84 
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Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku byl před nálezem Ústavního soudu (sp. 

zn. Pl. 83/06) založen na principu delegace, obsaženém v § 4 ZP, kdy § 18 ZP 

obsahoval taxativní výčet ustanovení občanského zákoníku upravující právní úkony. 

Nálezem Ústavního soudu se tento výčet obsažený v § 18 ZP stal obsoletním a změnil 

se i vztah obou zákoníků na subsidiární (podpůrný). Rozšířil se tak okruh ustanovení 

občanského zákoníku, která se vztahují na úpravu právních úkonů v pracovním právu. 

Metoda delegace uvedená v § 4 ZP podle názoru Ústavního soudu zpřetrhala funkční 

vazby k obecnému soukromému právu a vnesla do pracovněprávních vztahů značnou 

míru nejistoty, a proto bylo nutné od ní upustit. Ústavní soud dále uvedl, že institut 

odstoupení by neměl být v pracovněprávních vztazích vyloučen (jak tomu ostatně bylo i 

v úpravě předcházející zákoníku práce), avšak není podle jeho názoru ústavně 

akceptovatelné, aby pro takové odstoupení nebyly stanoveny žádné hranice, proto dané 

ustanovení zrušil, s čímž souhlasím. 

 

 2. Neplatné sjednání pracovního poměru a zkušební doby 

Výstižně obtíže při sjednávání pracovního poměru zachytil ve své práci prof. 

Klaus Hőmmerich: "Nedostatek fantazie, píle a zkušenosti jsou přirozenými nepřáteli 

sepisovatelů pracovních smluv."11 Proto je k platnému sjednání pracovního poměru 

třeba dodržet všechny podstatné náležitosti, jež zákon vyžaduje. Pokud by nebyly 

dodrženy, nebyl by pracovní poměr platně sjednán. Zákoník práce rozlišuje dva 

způsoby vzniku pracovního poměru, pracovní smlouvou a jmenováním. Oběma 

způsobům se nyní budu detailně věnovat. 

Nejčastěji vzniká pracovní poměr pracovní smlouvou. Podstatné náležitosti 

pracovní smlouvy uvádí zákoník práce v § 34. Jsou jimi druh práce, který má 

zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce a den 

nástupu do práce. Pokud by pracovní smlouva neobsahovala některou z těchto 

náležitostí, nemůže dojít k platnému uzavření pracovní smlouvy. Den nástupu do práce 

                                                 
11 Hőmmerich, K.: Gestaltung von Arbeitsverträgen. Kommentierte Klauseln und Musterverträge, 1. 
Auflage, Baden-Baden: Nomos, 2006, § 1 Rn. 2414 
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může být podle judikatury dohodnut nejen přímým časovým údajem, nýbrž i na základě 

jiných, konkrétním datem neoznačených objektivně zjistitelných skutečností, o nichž 

účastníci při uzavírání pracovní smlouvy nemusí mít jistotu, kdy přesně nastanou, které 

však nepřipouštějí pochybnosti o tom, že jimi byl den nástupu do práce nezaměnitelně 

označen, a které umožňují jednoznačný závěr, kterým dnem pracovní poměr vznikne.12 

Pro vznik pracovní smlouvy je rozhodující, zda se strany shodly na jejím 

obsahu. K tomu může dojít písemně, ústně i konkludentně. Přitom není podstatné, zda 

k dohodě o jednotlivých náležitostech smlouvy došlo zároveň (v jediném okamžiku) 

nebo postupně. Pracovní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy se její subjekty shodly 

na celém jejím obsahu. Jestliže poté zaměstnanec začne v souladu s takto vzniklou 

pracovní smlouvou pro zaměstnavatele pracovat, vznikne pracovní poměr. Ani 

skutečnost, že podle sjednané pracovní smlouvy nezačne zaměstnanec pro 

zaměstnavatele pracovat, neznamená bez dalšího, že by pracovní poměr nevznikl.13 

Obsahuje-li návrh pracovní smlouvy další náležitosti vyjma podstatných, je třeba 

k tomu, aby byla perfektní, shody stran na celém jejím obsahu. 

Zákoník práce klade zvláštní formální nárok při sjednání pracovního poměru 

pracovní smlouvou, písemnost. Pouze pro nedostatek písemné formy není dle § 21 odst. 

1 ZP právní úkon neplatný, neboť jeho neplatnost zákoník práce výslovně nestanoví. 

„Nedostatek písemné formy pracovní smlouvy nezakládá vzhledem k § 242 odst. 2 

zákoníku práce (65/1965 Sb.) neplatnost pracovní smlouvy.“ 14 Je proto dostačující, 

byla-li pracovní smlouva se všemi podstatnými náležitostmi dohodnuta verbálně. 

Nedodržením písemné formy se zaměstnavatel vystavuje nebezpečí udělení pokuty 

inspektorátem práce dle zákona o inspekci práce (zákon č. 251/2005 Sb.), jež mu hrozí 

za nedodržení právní povinnosti uzavřít pracovní poměr písemnou pracovní smlouvou, 

jak mu ukládá zákoník práce. Rovněž zaměstnanec se vystavuje nebezpečí svévolné 

změny obsahu ústně uzavřené pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele, popř. 

ztíženého prokazování legálnosti výkonu práce pro zaměstnavatele. Písemná forma 

                                                 
12 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 811/2002, www.nsoud.cz 
13 Hůrka, P., a kol.: Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 
komentářem, 1. vydání, Olomouc, ANAG, 2008, str. 119 
14 R 68/1971 str. 203 
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pracovněprávního úkonu musí být pod sankcí neplatnosti dodržena, pokud se na tom 

strany dohodnou. O neplatné ujednání by se však jednalo tehdy, pokud by se účastníci 

dohodli, že pracovní smlouva musí být uzavřena pod sankcí neplatnosti písemně, jak 

vyplývá z § 21 odst. 1 ZP. I při uzavření pracovní smlouvy ústně či konkludentně platí, 

že pracovní smlouva může vzniknout pouze na základě projevů vůle učiněných 

způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co chtěly strany projevit. 

Nyní se zaměřím na druhý možný způsob vzniku pracovního poměru – 

jmenování. Jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze v případech taxativně 

uvedených v § 33 odst. 3 ZP. V jiných případech pracovní poměr jmenováním 

nevznikne. Takové jmenování by bylo neplatné pro rozpor s kogentním ustanovením 

§ 33 ZP. Pracovní poměr by však přesto vzniknout mohl, a to možností konkludentního 

uzavření pracovní smlouvy výkonem práce ze strany zaměstnance a jejím zadáváním ze 

strany zaměstnavatele. Pracovní poměr na pozici, u které zákon stanoví jeho vznik 

jmenováním, nelze založit pracovní smlouvou, jednalo by se o rozpor se zákonem. 

Pokud by zaměstnanec přesto začal s vědomím a souhlasem zaměstnavatele práci 

vykonávat, pracovní poměr by vznikl platně, pohlíželo by se však na něj jako 

na pracovní poměr založený jmenováním, zaměstnanec by byl z této funkce odvolatelný 

dle § 73 odst. 1 ZP a mohl by se takové funkce i vzdát. Jestliže zákoník práce 

předpokládá vznik pracovního poměru jmenováním, nelze pracovní poměr založit 

smlouvou. O jmenování zaměstnance do funkce jde však nejen tehdy, pokud 

zaměstnavatel svůj projev vůle takto označí; pro posouzení, zda došlo ke jmenování 

do funkce, jež je jmenováním obsazována, je rozhodující, zda lze dovodit vůli 

zaměstnavatele zaměstnance do funkce jmenovat a souhlas zaměstnance s tímto 

jmenováním.15 Rozhodující je proto obsah, ne forma, jakou byl právní úkon učiněn. 

Jmenován do funkce nemůže být občan, jež je v jiném pracovním poměru. Pokud má 

být do vedoucí funkce jmenován zaměstnanec v pracovním poměru u stejného 

zaměstnavatele, dochází jmenováním do funkce ke změně obsahu pracovního poměru a 

zaměstnanec se stává odvolatelným podle § 73 ZP. Pracovní poměr založený 

jmenováním na dobu určitou, vymezenou výkonem pracovního místa, je neplatný 

                                                 
15 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2339/2003, www.nsoud.cz 



 

 13 

pro obcházení zákona podle § 39 OZ a § 48 ZP. Pracovní poměr nemůže vzniknout 

proti vůli zaměstnance. Proto i tam, kde se pracovní poměr zakládá jmenováním, může 

být fyzická osoba do funkce jmenována jen se svým souhlasem. Protože zákoník práce 

nepředepisuje, jakým způsobem má fyzická osoba souhlas se svým jmenováním 

projevit, může být také tento souhlas projeven jakoukoliv formou, ať již výslovně, nebo 

jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co chtěl účastník projevit.16  

Zkušební dobu upravuje zákoník práce v § 35. Lze ji sjednat před vznikem 

pracovního poměru založeném jmenováním i pracovní smlouvou. Zákoník práce v § 35 

odst. 1 stanoví, že zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán 

jako den nástupu do práce, popřípadě v den, který byl uveden jako den jmenování 

na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Zkušební dobu není možné sjednat, jestliže 

pracovní poměr již vznikl. Tím dochází ke kolizi, jelikož první umožňuje sjednat 

zkušební dobu ještě v první den vzniku pracovního poměru, druhá to výslovně (ex lege) 

zakazuje. Z časového hlediska se nabízí 2 varianty. Je-li den nástupu do práce pozdější 

než den sjednání pracovní smlouvy (den jmenování), musí být zkušební doba dohodnuta 

nejpozději den předcházející dni nástupu do práce, tedy dni vzniku pracovního poměru. 

Pokud se den sjednání pracovní smlouvy (jmenování) shoduje s dnem nástupu do práce, 

tedy i dnem vzniku pracovního poměru, je možné v souladu s principem ochrany 

dohodnout v tento den i zkušební dobu, pokud byla pracovní smlouva uzavřena 

písemně. Při ústní či konkludentní formě by byla dohoda o zkušební době neplatná. 

Zkušební doba může činit maximálně 3 měsíce ode dne vzniku pracovního 

poměru. Sjednání delší zkušební doby by mělo za následek částečnou neplatnost 

ujednání ve výši přesahující 3 měsíce. Proto sjednají-li účastníci zkušební dobu delší 

než tři měsíce nebo neurčí-li účastníci při sjednání zkušební doby, jak dlouho trvá, činí 

zkušební doba tři měsíce ode dne vzniku pracovního poměru.17 Zákon vyžaduje 

pod sankcí neplatnosti sjednání zkušební doby písemně. Jelikož se jedná o relativní 

neplanost, je na posouzení jednotlivých stran, zda se na neplatnost odvolají či nikoli. 

                                                 
16 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1912/2001, www.nsoud.cz 
17 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 127/2001, www.nsoud.cz 
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V zájmu zachování právní jistoty je písemné sjednání zkušební doby vhodné, předejde 

se případným sporům, zejména byla-li sjednána kratší zkušební doba než 3 měsíce. 

Na tomto místě je důležité zabývat se situací, kdy zaměstnanec v den nástupu 

do práce nenastoupí, jelikož by se mohlo jevit, že pracovní poměr v takovém případě 

nevznikl. Pracovní poměr vznikne i tehdy, pokud zaměstnanec v den nástupu do práce 

nenastoupí, aniž by mu v tom bránila překážka v práci nebo do týdne neuvědomí 

zaměstnavatele o této překážce. Zaměstnanec může zaměstnavatele o překážce, která 

mu brání nastoupit do zaměstnání, uvědomit i dříve než do jednoho týdne ode dne, kdy 

měl mezi nimi sjednaný pracovní poměr vzniknout. Z žádného ustanovení zákoníku 

práce nevyplývá, že by tak nemohl učinit třeba i přede dnem, který byl v pracovní 

smlouvě sjednán jako den nástupu do práce.18 Zaměstnavatel má, pokud nebyl včas 

zaměstnancem uvědoměn, právo od pracovní smlouvy odstoupit a to i ve chvíli, kdy 

zaměstnanec začne práci vykonávat. Toto právo má v tomto případě pouze 

zaměstnavatel, odstoupení zaměstnance z tohoto důvodu je vyloučeno. Totéž platí 

pro pracovní poměr založený jmenováním. Ze strany zaměstnavatele je nutné zachovat 

dobré mravy (§ 14 odst. 1 ZP). Odstoupení od smlouvy je právem zaměstnavatele a 

nikoli jeho povinností a tohoto práva by, jak se shoduje i právnická veřejnost, měl 

zaměstnavatel využít bez zbytečného odkladu, aby neprodlužoval dobu právní nejistoty 

o další existenci pracovního poměru.19 Odstoupením se pracovní smlouva ruší s účinky 

ex nunc, v zájmu zachování principu právní jistoty. Trpí-li právní úkon vadou, jež 

způsobuje jeho neplatnost a té se řádně dovolal oprávněný účastník pracovněprávního 

vztahu, nelze od takového právního úkonu odstoupit. Právním následkem odstoupení je 

vznik závazku z bezdůvodného obohacení. Pokud však závazek ze zrušeného 

pracovněprávního úkonu nebyl dosud splněn, zaniká povinnost jej splnit. 

 

                                                 
18 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2542/2004, www.nsoud.cz 
19 Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, str. 146-147 
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 3. Neplatnost pracovněprávních úkonů měnících pracovní poměr 

Povaha pracovního práva (jakožto součásti práva soukromého) umožňuje 

účastníkům pracovněprávních vztahů změnit obsah pracovního poměru, pokud se 

na tom účastníci dohodnou. Takové změny je nutné dle § 40 odst. 1 ZP provést 

písemně. Jako změna pracovního poměru přichází v úvahu jmenování zaměstnance 

v pracovním poměru na vedoucí pracovní místo, převedení na jinou práci, pracovní 

cesta a přeložení. Je však třeba brát ohled také na souhlas zaměstnavatele k jiné 

výdělečné činnosti zaměstnance, konkurenční doložku, jež může být se zaměstnancem 

za trvání pracovního poměru sjednána, na dohody o doplnění a změně obsahu smlouvy 

v pracovněprávních vztazích a souhlas zaměstnance se změnou pracovního režimu 

(práce přesčas, pracovní pohotovost, vysílání na pracovní cesty). 

Ustanovení § 40 odst. 1 ZP výslovně stanoví jako změnu obsahu pracovního 

poměru jmenování stávajícího zaměstnance v pracovním poměru na vedoucí pracovní 

místo podle § 33 odst. 3 ZP. Jmenování musí obsahovat všechny náležitosti, jak bylo 

popsáno výše, tedy především souhlas zaměstnance se svým jmenováním na vedoucí 

pozici. 

Další změnu pracovního poměru představuje ustanovení § 41 ZP, jež upravuje 

případy, kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jinou práci i bez jeho 

souhlasu, a případy, kdy tak může učinit i přes nesouhlas zaměstnance. Pokud 

zaměstnavatel převede zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu a nejedná se 

o případy uvedené v § 41 ZP, je takové převedení relativně neplatné a zaměstnanec se 

musí neplatnosti převedení na jinou práci dovolat. Je-li zaměstnanec převeden na jinou 

práci, za niž přísluší nižší mzda nebo plat, náleží mu po dobu převedení ke mzdě nebo 

platu doplatek do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením. 

