
Tato diplomová práce se věnuje povinnostem zaměstnance vyplývajícím z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a následku plynoucímu z porušení 

těchto povinností v podobě rozvázání pracovního poměru výpovědí. Zkoumána je tato 

problematika v českém právním prostředí a v právním prostředí Irské republiky.

Důvody zpracování tohoto tématu jsou v zásadě dvojího druhu. Tím prvním je 

aktuálnost této problematiky v praxi. Otázka řádného výkonu práce zaměstnancem, či 

správného postupu zaměstnavatele v případě porušení povinností, které navazují na řádný 

výkon práce zaměstnancem, je jistě téma, které se dotýká většiny populace. Určitou motivací 

k vypracování této práce byla i snaha zaměřit se na povinnosti