Pokud bylo převedení na jinou práci neplatné a zaměstnanec po tuto dobu práci 

nevykonával pro nemožnost konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele 

podle § 208 ZP, náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku, avšak za předpokladu, že nebylo uplatněno konto pracovní doby. 
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Pracovní cestou, jež může být považováno za dočasnou změnu pracovního 

poměru, je dle § 42 ZP časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem mimo 

sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu 

nezbytné potřeby na pracovní cestu jednostranným právním úkonem, na němž se s ním 

dohodne. Forma dohody není určena, může být i ústní či konkludentní. Zákoník práce 

nevylučuje ani dohodu o blíže neurčených pracovních cestách v budoucnosti. 

Z judikatury vyplývá, že zaměstnanec je povinen vykonat pracovní cestu, i když ví, že 

ho na pracovní cestu vysílá vedoucí zaměstnanec, který k tomu podle vnitřních předpisů 

zaměstnavatele není oprávněn.20 Je tak zohledněna zákonná podmínka, že zaměstnance 

na pracovní cestu může vyslat jen jeho nadřízený, jehož pokyny musí vyslaný 

zaměstnanec při práci respektovat. Omezení obsažená ve vnitřním předpise nemohou 

mít vliv na vyslání zaměstnance. Souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty 

obsažený v pracovní smlouvě nebo v jiné dohodě zajišťuje zaměstnavateli možnost 

vyslat zaměstnance kdykoliv v budoucnosti na pracovní cestu. 

Přeložení zaměstnance upravuje zákoník práce v § 43. Přeložit zaměstnance 

k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze 

s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní 

potřeba, jinak je neplatné. Přeložení do jiného místa výkonu práce představuje 

pro zaměstnance značný zásah do jeho osobních poměrů, proto je zákonem mimo jiné 

vyžadován jeho souhlas. Projevuje se tak ochranná funkce pracovního práva. 

Zaměstnanci a zaměstnavateli se samozřejmě umožňuje písemně dohodnout 

na změně pracovní smlouvy, pokud se nehodlají vrátit ke stavu před převedením 

na jinou práci nebo přeložením. 

Zákoník práce dává zaměstnanci možnost vykonávat za trvání pracovního 

poměru i jinou výdělečnou činnost. Naplňuje tak ustanovení čl. 26 odst. 1 Listiny 

základních práv a svobod, jež zaručuje právo každého na svobodnou volbu povolání, 

právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Jisté omezení představuje § 

304 ZP, který omezuje zaměstnance ve výkonu takové činnosti, jež je shodná 

                                                 
20 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 3077/2000, www.nsoud.cz 
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s předmětem činnosti zaměstnavatele, z důvodu možné konkurenční povahy. Předmět 

činnosti zaměstnavatele je možné zjistit ze zápisu v obchodním rejstříku, 

z živnostenského oprávnění nebo ze zřizovacích listin. Stanovený zákaz konkurence 

po dobu trvání pracovního poměru není možné smluvně rozšiřovat nad rámec zákonné 

úpravy. Pokud by došlo k rozšíření, jednalo by se o absolutně neplatný právní úkon 

s účinky ex tunc, neboť takovýto úkon by se svým obsahem nebo účelem příčil zákonu. 

Omezení jiné výdělečné činnosti shodné s činností zaměstnavatele však není absolutní. 

Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o písemný souhlas s touto činností. Záleží 

pouze na zaměstnavateli, zda souhlas zaměstnanci udělí. Zaměstnanec nemá na udělení 

souhlasu právní nárok a souhlas nemůže být nahrazen rozhodnutím soudu. Podmínkou 

je, že souhlas bude udělen před zahájením takové činnosti zaměstnance a bude písemný. 

Nedostatek písemné formy nezpůsobuje dle § 21 odst. 1 ZP neplatnost, představuje však 

potíže v případném prokazování ústně uděleného souhlasu. Zaměstnavatel může souhlas 

k výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnance kdykoli odvolat. Odvolání musí být 

ex lege písemné, nedostatek formy opět nezpůsobuje jeho neplatnost. Zaměstnavatel 

musí podle zákona uvést důvody svého rozhodnutí, ale pokud je neuvede, na odvolání 

souhlasu to nemá právní účinky. Zaměstnavatel se však dopouští porušení dodržování 

pracovněprávních předpisů a rovněž ztěžuje případný soudní přezkum svého 

rozhodnutí. Pokud zaměstnavatel svůj souhlas odvolá, musí zaměstnanec tuto 

výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu ukončit v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Právní důsledky nemohou chránit předmět činnosti zaměstnavatele před 

konkurencí bývalého zaměstnance poté, kdy zaměstnání skončilo. Zaměstnanec se 

dopustí porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci a vystavuje se sankčnímu postihu, jestliže 

o předchozí písemný souhlas nepožádal nebo vykonával jinou výdělečnou činnost 

shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele bez tohoto souhlasu. Ze zákona se 

omezení nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké 

činnosti. 

Judikatura došla v této souvislosti k závěrům, že o výkon výdělečné činnosti se 

jedná v případě, že zaměstnanec vykonává vedle svého zaměstnání na základě právního 
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vztahu činnost, s níž je obvykle spojeno poskytování odměny. Okolnost, zda při výkonu 

této činnosti zaměstnanec výdělek skutečně dosáhl, není sama o sobě významná. 

Obstarání si živnostenského oprávnění nezbytného pro výkon konkrétní činnosti shodné 

s předmětem činnosti zaměstnavatele a účast ve výběrovém řízení zahrnujícím 

vypracování a učinění konkrétní nabídky, nejsou spojeny s poskytováním odměny a 

nemohou představovat konkurenční činnost.21 Zaměstnanec však může vykonávat 

jakoukoli nevýdělečnou činnost bez ohledu na to, zda se shoduje s předmětem činnosti 

zaměstnavatele. 

Podobnou problematiku představuje konkurenční doložka, jež má zabránit 

zneužití informací získaných v souvislosti s výkonem zaměstnání a střetu zájmů 

zaměstnavatele a zaměstnance, popřípadě třetí osoby. Umožňuje smluvní omezení práva 

na svobodnou volbu povolání podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod, resp. 

omezení výkonu výdělečné činnosti zaměstnance po skončení pracovního poměru. 

Konkurenční doložka může být součástí pracovní smlouvy nebo jako samostatná 

dohoda, může být také obsažena v manažerské smlouvě při jmenování na vedoucí 

pracovní místo. Její uzavření není vyloučeno ani v dohodách o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, ale uzavření konkurenční doložky by v tomto případě mohlo být 

konfrontováno s dobrými mravy dle § 14 odst. 1 ZP, jelikož pracovněprávní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr mají pouze doplňkový 

charakter. Zákoník práce vyžaduje pod sankcí neplatnosti (relativní) písemnou formu 

konkurenční doložky, odstoupení od ní i pro její výpověď. Nedodržení formy však 

představuje zásadní nedostatek, jež může mít vážné důsledky zejména pro zaměstnance, 

a ztěžuje prokazování v případném soudním sporu. Podmínkou sjednání konkurenční 

doložky je získání informací, poznatků a znalostí zaměstnancem v pracovním poměru 

u zaměstnavatele a jejich využití při výdělečné činnosti po skončení pracovního 

poměru. Dohoda, že po určitou dobu po skončení pracovního poměru se zaměstnanec 

zdrží výkonu výdělečné činnosti, jež by byla shodná s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo by měla vůči němu soutěžní povahu, může být uzavřena kdykoliv, 

s výjimkou doby běhu zkušební doby. Konkurenční doložka sjednaná dříve, než uplyne 

                                                 
21  Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1714/2001, www.nsoud.cz 
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zkušební doba, je neplatná. Zdržení se výkonu výdělečné činnosti nesmí přesáhnout 

jeden rok po skončení pracovního poměru. Pokud by konkurenční doložka obsahovala 

dobu delší, byla by doba přesahující jeden rok neplatnou. V obou případech je ovšem 

nutné se relativní neplatnosti dovolat s ohledem na § 20 ZP. Podstatnou náležitostí 

konkurenční doložky je závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené 

peněžité vyrovnání, jež je splatné pozadu za měsíční období, pokud se účastníci 

nedohodli na jiné době splatnosti. Odstoupit od konkurenční doložky může 

zaměstnavatel dle § 310 odst. 4 ZP pouze za trvání pracovního poměru. Zaměstnanec 

v možnosti odstoupení není omezen trváním pracovního poměru, což vyjadřuje princip 

ochrany zaměstnance, jež si prostřednictvím závazku v konkurenční doložce dočasně 

ztížil možnost uplatnění na trhu práce. 

Smluvní pokuta, kterou se zavazuje zaměstnanec zaplatit zaměstnavateli 

v případě, že svůj závazek poruší, není podstatnou náležitostí konkurenční doložky. 

Soudy při posuzování přiměřenosti smluvní pokuty, sjednané v konkurenční doložce, 

vychází jak z poměrů zaměstnavatele, tak i z poměrů zaměstnance. Na straně 

zaměstnavatele je třeba přihlížet např. k odlivu zákazníků a ke snížení jeho zisku. 

Na straně zaměstnance by měla být výše sjednané pokuty porovnána se 

zaměstnancovým pracovním zařazením (funkcí), jeho zapracovaností a výší sjednané 

mzdy.22 Pokud zaměstnanec smluvní pokutu zaměstnavateli zaplatí, jeho závazek 

zaniká, což je odchylná úprava od § 545 odst. 1 OZ, kde zaplacení smluvní pokuty 

závazek nadále trvá. Zaměstnavatel není oprávněn požadovat náhradu škody způsobené 

porušením konkurenční doložky, jestliže z ujednání účastníků o smluvní pokutě 

nevyplývá něco jiného. Zaměstnavatel by byl oprávněn domáhat se náhrady škody 

přesahující smluvní pokutu jen tehdy, pokud by to bylo mezi účastníky dohodnuto.23 

V úvahu však ještě přichází úprava nekalé soutěže v § 53 obchodního zákoníku, pokud 

by se bývalý zaměstnanec dopustil jednání, jež by mělo povahu nekalosoutěžní. 

Zaměstnavatel by se mohl domáhat zdržení takového jednání, odstranění závadného 

stavu, požadovat přiměřené zadostiučinění (i v penězích), náhradu škody a vydání 

bezdůvodného obohacení. K hodnocení tzv. konkurenčního jednání je třeba přistupovat 
                                                 
22 Např. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 22 Co 118/2003 
23 Blíže viz Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, str. 762 
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individuálně, neboť faktem zůstává, že tu je na jedné straně výslovná úprava, týkající se 

nekalosoutěžního chování a porušení obchodního tajemství, ochrany autorských práv, 

objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů, a na druhé straně jsou důležité takové ukazatele, 

jako je výše sjednané pokuty, délka doby pracovního poměru, délka doby závazku, 

povaha provozu atd., to vše s tím, že nejen získávání zkušeností, poznatků, ale i jejich 

využívání je tou nejpřirozenější součástí lidské existence.24 Je-li zaměstnavatel 

v prodlení s výplatou peněžitého vyrovnání nebo jeho části po skončení pracovního 

poměru a nevyplatí-li je za příslušný měsíc ani do 15 dnů po uplynutí splatnosti, může 

zaměstnanec dohodu vypovědět. 

Při dohodě o doplnění obsahu smlouvy v pracovněprávních vztazích je potřebné, 

aby se účastníci dohodli, že obsah smlouvy bude následně doplněn, ale že smlouva bude 

platná i tehdy, kdyby k dohodě o zbylém obsahu smlouvy později nedošlo, protože 

účastníci o ně už neměli zájem. Nutnou podmínkou pro vznik takového závazku je 

rovněž určení doby, do které se má obsah smlouvy doplnit. Dohoda o změně pracovní 

smlouvy je uzavřena, jakmile se účastníci shodli na jejím obsahu. Nedostatek písemné 

formy nezakládá její neplatnost, proto může být dohoda o změně pracovní smlouvy 

platně sjednána i ústně; dohoda může být uzavřena jednáním nebo opomenutím, projev 

vůle směřující k uzavření této dohody se může stát výslovně nebo jiným způsobem 

nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co chtěli účastníci projevit (konkludentně). 

Ztotožňuji se s názorem Nejvyššího soudu, že nové určení pracovní náplně v rámci 

sjednaného druhu práce nepředstavuje změnu pracovní smlouvy v ujednání o druhu 

práce, na který byl zaměstnanec přijat.25 

Další změnu představuje souhlas zaměstnance s prací přesčas, tedy prací 

konanou zaměstnancem nad stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo rozvrh 

pracovních směn. Souhlas zaměstnance musí být udělen, jestliže práce přesčas 

přesahuje 8 hodin týdně (150 hodin ročně). Dohoda se zaměstnancem o práci přesčas 

může mít různou podobu. Ústní, písemný či konkludentní souhlas získaný před každou 

hodinou práce přesčas nad zákonný limit. Takové řešení je však pro zaměstnavatele 

                                                 
24 Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 192/95, Sb. ÚS sv. č. 4 str. 19 
25 Blíže viz usnesení NS sp. zn. 21 Cdo 2858/2007, www.nsoud.cz 
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velmi nepraktické, neposkytuje mu jistotu, že zaměstnanec do práce nastoupí. 

Pro zaměstnavatele je výhodnější se zaměstnancem uzavřít dohodu o pracích přesčas 

pro futuro, popř. využít jednostranného prohlášení zaměstnance o výkonu prací přesčas, 

které může v průběhu pracovního poměru odvolat. Rovněž je vyžadován souhlas 

zaměstnavatele s prací přesčas, o kterou ho zaměstnanec požádá, např. z důvodu 

nahrazení za zmeškanou směnu apod. Prací přesčas není napracování předchozího 

pracovního volna (náhradní volno), které zaměstnavatel zaměstnanci poskytl. Zákoník 

práce zakazuje výkon práce přesčas mladistvým, ani kdyby s tím souhlasil. Taková 

dohoda by byla absolutně neplatná. Stejná situace je v případě těhotné zaměstnankyně. 

Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému 

výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby 

vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní pohotovost může být jen 

na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel musí se zaměstnancem uzavřít dohodu o pracovní pohotovosti, jinak 

zaměstnanec není povinen pracovní pohotovost konat. Dohoda může obsahovat další 

podmínky jejího výkonu, způsob jejího určení apod. Pro dohodu není stanovena forma, 

může být proto uzavřena i ústně. 

 

 4. Neplatné rozvázání pracovního poměru 

Rozvázání pracovního poměru představuje významný mezník pro oba účastníky 

pracovněprávního vztahu a vady právního úkonu, jež k rozvázání pracovního poměru 

směřuje, mohou tento mezník zcela zvrátit. Právními úkony směřujícími k rozvázání 

pracovního poměru jsou dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité 

zrušení a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zákoník práce ani jiný právní 

předpis nestanovuje, že by právní úkon směřující k rozvázání pracovního poměru byl 

neplatný jen proto, že již dříve byl za účelem rozvázání téhož pracovního poměru 

učiněn jiný právní úkon. Rozvázání téhož pracovního poměru více právními úkony 

(učiněnými současně či postupně) zákoník práce ani jiné právní předpisy nevylučují 
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(nezakazují). Jednotlivé právní úkony se pak posuzují samostatně a samostatně také 

nastávají jejich právní účinky. Skončil-li pracovní poměr na základě dřívějšího právního 

úkonu, má to za následek to, že pozdější právní úkon o rozvázání pracovního poměru se 

neuplatní jako právní důvod zániku tohoto pracovního poměru, popřípadě to, že 

pozdější neplatný právní úkon o rozvázání pracovního poměru nemůže způsobit 

pokračování v pracovním poměru.26 

Vyskytují se i případy, kdy jedna ze stran pracovního poměru zfalšuje podpis 

druhého účastníka tohoto pracovněprávního vztahu a nakládá s dohodou o jeho 

rozvázání jako s platným právním úkonem. Poté je jedinou obranou proti tomu, aby 

podle ní pracovní poměr skutečně skončil, podání žaloby. Není možné tvrdit, že takový 

právní úkon – chybí-li souhlas druhé strany – nebyl vůbec učiněn a že jde o právní úkon 

nicotný, neboť zákoník práce nerozlišuje mezi nicotností a neplatností právních 

úkonů.27 Práva a povinnosti z neplatného rozvázání pracovního poměru mají kogentní 

povahu, odchylná úprava je proto nepřípustná. Neplatnosti pracovněprávního úkonu se 

je třeba vždy dovolat. Neplatnost rozvázání pracovního poměru může podle § 72 ZP 

uplatnit zaměstnavatel i zaměstnanec u soudu v prekluzivní lhůtě dvou měsíců ode dne, 

kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Žaloba musí soudu dojít nejpozději 

poslední den lhůty. Po uplynutí této lhůty nemůže být tento právní úkon prohlášen 

soudem za neplatný, i kdyby nebyla pochybnost o tom, že trpí vadou způsobující 

neplatnost, např. bude platná ústně sdělená výpověď. Neplatnost rozvázání pracovního 

poměru nesmí být posuzována jako předběžná otázka ani v jiném řízení před soudem. 

Došlo-li k rozvázání pracovního poměru jinak než výpovědí, okamžitým zrušením, 

zrušením ve zkušební době nebo dohodou, nebo učinil-li tyto pracovněprávní úkony 

někdo, kdo není ve skutečnosti účastníkem pracovního poměru, určení neplatnosti 

takového rozvázání pracovního poměru se neřídí § 72 ZP, neplatnost může být 

zkoumána kdykoliv, je-li k tomu naléhavý právní zájem, dokonce i v jiném řízení u 

soudu jako předběžná otázka. 

                                                 
26 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 811/2005, www.nsoud.cz 
27 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1801/2007, www.nsoud.cz 



 

 23 

O neplatnosti právního úkonu může rozhodnout jedině soud. V praxi často 

dochází k tomu, že si především zaměstnanci stěžují na neplatnost rozvázání pracovního 

poměru u úřadů práce, inspektorátů práce nebo jiných nepříslušných úřadů a institucí. 

Pokud se účastník ať již oprávněně či neoprávněně domnívá, že byl pracovní poměr 

skončen neplatně, musí se rozhodnout, zda povede soudní spor o určení neplatnosti 

skončení pracovního poměru. Žaloba může být podána nejdříve po učiněném právním 

úkonu směřujícím ke skončení pracovního poměru. Účastník, vůči němuž byl pracovní 

poměr neplatně rozvázán, má možnost se dále rozhodnout, zda trvat na další existenci 

pracovního poměru či nikoliv. To má velký význam pro případné nároky z neplatného 

rozvázání pracovního poměru. Pokud trvá na pokračování pracovního poměru, pracovní 

poměr neskončí a případná majetková újma, k níž došlo v důsledku toho, že se přestaly 

realizovat povinnosti vyplývající z pracovního poměru, musí být v podobě náhrady 

mzdy nebo náhrady škody odčiněna. Pokud se naproti tomu účastník, vůči němuž byl 

pracovní poměr neplatně rozvázán, rozhodne netrvat na jeho další existenci, pak se 

uplatní právní fikce, že pracovní poměr skončil dohodou, nedohodnou-li se účastníci 

pracovněprávního vztahu jinak. Odchylně se mohou dohodnout na jiném dni, 

ke kterému dochází k fikci skončení pracovního poměru. Podal-li zaměstnanec nebo 

zaměstnavatel včas u soudu žalobu o neplatnost právního úkonu o rozvázání pracovního 

poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou, je 

takové rozvázání pracovního poměru neplatné, jen jestliže soud žalobě pravomocným 

rozhodnutím vyhoví (určí neplatnost právního úkonu o rozvázání pracovního poměru). 

Sledovaného cíle (vyslovení neplatnosti rozvázání pracovního poměru) však nelze 

dosáhnout pomocí žaloby, která musí být odmítnuta, nebo muselo-li být zastaveno 

řízení, které bylo před soudem zahájeno jejím podáním; není-li žaloba z uvedených 

důvodů způsobilým prostředkem pro rozhodnutí soudu o určení neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru, nelze ani uvažovat o tom, že by jejím podáním zaměstnanec nebo 

zaměstnavatel vůbec uplatnil (mohl uplatnit) neplatnost rozvázání pracovního poměru. 

Na tomto místě je důležité zmínit úpravu pracovního poměru na dobu určitou. 

Zákoník práce umožňuje sjednat dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou 

maximálně na 2 roky. Pokud by byla sjednána doba delší a oznámí-li zaměstnanec 
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písemně zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby, že trvá na tom, aby ho nadále 

zaměstnával, platí zákonná fikce, že pracovní poměr byl uzavřen na dobu neurčitou. 

Pro určovací žalobu, zda byly splněny zákonem stanovené podmínky pro sjednání 

pracovního poměru na dobu určitou, je stanovena dvouměsíční prekluzivní lhůta, která 

běží ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby. Namítat 

neplatnost sjednání pracovního poměru pro nesplnění podmínek § 39 odst. 2-4 ZP může 

pouze zaměstnanec, a to tím, že sdělí zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání. 

Toto oznámení musí učinit před uplynutím sjednané doby a písemně. Písemný projev 

zaměstnance musí být zaměstnavateli doručen dříve, než uplyne sjednaná doba trvání 

pracovního poměru. Pokud zaměstnanec nesdělí včas písemně zaměstnavateli, že trvá 

na tom, aby ho nadále zaměstnával, nemůže již nesplnění podmínek pro sjednání 

pracovního poměru podle § 39 odst. 2-4 ZP uplatňovat a jeho pracovní poměr končí 

uplynutím sjednané doby. Písemným oznámením zaměstnance, že trvá na dalším 

zaměstnávání, se může stát spornou doba trvání pracovního poměru. Oba účastníci mají 

dvouměsíční prekluzivní lhůtu, která běží ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit 

uplynutím sjednané doby, na podání žaloby k soudu. Tato lhůta je propadná 

(prekluzivní), hmotněprávní, žaloba tedy musí dojít soudu nejpozději poslední den 

lhůty. 

Nebyla-li dohodnutá doba trvání pracovního poměru sjednána přímým časovým 

údajem, uvedením časového období podle týdnů, měsíců či let, dobou trvání určitých 

prací nebo jinou objektivně zjistitelnou skutečností, ale tak, že předpokládá a současně 

umožňuje, aby tato doba skončila (mohla skončit) na základě skutečnosti, jež nastane 

(může nastat) z vůle jen jednoho účastníka pracovního poměru, je ujednání o době 

trvání pracovního poměru neplatné a pracovní poměr mezi účastníky je třeba považovat 

za uzavřený na dobu neurčitou.28 V případě pracovního poměru na dobu určitou se 

jedná o harmonizovanou právní úpravu, která se v zásadě přejímá. 

                                                 
28 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2372/2002, www.nsoud.cz 
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V případě skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se vychází 

z principů úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 158/1982, o skončení pracovního 

poměru z podnětu zaměstnavatele, i když jí není Česká republika vázána. 

Jednotlivými právními úkony vedoucími k rozvázání pracovního poměru se 

zabývají následující podkapitoly z pozice jednotlivých stran pracovněprávního vztahu. 

 

 4.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru dohodou 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru představuje dvoustranný právní úkon, 

na němž se strany pracovněprávního vztahu dohodly. Podstatnou náležitostí dohody je 

den skončení pracovního poměru určený tak, aby nevznikla pochybnost, kterým dnem 

měl pracovní poměr skončit. Dohoda o skončení pracovního poměru nemusí obsahovat 

důvody, pro něž má pracovní poměr skončit. Proto je skončení pracovního poměru 

dohodou v praxi využíváno při řešení pracovních konfliktů. Pokud však zaměstnanec 

uvedení důvodů požaduje, musí být v dohodě uvedeny. Uvedení důvodů v dohodě 

o skončení pracovního poměru je pro zaměstnance důležité z hlediska možnosti 

posouzení nároků na odstupné, výslovné uvedení však není podmínkou vzniku nároku 

u důvodů podle § 52 písm. a) až c), ale jejich skutečná existence. Zákoník práce 

vyžaduje pod sankcí relativní neplatnosti písemnou formu dohody o rozvázání 

pracovního poměru v zájmu právní jistoty účastníků. O bezprávnou výhrůžku ani 

o výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů v rozporu s dobrými mravy 

na újmu zaměstnance se nejedná, jestliže zaměstnavatel svůj návrh na rozvázání 

pracovního poměru dohodou odůvodní tím, že podle jeho názoru jsou zde důvody, 

pro které by mohl se zaměstnancem pracovní poměr zrušit okamžitě.29 Zaměstnanec i 

zaměstnavatel se mohou domáhat určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

dohodou (§ 72 ZP) u soudu. Zákoník práce v § 67 odst. 1 stanoví povinnost poskytnout 

odstupné ve vyjmenovaných případech, a to nejméně ve výši zde uvedené, aniž by 

omezovalo jeho poskytování v jiných případech či v jiné (vyšší) výši. Smluvní odstupné 

                                                 
29 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1332/2001, www.nsoud.cz 
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lze tedy sjednat i nad rámec zákonných důvodů. V případě dohody jakožto 

dvoustranného právního úkonu je prostor pro její neplatnost užší, je možné využít 

obecné nedostatky právního úkonu, absenci svobodné vůle či neuvedení dne rozvázání 

pracovního poměru. 

 

 4.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru výpovědí 

Výpověď je jednostranným právním úkonem, jehož důsledkem je skončení 

pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby. Jedná se o projev vůle jedné strany 

(zaměstnance nebo zaměstnavatele), směřující ke skončení pracovního poměru, a to 

zcela nezávisle na vůli strany druhé, resp. často přímo proti vůli druhé strany.30 

Výpověď je třeba řádně označit, aby bylo zcela zřejmé, jaký právní úkon chce účastník 

učinit. V praxi se často vyskytují úkony označené jako „výpověď dohodou“, které jsou 

matující. Potom je nutné právní úkon posuzovat podle obsahu, čeho chtěl účastník 

pracovněprávního vztahu docílit, popř. se dovolat neplatnosti takového právního úkonu 

pro jeho nesrozumitelnost. Aby byla výpověď platná, vyžaduje se písemná forma a její 

doručení druhému účastníku. Teprve doručením nastávají účinky výpovědi a svůj 

význam má i pro běh výpovědní doby. Na účinky výpovědi nemůže mít vliv, pokud 

byla druhému účastníku řádně doručena a ten ji např. roztrhal. Rozhodným okamžikem 

je faktické doručení výpovědi druhému účastníku, nemůže jím být např. předání 

písemné výpovědi k přepravě, jak se objevilo v judikatuře.31 V případě pochybnosti 

o určitosti písemného projevu vůle – výpovědi z pracovního poměru – a není-li možné 

provést výklad písemného projevu vůle jen na základě listiny, v níž je obsažen, je třeba 

zabývat se zejména tím, za jakých okolností byl projev vůle účastníka směřující 

k rozvázání pracovního poměru výpovědí učiněn a zda za těchto okolností bylo mezi 

účastníky zřejmé, proč byla výpověď z pracovního poměru dána.32  

                                                 
30 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 230 
31 Například R 73/2005 
32 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2999/2000, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek č. 10, str. 47 
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Zákoník práce klade na zaměstnavatele omezení a zvláštní nároky na důvody 

výpovědi. Zaměstnanec není ve svém rozhodnutí rozvázat pracovní poměr výpovědí 

nijak právně omezen. Nevyžaduje se ani uvedení důvodu, pro který se rozhodl pracovní 

poměr skončit. Zaměstnavatel je oprávněn se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr 

jen ze zákonem taxativně stanovených důvodů uvedených v § 52 ZP. Výpověď, která se 

opírá o jakýkoliv jiný důvod, než stanoví zákoník práce, nebo není vůbec odůvodněna, 

je relativně neplatná a v případě soudního sporu nemá zaměstnavatel reálnou vyhlídku 

na úspěch. V písemné výpovědi, kterou dává zaměstnavatel, musí být konkrétně uveden 

důvod výpovědi, nestačí jen uvedení čísla příslušného ustanovení zákoníku práce. 

Důvod výpovědi musí být skutkově uveden tak, aby ho nebylo možné zaměnit za jiný. 

Výpovědní důvod nelze dodatečně měnit. Chrání se tím zaměstnanci před 

neopodstatněným rozvázáním pracovního poměru, právní a sociální jistota 

zaměstnanců. Domáhá-li se zaměstnanec žalobou podanou u soudu určení neplatnosti 

výpovědi, soud z hlediska naplnění výpovědního důvodu zkoumá, zda zaměstnavatelem 

vymezený důvod výpovědi zakládá některý z důvodů uvedených v zákoně a zda nastaly 

takové skutečnosti, které právní norma předpokládá jako důvod k tomuto rozvázání 

pracovního poměru. Vychází přitom ze skutkového vylíčení důvodu použitého 

v písemné výpovědi. Zaměstnavatel nemůže důvod výpovědi dodatečně (tj. 

po výpovědi) měnit, z toho důvodu nemůže ani soud přihlížet k okolnostem, kterými 

zaměstnavatel výpověď neodůvodnil.33 Výpověď nemá právní účinky, pokud by ji 

učinil někdo, kdo není zaměstnavatelem zaměstnance, vůči němuž výpověď směřuje. 

Důvod výpovědi je třeba posuzovat podle stavu a okolností, jež se vyskytovaly v době 

výpovědi, resp. jejího doručení. 

Důvody, ze kterých může dát zaměstnavatel výpověď, lze členit do těchto 

skupin: 

• organizační důvody – např. rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, 

nadbytečnost zaměstnance, vzhledem k organizačním změnám (§ 52 písm. a)–c) 

ZP), 

                                                 
33 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1923/2004, www.nsoud.cz 
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• dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance (§ 52 písm. d), e) ZP), 

• nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce 

ze strany zaměstnance (§ 52 písm. f) ZP), 

• důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či soustavné 

méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (§ 52 písm. g) ZP).34  

Jednotlivé zákonné důvody výpovědi mají svá specifika, proto je na místě se 

jimi jednotlivě zabývat. Důvodem výpovědi ze strany zaměstnavatele podle § 52 písm. 

a) ZP je situace, kdy fyzická či právnická osoba přestane podnikat nebo vykonávat jiné 

činnosti, aniž by práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přešla na jiného 

zaměstnavatele. Při přechodu práv a povinností je vyloučeno, aby zaměstnavatel dal 

třeba jen některým zaměstnancům výpověď. Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části 

není pracovněprávním, ale tzv. faktickým úkonem, na nějž se nevztahují důvody 

neplatnosti. 

Přemístěním je podnikání nebo vykonávání činnosti zaměstnavatele nebo jeho 

části na jiném místě než dosud. O přemístění se nejedná, pokud došlo jen ke změně 

sídla zaměstnavatele, ale je-li v pracovní smlouvě místo výkonu práce vymezeno sídlem 

zaměstnavatele, lze přemístění zaměstnavatele ve smyslu § 52 písm. b) ZP považovat 

změnu jeho sídla.35 Rovněž přemístění není pracovněprávním, ale faktickým úkonem, 

na nějž důvody neplatnosti pracovněprávních úkonů nedopadají, proto např. 

přestěhování provozovny a rozšířen sortimentu nemůže být důvodem pro výpověď. 

Důvodem výpovědi pro nadbytečnost jsou organizační změny zaměstnavatele, 

jež způsobily nepotřebnost práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Rozhodnutí 

o organizačních změnách má být učiněno způsobem nevzbuzujícím pochybnost, že bylo 

přijato. Postačuje, aby s ním byl seznámen zaměstnanec, jež se jím stal nadbytečným, 

nejpozději ve výpovědi z pracovního poměru. K výpovědi z tohoto důvodu může 

zaměstnavatel přistoupit i před účinností rozhodnutí o organizačních změnách. 

                                                 
34 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 232 
35 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 730/2000, www.nsoud.cz 
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Výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce je 

neplatná, jestliže zaměstnavatel v době, kdy dával zaměstnanci tuto výpověď, musel 

vzhledem ke všem okolnostem případu vědět, že ke dni, v němž nastává účinnost 

přijatých organizačních změn, nebude tento zaměstnanec nadbytečným.36 Pracovní 

poměr může být platně rozvázán, uplyne-li výpovědní doba v bezprostřední návaznosti 

na účinnost rozhodnutí o organizační změně. Rozhodnutí o organizační změně je 

faktickým úkonem, nedopadají na něj důvody neplatnosti pracovněprávních úkonů, 

rozhodnutí nelze ani porovnávat s dobrými mravy, jestliže jím zamýšlel jiné cíle. Soud 

nemá možnost ani v řízení o neplatnost výpovědi přezkoumávat, proč byl určitý 

zaměstnanec vybrán jako nadbytečný, měl-li zaměstnavatel podle rozhodnutí 

o organizačních změnách na výběr, kteří zaměstnanci u něho zůstanou a se kterými 

bude pracovní poměr rozvázán. Souhlasím s názorem Nejvyššího soudu, že přijetí 

jiného zaměstnance na místo uvolněné odchodem zaměstnance, kterému byla dána 

výpověď pro nadbytečnost, je zpravidla důkazem o neopodstatněnosti použitého 

výpovědního důvodu.37 Zákoník práce však neomezuje zaměstnavatele při změně 

složení zaměstnanců s rozdílnou kvalifikací. Proto nelze rozvázání pracovního poměru 

výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance podmínit absolutním snížením počtu 

zaměstnanců, může k němu dojít i při zvyšování počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelům 

zákon umožňuje, aby regulovali nejen počet svých zaměstnanců, ale i jejich kvalifikační 

složení, jaké odpovídá jejich potřebám.38 V současné době jsou v praxi nejčastější právě 

výpovědi z důvodu organizačních změn. 

Nezpůsobilost zaměstnance konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání je výpovědním důvodem podle § 52 

písm. d) ZP jen tehdy, pokud lékařský posudek, kterým byla určena, je platný nebo 

potvrzený rozhodnutím příslušného správního úřadu. Závěr o nezpůsobilosti 

zaměstnance konat dosavadní práci musí být uveden způsobem nevzbuzujícím 

pochybnost v posudkovém závěru. Pro platnost výpovědi je rozhodný stav v době 

                                                 
36 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 630/2000, www.aspi.cz 
37 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1770/2001, www.nsoud.cz 
38 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1369/2001, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek č. 17, 
str. 148 
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výpovědi. Dodatečné doplňování nebo upřesňování lékařského posudku je nepřípustné. 

Pokud lékařský posudek pozbyl platnosti nebo rozhodnutí správního úřadu o potvrzení 

tohoto posudku bylo zrušeno po podání výpovědi, nemá to na její platnost žádný vliv, 

nelze přihlížet k tomu, co nastalo dodatečně. V řízení o určení neplatnosti výpovědi se 

soud zabývá tím, zda je lékařský posudek platný, popřípadě zda byl potvrzen 

vykonatelným rozhodnutím příslušného správního úřadu. Soud nemůže v řízení 

přezkoumávat obsahovou stránku lékařského posudku či rozhodnutí příslušného 

správního úřadu ani znaleckým posudkem. 

Pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, jež nebyl způsoben následkem 

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, může dát zaměstnavatel zaměstnanci 

výpověď z pracovního poměru, byla-li zdravotní nezpůsobilost zjištěna lékařským 

posudkem, který je platný nebo potvrzený rozhodnutím příslušného správního úřadu. 

Závěr o nezpůsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci musí být uveden způsobem 

nevzbuzujícím pochybnost v posudkovém závěru. Pro platnost výpovědi je rozhodný 

stav v době výpovědi. Proto pro posouzení platnosti výpovědi podle ustanovení § 52 

písm. e) zákoníku práce není důležité, zda zaměstnanec nebyl schopen práci vykonávat 

již při nástupu do zaměstnání, ale byl-li a kdy vydán posudek nebo rozhodnutí o tom, že 

je dlouhodobě nezpůsobilý konat dále dosavadní práci.39 Dodatečné doplňování nebo 

upřesňování lékařského posudku je nepřípustné. Pokud lékařský posudek pozbyl 

platnosti nebo rozhodnutí správního úřadu o potvrzení tohoto posudku bylo zrušeno po 

podání výpovědi, nemá to na její platnost žádný vliv, nelze přihlížet k tomu, co nastalo 

dodatečně. V řízení o určení neplatnosti výpovědi se soud zabývá tím, zda je lékařský 

posudek platný, popřípadě zda byl potvrzen vykonatelným rozhodnutím příslušného 

správního úřadu. Soud nemůže v řízení přezkoumávat obsahovou stránku lékařského 

posudku či rozhodnutí příslušného správního úřadu ani znaleckým posudkem. Důvodem 

výpovědi není nárok zaměstnance na invalidní důchod nebo jeho přiznání. Rovněž 

splnění nároku na starobní důchod není důvodem výpovědi, záleží na zaměstnanci, zda 

o přiznání důchodu požádá nebo bude pokračovat v pracovním poměru. 

                                                 
39 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2032/2002, www.nsoud.cz 
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U výpovědního důvodu podle § 52 písm. f) ZP je nutné nejprve objasnit 

terminologický rozdíl mezi předpoklady a požadavky, jež bývá v praxi někdy opomíjen. 

Rozdíl mezi předpoklady a požadavky spočívá v tom, že předpoklady stanoví právní 

předpisy, požadavky klade zaměstnavatel. Předpoklady pro výkon sjednané práce 

spočívají zejména v dosažení určitého vzdělání, stupně kvalifikace a dovedností, 

v osvědčení znalostí složením zkoušky nebo jiným povinným přezkoušením nebo se 

týkají osoby zaměstnance. Předpoklady pro výkon sjednané práce nemá ten, komu byl 

uložen trest zákazu činnosti vztahující se k dané práci, kdo práci nesmí vykonávat 

na základě rozhodnutí správního úřadu nebo jiného orgánu nebo komu neumožňují 

výkon práce zvláštní právní předpisy. Právní předpisy mohou stanovit předpoklady 

pro výkon sjednané práce i dodatečně během trvání pracovního poměru. Pokud 

zaměstnavatel zjistí za trvání pracovního poměru, že zaměstnanec nesplňuje stanovené 

předpoklady, ačkoliv při uzavírání pracovní smlouvy vycházel z opačné informace, je to 

důvod k výpovědi podle § 52 písm. f) ZP. Jsou-li předpoklady pro výkon sjednané práce 

stanoveny právním předpisem, který umožňuje, aby zaměstnavatel jejich nedostatek 

zaměstnanci prominul, není výpovědní důvod podle § 52 písm. f) ZP naplněn, jestliže se 

zaměstnavatel rozhodl splnění takového předpokladu po zaměstnanci nepožadovat. 

Zaměstnavatel může přistoupit jen k dočasnému prominutí, pak je výpovědní důvod 

naplněn uplynutím doby, po kterou zaměstnavatel stanovený předpoklad promíjel.40 

Požadavky zaměstnavatele musí být z hlediska výkonu práce oprávněné a povahou 

pracovních činností ospravedlnitelné. Má-li zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele 

neuspokojivé pracovní výsledky, může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď 

nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy zaměstnance písemně vyzval k odstranění 

neuspokojivých pracovních výsledků, jestliže je zaměstnanec neodstranil, ačkoli mu 

k tomu byla dána přiměřená lhůta. Zaměstnavatel musí ve výzvě lhůtu k odstranění 

neuspokojivých pracovních výsledků uvést a její délku zohlednit vytýkaným 

nedostatkům, jinak je výpověď neplatná. Písemná výzva, jež musí být doručena 

zaměstnanci do vlastních rukou, je hmotněprávním předpokladem platnosti výpovědi. 

Jedná se o faktický úkon, na nějž nedopadají důvody neplatnosti, proto je rozhodování 

soudu o neplatnosti výzvy vyloučeno. 

                                                 
40 Srov. Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, str. 200 
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Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci je výpovědním důvodem podle § 52 písm. g) ZP jen 

tehdy, bylo-li zaměstnancem zaviněno (postačí z nevědomé nedbalosti). Nezaviněné 

jednání zaměstnance může být důvodem k výpovědi jen tehdy, stanoví-li to výslovně 

zákoník práce. Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci lze vypovědět pracovní poměr, jestliže dosáhlo 

určitého stupně intenzity. Zákoník práce rozlišuje zvlášť hrubé, závažné a méně závažné 

porušení této povinnosti, aniž by tyto pojmy definoval, přičemž právě na nich závisí, 

zda a jak bude zaměstnanec za jejich porušení postižen. Intenzitu porušení 

zaměstnancovy povinnosti posuzuje soud v každém jednotlivém případě a na základě 

jejich posouzení rozhodne, zda zaměstnanec byl za své jednání postižen odpovídajícím 

způsobem. Pro posouzení platnosti výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení 

§ 52 písm. g) zákoníku práce není podstatné, kolik z jednání označených ve výpovědi 

jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů bylo skutečně v řízení 

před soudem jako porušení posouzeno, ale zda ono zjištěné (ona zjištěná) porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů dosahuje (ve svém souhrnu dosahují nebo 

alespoň jedno z nich dosahuje) takové intenzity.41 Soud může při posuzování 

přihlédnout k osobě zaměstnance, k pracovnímu místu, které zastává, k jeho 

dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níž došlo k porušení 

těchto povinností, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení 

konkrétních povinností zaměstnance, k důsledku porušení pro zaměstnavatele, zda 

zaměstnanec svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu apod. Jednání zaměstnance 

ke škodě na majetku zaměstnavatele může představovat porušení povinnosti stanovené 

ustanovením § 301 písm. d) ZP i v případě, že se tohoto jednání zaměstnanec dopustil 

mimo stanovenou pracovní dobu.42 Méně závažné porušování povinnosti je důvodem 

k výpovědi jen tehdy, pokud k němu došlo soustavně. O soustavné méně závažné 

porušování povinností se jedná tehdy, dopustil-li se zaměstnanec nejméně tří porušení 

svých povinností při plnění pracovního úkolu, mezi nimiž je přiměřená časová 

souvislost. Aby byla výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. g) 

                                                 
41 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2375/2004, www.nsoud.cz 
42 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 59/2005, www.nsoud.cz 
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zákoníku práce platná, musí zaměstnavatel alespoň jednou písemně upozornit 

zaměstnance na možnost výpovědi a výpověď z pracovního poměru byla podat 

nejpozději do uplynutí šesti měsíců od tohoto písemného upozornění. Z hlediska splnění 

upozorňovací povinnosti zaměstnavatele není samo o sobě významné, zda byl 

zaměstnanec písemně upozorněn na možnost výpovědi z pracovního poměru 

v souvislosti s jednáním, které posléze nebylo zaměstnavatelem použito jako důvod 

k rozvázání pracovního poměru tímto způsobem.43 Písemné upozornění na možnost 

výpovědi je faktickým úkonem, na nějž nedopadají důvody neplatnosti, proto žalobu 

o určení neplatnosti písemného upozornění na možnost výpovědi soud zamítne. 

Výpověď zaměstnanci pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit 

pracovní poměr, smí dát zaměstnavatel jen ve lhůtách uvedených v § 58 ZP. Opožděné 

podání výpovědi je důvodem její neplatnosti. 

Výpověď z pracovního poměru může být odvolána nejdříve toho dne, kdy byla 

doručena druhému účastníku. I když zákoník práce výslovně nestanoví, kdy může být 

výpověď účinně odvolána nejpozději, je třeba z jeho ustanovení dovodit, že tímto 

okamžikem je poslední den zákonem stanovené výpovědní doby, neboť uplynutím 

tohoto dne pracovní poměr skončí a účinky výpovědi jsou tím dovršeny. Tento závěr 

však neplatí v případě, kdy je platnost výpovědi z pracovního poměru předmětem 

soudního sporu. Uplatní-li proto zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou neplatnost 

rozvázání pracovního poměru výpovědí u soudu, může být výpověď z pracovního 

poměru, která mu byla doručena, s jeho souhlasem odvolána nejpozději 

před pravomocným skončením řízení o určení neplatnosti výpovědi, a to i tehdy, jestliže 

výpovědní doba spojená s touto výpovědí již uplynula (jestliže již minul den, kdy měl 

pracovní poměr tímto rozvázáním skončit).44 Odvolání výpovědi se posuzuje podle 

obsahu projevené vůle účastníků. Nedodržení písemné formy odvolání výpovědi či 

souhlasu s ním není vadou, jež by způsobila neplatnost tohoto právního úkonu. 

                                                 
43 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 3140/2005, www.nsoud.cz 
44 Blíže viz. rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2625/1998, Sbírka rozhodnutí NS č. 8/1999, str. 261 
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Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce, jež začínají běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního 

dne příštího měsíce. Zákoník práce umožňuje výpovědní dobu dohodou účastníků 

prodloužit, nelze však zkrátit pod zákonnou hranici dvou měsíců, taková dohoda by 

byla neplatná a výpovědní doba by činila ex lege dva měsíce. Výpovědní doba je dána 

zákonem. Nemusí být proto, má-li být výpověď platná, ve výpovědi správně uvedena a 

nemusí být výslovně uvedena vůbec. Neuvede-li tedy zaměstnavatel nebo zaměstnanec 

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

avšak pracovní poměr končí uplynutím zákonné výpovědní doby.45  

Zákoník práce chrání zaměstnance před jednostranným rozvázáním pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele v určitých životních situacích, tzv. ochranná doba. 

Chrání zaměstnance v případě nemoci, úrazu, při povolání k výkonu vojenského 

cvičení, při plném uvolnění zaměstnance ze zaměstnání pro výkon veřejné funkce, 

při těhotenství, čerpání mateřské a rodičovské dovolené a v případě uznání zaměstnance 

pracujícího v noci dočasně nezpůsobilým pro noční práci. Rozhodující pro posouzení 

účinků zákazu výpovědi v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce, 

je, kdy byl zaměstnanec uznán dočasně neschopným vykonávat pro nemoc nebo úraz 

dosavadní zaměstnání.46 Výpověď daná v ochranné době je neplatná, s výjimkou 

výpovědi z důvodu, že se zaměstnavatel ruší nebo přemísťuje (postačí částečně). 

Ochranná doba rovněž nemá vliv na výpovědi danou z důvodu pro okamžité zrušení 

pracovního poměru, pouze pokud se nejedná o zaměstnankyni na mateřské dovolené 

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

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, na výpověď pro jiné porušení právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci, pokud nejde o těhotnou zaměstnankyni, 

zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo o zaměstnance či zaměstnankyni, 

jež čerpají rodičovskou dovolenou. Jestliže v době, která následuje po doručení 

výpovědi, dojde k naplnění některé ze skutkových podstat upravených v ustanovení 

§ 53 odst. 2 ZP, s nimiž zákon spojuje vznik tzv. ochranné doby, a zaměstnanec 

                                                 
45 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2209/2000, www.nsoud.cz 
46 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1954/2000, www.nsoud.cz 
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prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá, pracovní poměr skončí 

po uplynutí „zákonné“ výpovědní doby, i když ještě neskončila ochranná doba.47  

Speciální právní úprava chrání poslance a senátory Parlamentu České republiky. 

Po dobu výkonu funkce a dvanácti měsíců následujících po zániku mandátu zákon48 

vyžaduje k rozvázání pracovního (nebo obdobného) poměru výpovědí ze strany 

zaměstnavatele souhlas předsedy komory Parlamentu, jinak je skončení pracovního 

poměru neplatné. Toto ustanovení má za cíl chránit členy Parlamentu před případným 

diskriminačním jednání zaměstnavatelů za jednání poslanců a senátorů při výkonu 

mandátu (součást imunity). Z hlediska de lege ferenda se však může jevit sporným, až 

kontroverzním. 

 

 4.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením 

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným právním úkonem 

směřujícím ke skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného 

vyhotovení druhému účastníku pracovněprávního vztahu.49 Okamžitým zrušením lze 

ukončit jakýkoliv pracovní poměr. Zákoník práce vyžaduje, aby okamžité zrušení 

pracovního poměru bylo učiněno písemně, musí obsahovat skutkový popis důvodu, aby 

jej nebylo možno zaměnit za jiný, a musí být ve stanovené lhůtě doručeno druhému 

účastníku. Nebude-li jedna z náležitostí dodržena, bude právní úkon neplatný. Proto i 

nedostatek podpisu zaměstnavatele na listině obsahující okamžité zrušení pracovního 

poměru způsobuje neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru pro nedostatek 

písemné formy.50 Důvod uvedený v okamžitém zrušení pracovního poměru nelze 

dodatečně měnit. Pracovní poměr skončí dnem, kdy bylo okamžité zrušení pracovního 

poměru doručeno druhému účastníku. Uvede-li v něm jiné datum, nemá to na skončení 

pracovního poměru vliv. Jelikož účinky tohoto jednostranného právního úkonu 

                                                 
47 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1440/2003, www.nsoud.cz 
48 § 40 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů 
státní moci a některých státních orgánů a soudců, v platném znění 
49 Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, str. 234 
50 Srov. rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 14 Co 158/95 
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nastávají doručením, nelze odvolat. Zákoník práce to ani nepřipouští. Zdůrazňuje tak 

výjimečnost tohoto právního jednání. Okamžitým zrušením lze skončit i pracovní 

poměr, k jehož skončení byl již učiněn jiný rozvazovací úkon, jestliže pracovní poměr 

stále trvá. Je-li platnost skončení pracovního poměru předmětem soudního sporu, lze 

provádět další rozvazovací úkony, jejich platnost a účinnost však bude možno 

posuzovat pouze v případě, že soud pravomocně prohlásí předchozí rozvazovací úkon 

za neplatný a pracovní poměr tak na jeho základě neskončí. 

Okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem může za zaměstnavatele, 

který je právnickou osobou, statutární orgán a za zaměstnavatele, který je fyzickou 

osobou, tato osoba. Není však vyloučeno pověření či oprávnění jiné osoby nebo 

zaměstnance. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze z důvodů 

pravomocného odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, pravomocného odsouzení zaměstnance 

pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šesti měsíců nebo 

pro porušení zaměstnancovy povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Odsouzení zaměstnance musí být 

pravomocné, se zaměstnancem tedy nelze okamžitě zrušit pracovní poměr před právní 

mocí rozsudku. 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud podle lékařského 

posudku nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel 

jej nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku na jinou vhodnou práci 

nebo pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo 

jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Lékařský posudek musí výslovně 

obsahovat, že zaměstnanec nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví. 

Takový posudek může vydat jedině zařízení závodní preventivní péče nebo 

rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává. 

Zaměstnanec má právo okamžitě zrušit pracovní poměr uplynutím 15 dnů od termínu 

splatnosti mzdy, platu nebo jejich náhrady a dodatečné uspokojení všech nároků 

zaměstnavatelem mu nemůže bránit. Dodatečné uspokojení by mohlo mít význam 
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v případném soudním řízení o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního 

poměru při posuzování, zda nedošlo k výkonu práv a povinností v rozporu s dobrými 

mravy ve smyslu § 14 odst. 1 ZP. Zrušil-li zaměstnanec se zaměstnavatelem okamžitě 

pracovní poměr z důvodu, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy 

do 15 dnů po uplynutí její splatnosti za více měsíců nebo jinak určených výplatních 

období, je důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru naplněn i tehdy, jestliže 

zaměstnavatel ve skutečnosti nevyplatil zaměstnanci do 15 dnů po uplynutí splatnosti 

mzdu nebo náhradu mzdy pouze za jeden z těchto více měsíců nebo jinak určených 

výplatních období.51 Pro posouzení splatnosti není významné, že zaměstnavatel stanovil 

svým jednostranným opatřením termín výplaty mzdy nebo platu přímo na pracovišti. 

Pokud byla mzda vyplacena manželu zaměstnance bez písemného zmocnění, není nárok 

zaměstnance na mzdu uspokojen řádně, bez ohledu na to, zda se mzda následně dostala 

do dispoziční sféry zaměstnance a fakticky byla použita pro potřeby zaměstnance a jeho 

domácnosti. Pokud zaměstnanec z tohoto důvodu okamžitě zrušil pracovní poměr, je 

třeba zkoumat, nejde-li z jeho strany o zneužití práva, tedy jednání, jehož cílem není 

dosažení účelu a smyslu sledovaného právní normou, nýbrž které je v rozporu 

s ustálenými dobrými mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku 

újmu.52 Teprve až řádně vyplacená mzda se stává společným jměním manželů. Nárok 

na mzdu (plat) za vykonanou práci náleží pouze zaměstnanci. 

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou okamžitě zrušit pracovní poměr 

v subjektivní prekluzivní lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému 

zrušení dozvěděli, nejpozději v objektivní lhůtě jednoho roku ode dne, kdy tento důvod 

vznikl. Uplynutí lhůty má za následek zánik (prekluzi) práva. Okamžitě zrušit pracovní 

poměr nelze s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené ani se 

zaměstnankyní nebo zaměstnancem čerpajícími rodičovskou dovolenou. 

 

                                                 
51 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1275/2004, www.nsoud.cz 
52 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 716/2001, www.nsoud.cz 
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 4.4 Neplatné rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební době 

Skončení pracovního poměru zrušením ve zkušební době je možné pouze 

v průběhu platně sjednané zkušební doby. Písemné oznámení o zrušení pracovního 

poměru nemusí obsahovat odůvodnění, proč má pracovní poměr skončit, má být 

doručeno druhému účastníku alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr 

skončit. Jedná se o lhůtu pořádkovou, její nedodržení nezpůsobuje neplatnost tohoto 

jednostranného právního úkonu. Rovněž nedodržení písemné formy nezpůsobuje 

neplatnost. Zrušit pracovní poměr tímto způsobem lze nejdříve v den následující po dni, 

který byl sjednán jako den nástupu do práce. Během zkušební doby nelze učinit 

zrušovací projev směřující ke skončení pracovního poměru s tím, že jako den skončení 

pracovního poměru bude označen až den následující po uplynutí zkušební doby a 

ke zrušení nemůže ani dojít zpětně. Pracovní poměr proto skončí dnem stanoveným 

ve zrušovacím projevu, nejpozději posledním dnem zkušební doby. Zákoník práce 

zaměstnavateli zakazuje v § 66 odst. 1 zrušit pracovní poměr v průběhu prvních 14 

kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. 

Tomuto ustanovení je však třeba rozumět tak, že zaměstnanci může být předáno či 

sděleno oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době v době prvních 14 

kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), avšak s tím, že pracovní 

poměr končí nejdříve 14. kalendářním dnem trvání této skutečnosti. Tento den může být 

i posledním dnem trvání pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel učiní zrušení a určí 

v něm, že pracovní poměr skončí např. 3 dnem po doručení rozhodnutí o zrušení, a 

zaměstnanci vznikne dočasná pracovní neschopnost v době od rozhodnutí do dne, 

kterým pracovní poměr končí, nemá to na dobu trvání pracovního poměru vliv a 

pracovní poměr skončí určeným dnem. 

Do budoucna se navrhuje zakázat sjednání zkušební doby v případech, kdy mezi 

stranami existoval v dohledné minulosti pracovní poměr a není-li zároveň k nové 

zkušební době dán ospravedlnitelný důvod. 
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 4.5 Neplatnost odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance 
nebo vzdání se tohoto místa 

Dohoda o tom, že zaměstnanec může být odvolán z vedoucího pracovního místa 

a že se zaměstnanec může tohoto místa vzdát, je uzavřena, jen jestliže byly sjednány 

obě tyto možnosti. Pokud by bylo sjednáno, že zaměstnanec smí být ze svého vedoucího 

místa odvolán, aniž by se ho mohl vzdát, nebo naopak, jde o důvod pro neplatnost 

právního úkonu. Vymezují-li právní předpisy důvody, pro které lze zaměstnance 

odvolat, je odvolání učiněné z jiných důvodů nebo bez uvedení důvodů neplatné. 

Zaměstnanec, který se zaměstnavatelem uzavřel dohodu o možnosti odvolání a vzdání 

se vedoucího pracovního místa, může být odvolán jen ze sjednaných důvodů. Pokud 

nebyly vymezeny, smí být odvolán z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. 

Zaměstnanec se může svého vedoucího pracovního místa vzdát kdykoli a z jakéhokoliv 

důvodu, ledaže by bylo v právních předpisech stanoveno nebo v dohodě sjednáno jinak. 

Zaměstnance, jehož pracovní poměr se zakládá jmenováním, může z pracovního místa 

odvolat ten, kdo je příslušný podle zvláštních předpisů nebo ke jmenování. 

Zaměstnanec, který se zaměstnavatelem uzavřel dohodu o možnosti odvolání a vzdání 

se pracovního místa, smí být odvolán jen statutárním orgánem právnické osoby nebo 

zaměstnavatelem, je-li fyzickou osobou. Uvedené orgány a osoby nemohou odvoláním 

pověřit a ani zmocnit nikoho jiného, jinak je odvolání neplatné. 

Odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa jsou neplatné, pokud nebyly 

učiněny písemně. Jelikož se jedná o neplatnost relativní, ústně učiněné odvolání nebo 

vzdání se vedoucího pracovního místa je platné, jestliže se neplatnosti druhý účastník 

nedovolá. Odvolání a vzdání se má být prokazatelně doručeno druhé straně. Pokud 

nebyly řádně doručeny jejich adresátu, jsou neplatné. Zaměstnanec je ze jmenované 

funkce odvolán teprve dnem, ke kterému odvolání z funkce fakticky nastává, tj. dnem 

následujícím po doručení odvolání z funkce, není-li v odvolání z funkce uveden den 

pozdější. Již od doručení rozhodnutí o odvolání z funkce oba účastníci pracovního 

vztahu (zaměstnanec i zaměstnavatel) mají vědomost o tom, kdy (ke kterému 

okamžiku) zaměstnanec přestane jmenovanou funkci vykonávat. Je vhodné, aby již 

v této době řešili, jaké bude postavení zaměstnance poté, co výkon funkce skončí. Má-li 
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tedy dojít k rozvázání pracovního poměru výpovědí podle fikce nadbytečnosti, může tak 

zaměstnavatel učinit kdykoli od doručení rozhodnutí o odvolání z funkce zaměstnanci. 

Taková výpověď ale nemůže vést ke skončení pracovního poměru dříve než v den, 

v němž nastává účinnost odvolání z funkce.53 Má-li zaměstnavatel pro zaměstnance 

odvolaného z funkce (nebo jenž se funkce vzdal), která se obsazuje jmenováním, jinou 

práci odpovídající jeho kvalifikaci, popřípadě jinou pro něho vhodnou práci, avšak tuto 

práci mu nenabídne nebo mu takovou práci nenabídne ihned, jakmile je to možné, jde 

o porušení právní povinnosti způsobené zaměstnavatelem. Výše škody způsobené 

porušením těchto právních povinností se odvozuje z průměrného výdělku zjištěného 

ze mzdy dosahované při práci, která zaměstnanci měla být nabídnuta.54  

Neplatnost odvolání nebo vzdání se vedoucího pracovního místa musí 

zaměstnanec uplatnit u soudu. 

 

 5. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 

Zákoník práce operuje s pojmy náhrada mzdy (platu) a náhrada škody. Náhrada 

mzdy představuje výši průměrného výdělku posuzovaného za předchozí období. Škoda 

je charakterizována jako majetková újma vyčíslitelná v penězích. Zvláštní úprava 

nároků vyplývajících z neplatného rozvázání pracovního poměru vylučuje možnost 

použití obecných ustanovení o náhradě škody či náhradě mzdy při překážkách v práci 

na straně zaměstnavatele. 

Pokud zaměstnavateli nebo zaměstnanci vznikla škoda proto, že jim písemné 

oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době nebylo doručeno alespoň 3 

dny předem, je druhý účastník povinen škodu nahradit. 

 

                                                 
53 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 521/2003, www.nsoud.cz 
54 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1547/2000, www.nsoud.cz 
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 5.1 Nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli 

Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ode dne, kdy oznámil 

zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel 

umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému rozvázání pracovního poměru. 

Oznámí-li zaměstnanec zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho po neplatném rozvázání 

pracovního poměru dále zaměstnával, může nejpozději do rozhodnutí soudu o žalobě na 

určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru své stanovisko v tomto směru změnit. 

Rozhodným je takové oznámení zaměstnance zaměstnavateli, které tu bylo v době 

rozhodnutí soudu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, jímž bylo řízení 

ve věci pravomocně skončeno.55 Oznámení má být dle zákoníku práce učiněno písemně, 

nedostatek písemné formy však nezpůsobuje jeho neplatnost, postačí tedy např. i 

konkludentně. Požadavek na další zaměstnávání je proto obsažen v každém projevu 

vůle, z něhož bez pochybností vyplývá. Pokud zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem 

pracovní poměr různými jednostrannými právními úkony, zaměstnanec musí učinit 

oznámení vůči každému z nich. Pokud by tak neučinil, musel by soud dojít k závěru, že 

na dalším zaměstnávání netrval a že tedy na jeho základě pracovní poměr účastníků 

skončil. 

Pokud zaměstnanec netrvá na dalším zaměstnávání, platí, jestliže se nedohodne 

se zaměstnavatelem jinak, že pracovní poměr skončil dohodou ke dni, kdy měl skončit 

neplatným rozvazovacím právním úkonem. Bylo-li tím právním úkonem neplatné 

okamžité zrušení nebo neplatné zrušení ve zkušební době, má zaměstnanec nárok na 

náhradu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby. Tato náhrada má povahu 

satisfakce za neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Pro praxi 

lze doporučit uzavření dohody o finančním vyrovnání při neplatném skončení 

pracovního poměru. Jedná-li se o neplatnou dohodu o skončení pracovního poměru, 

postupuje se stejně jako při neplatné výpovědi ze strany zaměstnavatele. Uplatnil-li 

neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru zaměstnanec, nemá při fikci 

rozvázání pracovního poměru dohodou právo na náhradu mzdy ve výši průměrného 

výdělku za dobu výpovědní doby. Při skončen pracovního poměru fikcí dohody 

                                                 
55 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 227/2000, www.nsoud.cz 
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zaměstnanci nenáleží odstupné, neboť k dohodě nedošlo z důvodů uvedených v § 52 

písm. a) až d), ale za splnění předpokladů, za níž nastala její fikce. Zaměstnanec, který 

okamžitě zrušil pracovní poměr z důvodů nevyplacení mzdy nebo platu, má nárok 

na odstupné. 

Zaměstnanci ve faktickém pracovním poměru nenáleží žádné nároky na náhradu 

mzdy v případě ukončení tohoto pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nelze 

posoudit, zda jde o neplatné skončení pracovního poměru podle příslušných ustanovení 

zákoníku práce. Od faktických pracovních poměrů je třeba odlišit pracovní poměry, kde 

obsah pracovní smlouvy byl sjednán ústně, byť zákon stanoví povinnost uzavřít 

pracovní smlouvu písemně. 

Náhrada mzdy může být zaměstnanci soudem přiznána jen v takové výši, v jaké 

se stala splatnou v době vydání rozhodnutí soudu. Nelze ji přisoudit do budoucna. 

Promlčení práva na náhradu mzdy se řídí § 101 OZ. Promlčecí doba běží od splatnosti 

každé měsíční náhrady mzdy. Není významné, zda bylo v té době již rozhodnuto 

o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel může poskytovat 

zaměstnanci náhradu mzdy i v době, kdy o určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru není pravomocně rozhodnuto. Je-li rozvázání pracovního poměru následně 

shledáno platným, je zaměstnanec povinen zaměstnavateli vyplacenou náhradu 

z důvodu vydání bezdůvodného obohacení vrátit, neboť ví, že jde o částky neprávem 

vyplacené. 

Jestliže jiný zaměstnavatel odmítne zaměstnance zaměstnat proto, že s ním jeho 

předchozí zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr podle ustanovení § 55 odst. 1 

písm. b) zákoníku práce, zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu tím vzniklou 

podle § 265 odst. 2 zákoníku práce, jestliže rozvázání pracovního poměru bylo 

pravomocným rozhodnutím soudu určeno jako neplatné.56 V takovém případě má 

zaměstnanec ještě nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu 

výpovědní doby. 

                                                 
56 Blíže viz rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 498/2000, www.nsoud.cz 
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Nárok na náhradu mzdy nemá zaměstnanec za dobu jeho dočasné pracovní 

neschopnosti, pokud mu byl přiznán starobní nebo invalidní důchod. 

 

 5.2 Nároky zaměstnavatele vůči zaměstnanci 

Učinil-li zaměstnanec neplatný jednostranný právní úkon směřující ke skončení 

pracovního poměru a zaměstnavatel mu bez zbytečného odkladu písemně oznámil, že 

trvá na dalším výkonu práce ze strany zaměstnance, pracovní poměr trvá i nadále. 

Pokud zaměstnanec výzvě nevyhoví, může zaměstnavatel po něm požadovat náhradu 

škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce. 

Den, kdy je písemné oznámení doručeno zaměstnanci, má význam pro uplatnění 

náhrady škody, od tohoto dne může zaměstnavatel požadovat na zaměstnanci, aby mu 

nahradil škodu, jež mu v důsledku ignorování výzvy vznikla. Škoda musí být 

prokazatelná a její rozsah se řídí § 257 ZP. Zaměstnanec odpovídá za škodu, jen jestliže 

jsou splněny předpoklady odpovědnosti uvedené v § 250 ZP. Mezi škodou a porušením 

povinnosti zaměstnance musí být vztah příčinné souvislosti a musí být prokázáno 

zaměstnancovo zavinění, alespoň z nevědomé nedbalosti. Právo zaměstnavatele 

na náhradu škody se promlčuje. Promlčecí doba se řídí § 106 OZ. 

Nedostatek písemné formy oznámení nezpůsobuje jeho neplatnost, je tedy platné 

i tehdy, bylo-li učiněno ústně či konkludentně. Oznámení může zaměstnavatel učinit 

vždy, má-li pro vztahy mezi účastníky právní význam, je-li tedy způsobilé založit právo 

požadovat po zaměstnanci náhradu škody. Zaměstnavatel může své rozhodnutí na trvání 

výkonu práce ze strany zaměstnance měnit, nejpozději však do konce období, v němž 

může zaměstnanci oznámit, že trvá na dalším zaměstnávání. Bylo-li oznámení učiněno 

v žalobě nebo v jiném úkonu učiněném vůči soudu, je vůči zaměstnanci účinné 

doručením žaloby nebo okamžikem, kdy se o něm jinak v řízení dozvěděl. 

Jestliže zaměstnavatel netrvá na dalším výkonu práce a účastníci se nedohodli 

jinak, platí, že pracovní poměr skončil dohodou ke dni, kdy měla uplynout výpovědní 

doba plynoucí z neplatné výpovědi, nebo ke dni, kdy měl pracovní poměr skončit 
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neplatným okamžitým zrušením nebo neplatným zrušením ve zkušební době. 

V takovém případě nemá zaměstnavatel nárok na náhradu škody vůči zaměstnanci. 

Zaměstnavatel nemá právo uplatňovat vůči zaměstnanci náhradu škody pro neplatnost 

dohody o rozvázání pracovního poměru. 

 

 6. Neplatnost právních úkonů souvisejících s dohodami o pracích 
konaných mimo pracovní poměr 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr tvoří doplňkovou formu 

pracovněprávních vztahů. Svým charakterem umožňují ve větší míře při jejich uzavírání 

uplatnění principu smluvní volnosti, což může představovat výhody při sjednávání 

podmínek, avšak i nevýhodu v menší ochraně zaměstnance, než jakou poskytuje 

zákoník práce zaměstnanci v pracovním poměru. Sjednané podmínky nemohou být 

příznivější, než je tomu u zaměstnanců v pracovním poměru. 

Jsou-li zaměstnavatel a zaměstnanec subjekty jednoho pracovněprávního vztahu 

(pracovní poměr), mohou uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení 

práce, a stát se tak subjekty dalšího pracovněprávního vztahu, pouze v případě, že 

sjednaný druh práce je odlišný od druhu práce v pracovním poměru. 

V případě dohod je vztah organizační nadřízenosti a podřízenosti poněkud 

omezen, zaměstnanec při výkonu práce není v takové míře vázán pokyny 

zaměstnavatele. Pokud by však zaměstnanec podle dohody o pracovní činnosti nebo 

dohody o provedení práce nenastoupil ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila 

překážka v práci, nebo do týdne neuvědomil zaměstnavatele o této překážce, může 

zaměstnavatel od sjednané dohody odstoupit. Je-li dohoda o pracovní činnosti uzavřená 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem neplatná, vzniká za předpokladu, že 

zaměstnanec pro zaměstnavatele pracoval a byl za vykonané práce odměňován, mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, a nikoli vztah občanskoprávní. 

V takové situaci je třeba posoudit, zda nedošlo i k pracovnímu poměru, jestliže byl mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednán druh práce, místo výkonu práce a den 
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nástupu do práce. Nelze bez dalšího dovozovat, že pracovněprávní vztah mezi 

účastníky, kdy občan pro podnikatele pracoval a za vykonávané práce byl odměňován, 

má bez dalšího povahu pracovního poměru. Vždy je třeba posoudit, k čemu 

ve skutečnosti projev vůle účastníků směřoval a o jaký právní úkon se v době, kdy 

sporný dvoustranný právní úkon uzavírali, z obsahového hlediska jednalo.57 V praxi 

často dochází ke snaze využívat dohody k obcházení pracovního poměru. 

Na dohody se nevztahuje právní úprava odstupného, pracovní doby a doby 

odpočinku, překážek v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru a 

odměny z dohody o práci konané mimo pracovní poměr. 

Na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu 

překračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a 

nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla 

dohoda uzavřena. Je-li sjednaná na dobu delší než 52 týdnů, nesmí doba vykonávané 

práce přesáhnout polovinu stanovené týdenní pracovní doby v průměru za období 52 

týdnů. Často dochází k prodlužování doby, na niž je dohoda uzavřena, aniž by v závěru 

tohoto období byla práce fakticky vykonávána, nebo je v dohodě deklarován určitý 

počet hodin v rámci stanovené týdenní pracovní doby a faktický časový úsek, v němž je 

práce vykonávána, je vyšší, přičemž zaměstnanci je toto kompenzováno vyšší odměnou 

za hodinu sjednané práce. Takovéto jednání je považováno za obcházení zákona, 

dohoda by byla z tohoto důvodu neplatná. Zaměstnavatel je povinen uzavřít dohodu 

o pracovní činnosti písemně pod sankcí neplatnosti, což v praxi bývá opomíjeno. Kdyby 

byla dohoda uzavřena ústně a zaměstnanec na jejím základě začal vykonávat sjednanou 

práci, bylo by třeba považovat dohodu za ústně uzavřenou pracovní smlouvu, na jejímž 

základě by vznikl faktický pracovní poměr s pracovní dobou sjednanou na polovinu 

týdenní pracovní doby. Zákoník práce mezi podstatné náležitosti dohody o pracovní 

činnosti stanoví sjednanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se 

dohoda uzavírá. Pokud by dohoda postrádala jednu z podstatných náležitostí, byla by 

relativně neplatnou a účastník, který neplatnost dohody nezpůsobil, by se musel 

                                                 
57 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2163/2004, www.nsoud.cz 
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neplatnosti dovolat. Ačkoli zákoník práce nestanoví mezi podstatné náležitosti odměnu 

za práci konanou na základě dohody o pracovní činnosti, vzhledem k charakteru závislé 

práce je třeba odměnu se zaměstnancem dohodnout, nemusí být ale obsažena v dohodě. 

Právní úprava pouze stanoví, že nesmí být nižší než minimální mzda. V dohodě 

o pracovní činnosti lze sjednat, popřípadě vnitřním předpisem stanovit právo 

na dovolenou a právo na pracovní volno při osobních překážkách v práci. Zaměstnanec 

má nárok na pracovní volno při jiných důležitých překážkách a v případě pracovní 

neschopnosti (karantény) mu za prvních 14 dní náleží náhrada mzdy stejně jako 

zaměstnancům v pracovním poměru. 

Výpovědní doba činí patnáct dní a běží ode dne doručení. Výpověď lze učinit i 

bez udání důvodu. Pro případ okamžitého zrušení si mohou účastníci sjednat pouze 

některý z důvodů uvedených v § 55 a 56 ZP nebo dát možnost okamžitého zrušení jen 

jedné straně. 

Dohodu o provedení práce lze sjednat maximálně na předpokládaný rozsah 150 

hodin. Do tohoto rozsahu se započítává doba práce, kterou zaměstnanec koná 

pro zaměstnavatele ve stejném kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení 

práce. Dohoda, která by byla uzavřena nad rozsah 150 hodin ročně, by byla neplatná. 

Z hlediska obsahu by bylo možné takový úkon považovat za pracovní smlouvu nebo 

za dohodu o pracovní činnosti. Zákoník práce nevyžaduje písemnou formu dohody, lze 

ji tedy platně uzavřít ústně. Dohoda by jen stěží mohla být uzavřena konkludentně 

(faktickou činností). Rovněž skončení dohody je ponecháno na podmínkách sjednaných 

v dohodě. Z právního hlediska skončí tento vztah vzájemnou dohodou nebo splněním. 

Jiné způsoby skončení jsou ponechány dohodě smluvních stran. V praxi se vyskytly 

případy využívání dohod o provedení práce k obcházení dohod o pracovní činnosti. 
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 7. Neplatné pracovněprávní úkony související s odpovědností za 
škodu 

Škoda vzniklá v důsledku neplatnosti pracovněprávního úkonu se řídí § 250 ZP 

v případě zaměstnance či § 265 v případě zaměstnavatele a může být odčiněna jen 

z důvodu odpovědnosti za škodu. Majetkový prospěch získaný plněním z neplatného 

pracovněprávního úkonu je bezdůvodným obohacením. Závazek z bezdůvodného 

obohacení vzniká jen tehdy, pokud majetková újma z neplatného pracovněprávního 

úkonu nepředstavuje škodu. Pro vznik závazku z odpovědnosti za škodu nebo 

z bezdůvodného obohacení je významné, který z účastníků pracovněprávního vztahu 

neplatnost způsobil, nebo jestli byla neplatnost způsobena oběma společně. Neplatnost 

pracovněprávního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-li ji výlučně 

sám. Zaměstnanec proto není povinen nahradit zaměstnavateli škodu, dokonce si přijaté 

plnění od zaměstnavatele na základě neplatného pracovněprávního úkonu může 

ponechat, jestliže neplatnost způsobil výlučně zaměstnavatel sám nebo byla způsobena 

oběma účastníky společně. Je-li smlouva neplatná pro nedostatek smlouvy, je důvod 

neplatnosti zpravidla způsoben oběma účastníky. Pokud byla uzavřena neplatná 

pracovní smlouva, jejíž neplatnost způsobil zaměstnavatel, má zaměstnanec právo 

na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku toho, že pracovní poměr nevznikl, jež 

představuje všechny nároky, jako kdyby pracovní poměr řádně vznikl (mzda, dovolená, 

náhrada škody atd.), jedná se o tzv. faktický pracovní poměr. Při skončení tohoto 

poměru nemá zaměstnanec nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, ale má 

právo na náhradu škody, která mu vznikla tím, že nebyla dodržena výpovědní doba 

nebo že neobdržel odstupné. Pokud neplatnost pracovní smlouvy způsobil výlučně 

zaměstnanec, má při faktickém poměru právo na mzdu a náhradu škody, která mu 

vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a odpovídá 

zaměstnavateli za škodu jako řádný zaměstnanec. Při skončení faktického poměru nemá 

žádné nároky vůči zaměstnavateli. 

Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování 

(dohoda o odpovědnosti) může zaměstnanec v platném pracovněprávním vztahu uzavřít 

nejdříve v den, kdy dosáhne 18 let věku. Dohoda musí být písemná. Pokud by dohodu 
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uzavřel zaměstnanec mladší 18 let nebo by dohoda nebyla uzavřena písemně, je 

neplatná. Dohoda o odpovědnosti, se stává perfektní až podpisem smlouvy a působí ode 

dne jejího podpisu. Podpis musí být vlastnoruční a nemůže být nahrazen mechanickými 

prostředky, jinak by byla dohoda neplatná. V dohodě nemusí být uvedeny hodnoty, 

které byly zaměstnanci svěřeny a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Dohodou 

o odpovědnosti přejímá zaměstnanec odpovědnost za schodek na jakýchkoli hodnotách, 

které mu zaměstnavatel svěří kdykoliv po uzavření dohody, půjde-li o hodnoty, jež jsou 

způsobilé být předmětem dohody o odpovědnosti. Podmínkou platnosti dohody není 

provedení inventury hodnot, za které má zaměstnanec odpovídat. Pro zaměstnavatele 

má však neprovedení inventury ty důsledky, že musí jinými důkazními prostředky 

dokázat stav hodnot, za které převzal zaměstnanec odpovědnost, a skutečnost, zda došlo 

ke schodku na svěřených hodnotách. Při provádění inventury nemusí být hmotně 

odpovědný zaměstnanec přítomen. Pokud ovšem inventurní soupisy nebyly podepsány 

osobou odpovědnou za provedení inventarizace, je neprůkazná celá inventarizace, která 

z takových soupisů vycházela.58 Podle mého soudu je vyloučeno žádat odpovědnost 

za schodek na svěřených hodnotách na zaměstnanci, k jehož pracovním úkolům patří 

jen zabezpečovat úplnost a totožnost souboru určitých předmětů, např. v případě 

strážných. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, vykonává-li jinou práci, je-li 

převáděn na jinou práci, zařazován na jiné pracoviště, překládán, nebo pokud 

zaměstnavatel do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění 

neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se 

svěřenými hodnotami. Jedná-li se o společnou hmotnou odpovědnost více zaměstnanců, 

může zaměstnanec od dohody odstoupit, pokud je na pracoviště zařazen jiný 

zaměstnanec nebo ustanoven jiný vedoucí nebo jeho zástupce. Odstoupení od dohody 

o odpovědnosti má být písemné a doručeno zaměstnavateli. Pro praxi je vhodné 

preferovat potvrzení o převzetí projevu vůle o odstoupení od dohody. Nedodržení formy 

nemá za následek neplatnost odstoupení, může k němu tedy dojít i ústně. V případě 

sporu musí být prokázáno, že k odstoupení fakticky došlo. Dohoda o odpovědnosti 

nezaniká dnem právní moci rozsudku, jímž byl odpovědnému zaměstnanci uložen trest 

zákazu činnosti. Zaměstnavatel je však povinen zaměstnance převést na jinou práci 
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podle § 41 odst. 1 písm. e) ZP. Odstoupit od dohody může dle zákoníku práce jen 

zaměstnanec. Zákoník práce nevylučuje, aby byla dohoda o odpovědnosti ukončena 

nebo změněna vzájemnou dohodou (smlouvou inominátní) zaměstnance a 

zaměstnavatele. 

Uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, jejichž hodnota 

přesahuje 50 000 Kč, může zaměstnanec nejdříve v den, kdy dosáhne 18 let věku. 

Ke svěření předmětu může dojít pouze na základě písemné dohody a to na dobu, 

po kterou bude zaměstnanec svěřený předmět potřebovat (používat). Zaměstnanec musí 

být k tomuto právnímu úkonu oprávněn a musí s ním souhlasit. Zákoník práce dává 

právo odstoupit od dohody pouze zaměstnanci. Odstoupení zaměstnance od dohody, 

není-li provedeno písemně, ačkoli to zákon předpokládá, nebude považováno 

za neplatné, jelikož zákon nestanoví sankci neplatnosti za nedodržení předepsané 

písemné formy. V případě sporu však musí být zaměstnancem prokázáno, že 

k odstoupení došlo. 

Pokud se zaměstnanec řídil ujednáním o konkurenční doložce, obsaženým 

v pracovní smlouvě, a nevykonával-li proto skutečně v období jednoho roku 

po rozvázání pracovního poměru pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet 

činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by 

měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, vznikla mu majetková újma 

v důsledku toho, že v dané době nevykonával (pro sebe) výhodnější výdělečnou činnost 

jen proto, že dodržoval svůj závazek z ujednání o konkurenční doložce, ačkoli bylo 

neplatné. Takováto majetková újma na straně zaměstnance představuje škodu; protože 

neplatnost ujednání o konkurenční doložce nezpůsobil zaměstnanec výlučně sám, 

nemůže mu být neplatnost právního úkonu na újmu a zaměstnavatel mu je povinen 

vzniklou škodu nahradit. 

Zákoník práce v § 263 odst. 2 umožňuje subjektům pracovněprávního vztahu 

uzavřít dohodu o způsobu úhrady škody, za niž odpovídá zaměstnanec. Uzná-li 

zaměstnanec závazek nahradit škodu ve výši, jakou určil zaměstnavatel, a dohodne-li 
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s ním zaměstnavatel způsob úhrady, je zaměstnavatel povinen uzavřít dohodu písemně, 

jinak je neplatná. Zvláštní písemné dohody však není třeba, byla-li škoda již uhrazena. 

 

 8. Neplatné pracovněprávní úkony v rámci smluvní volnosti stran 

Využití principu „co není zakázáno, je dovoleno“ nabízí velký prostor pro 

smluvní volnost subjektů. Povaha pracovního práva jakožto práva soukromého 

umožňuje stranám pracovněprávního vztahu uzavírat smlouvy zákonem výslovně 

neupravené, nepojmenované (inominátní). Takové smlouvy však nesmí odporovat 

principům pracovního práva, zejména principu ochrany. Proto zákoník práce smluvní 

volnost stran částečně koriguje. Nepojmenovanou smlouvu nelze uzavřít v případech, 

v nichž to zákoník práce výslovně zakazuje, např. nahrazení kolektivních smluv, dále 

pokud by odporovala obsahu nebo účelu zákoníku práce, nesmí být rovněž v rozporu 

s kogentními ustanoveními zákoníku práce, popř. občanského zákoníku. Právo 

na odstupné vzniká zaměstnanci ze zákona (zaměstnanec má právo na odstupné vždy, 

splní-li se předpoklady stanovené zákonem pro jeho vznik), poskytnutí odstupného 

uvolněnému zaměstnanci a jeho výše nejsou způsobilým předmětem dohody mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dohoda, která by řešila poskytnutí odstupného 

zaměstnanci, popřípadě jeho výši, jinak, než stanoví zákon, je neplatným právním 

úkonem. Z hlediska poskytnutí odstupného proto nemůže být významné ani to, zda, 

popřípadě jakou vůli zaměstnanec projevil při rozvázání pracovního poměru ve vztahu 

ke svému právu na odstupné. Pokud by se svého práva na odstupné v souvislosti 

s rozvázáním pracovního poměru vzdal, jednalo by se o právní úkon, který by byl 

neplatný.59 

Smlouva o uzavření smlouvy budoucí (pactum de contrahendo) zavazuje 

účastníky uzavřít do sjednané doby smlouvu a shodnout se na jejích podstatných 

náležitostech nebo na doplnění dohody, jestliže při tom dali nepochybně najevo, že 

smlouva má platit, i kdyby k dohodě o zbytku smlouvy nedošlo. Smlouva o uzavření 

smlouvy budoucí musí mít písemnou formu, jinak je absolutně neplatná. Písemná forma 
                                                 
59 Srov. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1667/2001, www.nsoud.cz 
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se řídí občanským zákoníkem, nikoliv zákoníkem práce. Pokud ke smlouvě v dohodnuté 

době nedošlo, může se oprávněný účastník domáhat ve lhůtě jednoho roku žalobou 

u soudu, aby projev vůle druhého účastníka nahradil svým rozhodnutím. Právní mocí 

rozhodnutí soudu se smlouva považuje za uzavřenou. 

Dohodou o zvýšení kvalifikace dle § 231 – § 235 ZP se zaměstnavatel zavazuje 

umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace poskytováním pracovních úlev a náhrady 

mzdy a zaměstnanec přijímá závazek zvýšit si kvalifikaci a setrvat u zaměstnavatele 

po určitou dobu, nejdéle 5 let, v pracovním poměru, nebo mu uhradit náklady spojené se 

zvyšováním kvalifikace, a to i tehdy, jestliže zaměstnanec rozváže pracovní poměr před 

jejím zvýšením. Setrváním v zaměstnání se rozumí stav, kdy pracovněprávní vztah 

zaměstnance trvá. V dohodě nelze sjednat jiné případy, kdy by zaměstnanci vznikla 

povinnost k úhradě nákladů, než je stanoveno v § 234 odst. 1 ZP. Dohodu lze sjednat 

kdykoliv během zvyšování kvalifikace nejen před jejím zahájením. Dohoda musí 

obsahovat druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení, dobu, po kterou se zaměstnanec 

zavazuje setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru, druhy nákladů, které bude 

povinen zaměstnanec uhradit zaměstnavateli, jestliže nesplní svůj závazek setrvat 

u něho v pracovním poměru, a nejvyšší celkovou částku, kterou bude zaměstnanec 

povinen uhradit, jinak je dohoda neplatná. Zákoník práce vyžaduje písemnou formu 

kvalifikační dohody pod sankcí neplatnosti, jedná se o neplatnost relativní, proto je 

nutné, aby se neplatnosti některý z účastníků dovolal. Závazek zaměstnance k setrvání 

v zaměstnání začíná od zvýšení kvalifikace. Pokud si zaměstnanec kvalifikaci nezvýší, 

nevznikne ani závazek setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru a nelze poté 

dovozovat žádné právní důsledky. Dohoda o zvýšení kvalifikace není neplatnou 

z důvodu současného sjednání pracovního poměru na vymezenou dobu, která je kratší, 

než je doba závazku z dohody o zvýšení kvalifikace. Zájem zaměstnance na zvýšení 

vlastní kvalifikace je i v zájmu zaměstnavatele na jeho stabilizaci a na využití jeho nové 

kvalifikace. Při rozhodování o kompenzaci nákladů při rozvázání pracovního poměru je 

nutno zkoumat, zda výkon práva zaměstnavatele požadovat vrácení nákladů nemá být 

z důvodu zneužití či pro rozpor s dobrými mravy odmítnut. Nahrazování či 

kombinování kvalifikační dohody občanskoprávními smlouvami (např. podle § 51 OZ) 
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je přípustné pouze za podmínky, že taková smlouva nesmí odporovat obsahu a účelu 

zákoníku práce, jinak je absolutně neplatná dle § 39 OZ. Jednalo by se také o obcházení 

zákona. 

Manažerská smlouva, jakožto smlouva inominátní, bývá uzavírána s vedoucími 

zaměstnanci, kteří jsou jmenováni na vedoucí pracovní místa. Smlouva nezakládá 

pracovní poměr, základem vzniku pracovního poměru je jmenování. Jejím hlavním 

cílem je upravit odměňování zaměstnance, často obsahuje kromě pracovněprávních 

závazků i jiné, které překračují rámec pracovního práva, proto je na ni nutno nahlížet 

jako na smlouvu smíšenou. Pro manažerskou smlouvu není stanovena forma, proto bude 

platná i manažerská smlouva uzavřená ústně. Z praktického hlediska je třeba považovat 

ústně uzavřenou manažerskou smlouvu za velmi nepraktickou, a proto i 

nepravděpodobnou.  

Dohoda o srážkách ze mzdy je přímo upravena v zákoníku práce, nepoužije se 

proto na ni ustanovení § 551 občanského zákoníku, kterým lze od 1. ledna 2007 zajistit 

písemnou dohodou o srážkách ze mzdy pouze uspokojení pohledávky zákonem 

upraveného výživného nebo jiné pohledávky, o níž tak zákon výslovně stanoví. Pokud 

by zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřel v průběhu trvání pracovněprávního vztahu 

dohodu o srážkách ze mzdy mimo rámec § 327 ZP, jednalo by se o relativně neplatný 

právní úkon, který by obcházel zvláštní, od obecné občanskoprávní úpravy odchylnou 

úpravu v zákoníku práce. Pokud bude zaměstnanec požadovat po zaměstnavateli, aby 

bylo z jeho mzdy sráženo ve prospěch třetí osoby v jiných než uvedených případech, je 

k tomu třeba souhlasu současného zaměstnavatele, a to v podobě dohody o srážkách 

ze mzdy k uspokojení závazků zaměstnance dle § 146 písm. b) ZP. Dohodu lze uzavřít 

kdykoliv, i po skončení pracovního poměru. Musí obsahovat údaje o pracovněprávní 

pohledávce zaměstnavatele, její výši a sjednanou výši srážek. Dohoda má být uzavřena 

písemně, jinak je neplatná. Jedná se o relativní neplatnost, dotčený účastník, který její 

neplatnost sám nezpůsobil, se jí musí dovolat. Dohoda o srážkách ze mzdy musí být 

doručena plátci mzdy. Zákoník práce tímto způsobem umožňuje zaměstnavateli převzít 

za zaměstnance technickou stránku splácení peněžních částek, má-li za to, že je to 

v souladu i s jeho zájmy. Zaměstnavatel není povinen provádět srážky ze mzdy 
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k zajištění pohledávek, které nemají charakter výživného upraveného zákonem nebo 

pohledávky, o níž tak stanoví zákon. Dohoda musí respektovat maximální výši srážek 

při výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Ve větším rozsahu než stanoví 

právní předpisy pro výkon rozhodnutí může být na základě dohody o srážkách ze mzdy 

zaměstnanci ze mzdy sráženo jen, jestliže oprávněným není zaměstnavatel zaměstnance, 

ale jiný subjekt. Sjednání vyššího rozsahu srážek nesmí ohrozit provádění srážek jiných, 

nebo aby tyto jiné srážky nebyly v důsledku toho kráceny. Provádět srážky ze mzdy, 

kdy by po jejich sražení zbytek nedosahoval úhrnu dvou třetin součtu částky životního 

minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu na osobu 

povinného, a jedné čtvrtiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen 

poskytovat výživné, je nepřípustné, a to i když s tím povinný souhlasí. Jestliže sjednaná 

výše srážek přesahuje maximálně přípustnou výši, je dohoda o srážkách ze mzdy 

v části, v níž je přípustná výše srážek překročena, neplatná. Ex lege je zakázáno 

provádět srážky ze mzdy zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele za přijetí 

do zaměstnání, ke složení peněžních záruk nebo k úhradě smluvních pokut. Taková 

dohoda by byla pro rozpor se zákonem neplatná. Dohodu o srážkách „k uspokojení 

závazků zaměstnance“ zákoník práce ani občanský zákoník neupravuje, není tedy 

stanovena ani právní forma, ani její náležitosti. Jedná se o nepojmenovanou 

(inominátní) smlouvu podle § 51 občanského zákoníku. 

Smluvní pokuta zajišťuje splnění smluvní povinnosti a utvrzuje tak závazek. 

Zaměstnavatel smí smluvní pokutou zajistit jen závazek zaměstnance z konkurenční 

doložky. V případě porušení smluvní povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci lze 

sjednat smluvní pokuty u všech zaměstnavatelových pracovněprávních závazků. 

Smluvní pokuta musí být sjednána písemně, musí být stanovena její výše nebo způsob 

jejího určení, jinak je neplatná. Neplatnosti se musí dotčený účastník, který neplatnost 

sám nezpůsobil, dovolat. Právní úprava nepřipouští moderační právo soudu, avšak 

nevylučuje posouzení platnosti nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty z pohledu rozporu 

s dobrými mravy. Nepřiměřená výše smluvní pokuty v konkurenční doložce způsobuje 

neplatnost části dohody o konkurenční doložce, rovněž smluvní pokuta, jejíž výše 

výrazně převyšuje výši škody, je nepřiměřená a pro rozpor s dobrými mravy neplatná. 
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Při konkurenční doložce platí, že zaplacením smluvní pokuty není zaměstnanec nadále 

povinen dodržovat zákaz konkurence. Tím fakticky dochází k popření samotné funkce 

smluvní pokuty. 

Dohoda o sporných nárocích má za cíl upravit zánik sporných práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. Požaduje se její písemná forma pod sankcí neplatnosti. 

Dohodou vzniká nový právní vztah mezi jejími účastníky, nahrazující dosavadní. 

Dojde-li dříve, než zaměstnanec uzná svůj závazek k náhradě škody v určené výši a 

přistoupí na dohodu o způsobu její úhrady, mezi účastníky k jednání, kterým si 

vyjasňují svá rozdílná stanoviska k otázkám odpovědnosti zaměstnance nebo jejího 

rozsahu, výše škody nebo příčinné souvislosti mezi protiprávním jednáním zaměstnance 

a vzniklou škodou, tedy k jednání směřujícímu k odstranění pochybností, rozporů a 

docílení vzájemných ústupků, jde o dohodu, jíž si účastníci upravili nároky mezi nimi 

sporné. S takovou dohodou, mající povahu narovnání, je spojen zánik původního 

závazku zaměstnance k náhradě škody a jeho nahrazení novým závazkem, jehož právní 

důvod spočívá v dohodě (narovnání), nikoli v odpovědnosti zaměstnance za způsobenou 

škodu.60 Na základě dohody o sporných nárocích se však zaměstnanec nemůže platně 

předem vzdát svých práv. 

Zajištění závazků z pracovněprávních vztahů je v pracovním právu částečně 

omezeno. Zákoník práce zaměstnavateli výslovně zakazuje požadovat a sjednat zajištění 

závazku v pracovněprávním vztahu s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu 

z pracovněprávního vztahu. S ohledem na nález Ústavní soudu č. 116/2008 Sb., který 

změnil vztah zákoníku práce a občanského zákoníku, je možné využít i další instituty 

zajištění práv a povinností, které upravuje občanské právo. Jejich význam je podle 

mého názoru pro pracovní právo minimální a z toho důvodu je zmíním pouze 

přehledově. Jelikož § 13 odst. 2 písm. g) ZP zůstal nezměněn, lze tyto instituty využít 

pouze u závazků zaměstnavatele. 

Ručení slouží k zajištění kteréhokoliv závazku zaměstnavatele vzniklého 

ze základního pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a slouží 
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i k úhradě zajištěného závazku. Ručitel, který splnil dluh, má vůči zaměstnavateli 

regresní nárok, může požadovat po zaměstnavateli náhradu za plnění poskytnuté 

zaměstnanci. 

Právním důvodem vzniku zástavního práva je především zástavní smlouva. Ta 

musí být uzavřena písemně. Je-li zástavou nemovitost, která se neeviduje v katastru 

nemovitostí, věc hromadná, soubor věcí či movitá věc, k níž má zástavní právo 

vzniknout, aniž by byla odevzdána zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, musí mít formu 

notářského zápisu, jež se zapisuje do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou 

ČR. Dohoda o zřízení zástavního práva k nemovitosti, jež se eviduje v katastru 

nemovitostí, slouží k zajištění práv a povinnost z pracovněprávních vztahů. Ke smlouvě 

je třeba učinit vklad do katastru nemovitostí, proto musí být dohoda písemná. Zástavní 

právo vzniká právě dnem vkladu do katastru nemovitostí. Dokud zástavní právo trvá, je 

převod nemovitosti bez souhlasu zaměstnance neplatný. Zánikem závazku 

zaměstnavatele zástavní právo zanikne. Byl-li zaměstnanci vykonatelným rozhodnutím 

soudu nebo jiným titulem, podle kterého lze nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci, 

přiznán zaměstnavatelův závazek, může být zajištěn zřízením soudcovského zástavního 

práva na nemovitostech zaměstnavatele. 

Zajišťovací převod práva spočívá v převedení práva zaměstnavatele 

na zaměstnance s rozvazovací podmínkou, podle níž převod práva zaniká v okamžiku 

splnění dluhu odpovídajícího zajištěné pohledávce. Smlouva musí mít vždy písemnou 

formu, jinak je neplatná. 

Zajišťovací postoupení pohledávky je zvláštním zajišťovacím převodem práva, 

jež se dle mého názoru v pracovním právu vyskytuje zcela výjimečně. Zaměstnavatel 

nebo třetí osoba smlouvou postupují svou pohledávku zaměstnanci s výhradou, že jim 

bude postoupena zpět, jakmile bude dluh ze zajištěné pohledávky splněn. Nebude-li 

dluh splněn řádně a včas, uspokojí se zaměstnanec z výnosu, který získá z vybrání této 

pohledávky nebo z jejího úplatného převodu na dalšího. 
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 Závěr 

Neplatnost právních úkonů v individuálním pracovním právu se v poslední době 

dramaticky vyvíjela. Nález Ústavního soudu61 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 
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 58 

 Seznam použité literatury 

• Barancová, H., Schronk, R.: Pracovné právo, 1. vydání, Bratislava: Sprint, 2007 
• Barancová, H.: Zákonník práce – komentár, 5. prepracované a doplnené 

vydanie, Bratislava: Sprint, 2007 
• Bělina, M. a kol., Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, Praha: C. 

H. Beck, 2010 
• Bělina, M. a kol.: Zákoník práce, Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008 
• Bukovjan, P.: Zákoník práce s judikaturou, 1. vydání, Praha: ASPI, a.s., 2008 
• Doležílek, J.: Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních, Náhrada škody, 

Praha: ASPI, a.s., 2006 
• Doležílek, J.: Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních, I. Skončení 

pracovního poměru, II. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, 
aktualizované a rozšířené vydání, Praha: ASPI, a.s., 2002 

• Galvas, M.: Pracovní právo, 300 otázek a odpovědí, 1. vydání, Brno: Computer 
Press, 2007 

• Gerloch, A.:Teorie práva, 5. upravené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009 
• Harvánek, J. a kolektiv: Teorie práva, Plzeň: Aleš Čeněk, 2008 
• Hochman, J.: Judikatura v pracovním právu, 1. vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 

1999 
• Hochman, J.: Uplatňování pracovněprávních nároků a rozhodování soudů, 

Praha: Linde Praha, a.s., 2001 
• Hochman, J., Kottnauer, A., Úlehlová, H.: Nový zákoník práce s komentářem, 

použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími, 2. aktualizované a 
přepracované vydání, Praha: Linde Praha, a.s., 2008 

• Hůrka, P.: Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání, Princip flexijistoty v 
českém pracovním právu, 1. vydání, Praha: Auditorium, s.r.o., 2009 

• Hůrka, P., Schmied, Z., Šubertová, Z., a kol.: Zákoník práce a související 
ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem, 1. vydání, 
Olomouc, ANAG, 2008 

• Jakubka, J., Hloušková, P., Hofmannová, E., Knebl, P., Schmied, Z., 
Tomandlová, L., Trylč, L.: Zákoník práce – prováděcí nařízení vlády a další 
související předpisy s komentářem, 3. aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, 
spol s r.o., 2009 

• Jouza, L.: Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku, 3. 
aktualizované a doplněné vydání, Praha: Bova Polygon, 2008 

• Kocourek, J.: Zákoník práce, 1. vydání, Praha: EUROUNION Praha, s.r.o., 2009 
• Kottnauer, A., Týc, J.: Smlouvy a jiná ujednání v pracovním právu, 3. 

aktualizované vydání, Olomouc: ANAG, spol s r.o., 2004 
• Šimečková, E.: Konkurenční jednání zaměstnance, Praha: Linde Praha, a.s., 

2008 
• Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J., a kol.: Občanský zákoník. 

Komentář, 10., jubilejní vydání, Praha: C. H. Beck, 2006 
• Voříšek, V. a kol.: Právní nároky zaměstnanců, Praha: EUROUNION Praha, 

s.r.o., 2008 



 

 59 

• Vysokajová, M., Kahle, B., Doležílek, J.: Zákoník práce. Komentář., 2., 
aktualizované vydání, Praha: ASPI, a.s., 2008 

• Odborné články: 
o Bezouška, P.: Výhrada odstoupení od pracovní smlouvy a neplatnost 

pracovněprávních úkonů z hlediska smluvní svobody v pracovním právu, 
Právní rozhledy 18/2008, 16. ročník, str. 659-663 

o Bezouška, P., Hůrka, P.: Náměty ke koncepční novele zákoníku práce, 
Právní rozhledy 10/2009, 17. ročník, str. 352-358 

o Bělina, M., Bezouška, P.: Neplatnost právního úkonu v novém zákoníku 
práce, Právní fórum 1/2007, 4. ročník, str. 32-35 

o Buchta, Z.: Ke koncepci všeobecné relativní neplatnosti zákoníku práce 
v kontextu nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06, Právní rozhledy 
4/2009, 17. ročník, str. 134-142 

o Bukovjan, P.: Neplatná konkurenční doložka a bezdůvodné obohacení, 
Práce a mzda 5/2009, ročník 57, str. 43-44 

o Bukovjan, P.: Promlčení nároku na náhradu mzdy při neplatném 
rozvázání pracovního poměru, Práce a mzda 2/2009, ročník 57, str. 46-
47 

o Bukovjan, P: Výpověď sepsaná v cizím jazyce, Práce a mzda 5/2008, 
ročník 56, str. 34-36 

o Bukovjan, P: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a zákaz 
diskriminace, Práce a mzda 6/2009, ročník 57, str. 33-34 

o Havlík, A.: Limity smluvní svobody v pracovním právu, Práce a mzda 
5/2004, ročník 52, str. 64-71 

o Hůrka, P.: Využití zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ v pracovním 
právu, Právní rozhledy 24/2007, 15. ročník, str. 883-887 

o Jakubka, J.: Atypické pracovněprávní vztahy, Práce a mzda 4/2002, 
ročník 50, str. 1-12 

o Jouza, L.: Skončení pracovního poměru ve světle soudních rozhodnutí, 
Právo pro podnikání a zaměstnání 9/2009, , str. 3-7 

o Kalenská, M.: Manažerská smlouva v českém právním řádu, Bulletin 
advokacie 5/1999, str. 6-15 

o Klímová, R.: Neplatné rozvázání pracovního poměru, Práce a mzda 
11/2008, ročník 56, str. 18-20 

o Pichrt, J.: Konkurenční doložka a odchodné, Právní rádce 10/2003, 11. 
ročník, str. 38-45 

o Šubrt, B.: Kontroly nemocných zaměstnanců ze strany zaměstnavatele a 
některé další otázky dočasné pracovní neschopnosti v prvních dvou 
týdnech od 1.1.2009, Práce a mzda 12/2008, ročník 56, str. 8-20 

o Vrcha, P.: K otázce neplatnosti právního úkonu pro nedostatek svobody 
vůle, Právní rozhledy 2/2010, 18. ročník, str. 67-68 

• Internetové zdroje: 

o www.nsoud.cz 



 

 60 

o www.aj-partner.com/publikace.php?clanek=novy-zakonik-prace 

o www.epravo.cz – článek č. 53837 

• Judikatura: 

o R 68/1971 

o R 73/2005 

o Rozsudek Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 16 Co 588/94 

o Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 14 Co 158/95 

o Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 22 Co 118/2003 

o Usnesení NS 21 Cdo 2858/2007 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1801/2007 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1760/2007 

o Rozsudek NS 21 Cdo 3140/2005 

o Rozsudek NS 21 Cdo 811/2005 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2542/2004 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2375/2004 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2163/2004 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1923/2004 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1275/2004 

o Usnesení NS 21 Cdo 2697/2003 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2339/2003 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1440/2003 

o Rozsudek NS 21 Cdo 521/2003 

o Rozsudek NS 30 Cdo 437/2003 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2372/2002 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2032/2002 

o Rozsudek NS 21 Cdo 811/2002 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1912/2001 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1770/2001 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1714/2001 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1667/2001 



 

 61 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1369/2001 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1332/2001 

o Rozsudek NS 21 Cdo 716/2001 

o Rozsudek NS 21 Cdo 127/2001 

o Rozsudek NS 21 Cdo 3077/2000 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2999/2000 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2942/2000 

o Rozsudek NS 21 Cdo 2209/2000 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1954/2000 

o Rozsudek NS 21 Cdo 1547/2000 

o Rozsudek NS 21 Cdo 630/2000 

o Rozsudek NS 21 Cdo 227/2000 

o Rozhodnutí NS 21 Cdo 2625/1998 

o Stanovisko NS sp. zn. Cpj 13/85 

o Nález ÚS sp. zn. Pl 83/06 (116/2008 Sb.) 

o Nález ÚS sp. zn. II ÚS 192/95 

 

 

 

 

 

 

 



 

 62 

 Seznam zkratek 

Zákoník práce, ZP  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů 

Občanský zákoník, OZ  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Obchodní zákoník, ObchZ  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

Listina základních práv a svobod zákon č. 23/1991 Sb., ve znění Usnesení 

Předsednictva ČNR 2/1993Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

NS    Nejvyšší soud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invalidity of acts in employment – Neplatnost pracovněprávních úkonů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 63 

 Die Zusammenfassung 

 Meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Ungültigkeit des 

Arbeitsrechtsgeschäftes. Dieses Thema habe ich gewählt, weil ich es nicht nur 

theoretisch, sonder auch praktisch sehr interessant finde. Die Diplomarbeit beschäftigt 

sich nur mit den Rechtsgeschäften im individuell Arbeitsrecht. Das individuell 

Arbeitsrecht impliziert das Arbeitsverhältnis, seine Begründung, Änderung und 

Beendigung, Bewährungszeit, die Ansprüche aus der ungültigen Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses, die Abkommen für die Arbeit außerhalb der Beschäftigung, die 

Schadenverantwortlichkeit und andere Abkommen im Rahmen der Vertragsfreiheit. 

 Das primäre individuelle Arbeitsverhältnis ist ein Verhältnis zwischen zwei 

Vertragsparteien – Arbeitnehmer und Arbeitgeber. In der Konzeption des 

Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmer eine untergeordnete Person. Deswegen muss 

man ihn schützen. Man muss aber auch überlegen, bis zu welchem Punkt eine 

Staatsintervention noch effektiv und nicht bereits kontraproduktiv wirkt. Darum ist 

meiner Meinung nach besser, wenn das Arbeitsgesetzbuch bevorzugt die relative 

Ungültigkeit und die absolute Ungültigkeit betrifft die Rechtsgeschäfte, die 

Persönlichkeit, Dritte, die öffentliche Ordnung oder die Grundprinzipien und Werte der 

Gesellschaft beeinflussen. 

 Die Arbeit umfasst acht Kapitel, wobei einige Kapitel in folgende 

Unterabschnitte unterteilt sind und jedes Kapitel sich einem besonderen Aspekt des 

Themas widmet.  Im ersten Kapitel erkläre ich die Grundbegriffe meiner Arbeit – die 

Rechtsgeschäfte, die Arbeitsrechtsgeschäfte, die Ungültigkeit und das Verhältnis 

zwischen Arbeitsgesetzbuch und Bürgerliches Gesetzbuch. Der Beschluss des 

Verfassungsgerichtes hat die Konzeption zwischen Arbeitsgesetzbuch und Bürgerliches 

Gesetzbuch geändert (die Subsidiarität) und hat relative Ungültigkeit im Arbeitsrecht 

vorgezogen. Das zweite, dritte und vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Ungültigkeit 

der Arbeitsrechtsgeschäften bei der Begründung, Änderung und Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses und mit der Problematik der Bewährungszeit. Dieser Teil hat 

meiner Meinung nach großer Bedeutung für die Arbeitnehmer. Das fünfte Kapitel 
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enthält die Ansprüche aus der ungültigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wobei 

das Kapitel in zwei Unterabschnitte unterteilt ist und die auf den Arbeitnehmer oder den 

Arbeitgeber gerichtet sind. Das sechste Kapitel umfasst die Abkommen für die Arbeit 

außerhalb der Beschäftigung. Das vorletzte Kapitel beschäftigt sich mit der 

Schadenverantwortlichkeit, Wettbewerbshandlung und mit den möglichen Ansprüche. 

Das letzte Kapitel enthält andere mögliche Abkommen im Rahmen der Vertragsfreiheit, 

z.B. die Personalentwicklung, die Vertragsstrafe, die Haftung u.a. 

Zum Abschluss fasse ich die ganz Problematik zusammen und vor allem 

beschreibe ich die Perspektive, die meiner Meinung nach die Tschechische Republik 

erwartet. Ich weiß, dass meine Ansicht nicht einzig ist, man kann mit mir in einigen 

Teilen nicht zustimmen. Ich habe häufigste Mängel der Arbeitsrechtsgeschäfte versucht 

zu erfassen und die Anweisung zu bieten. 
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 Klí čová slova – Key words 

 Absolutní neplatnost právního úkonu – absolute invalidity of an act 

 Relativní neplatnost právního úkonu – relative validity of an act 

Náhrada mzdy – reimbursement of wage 


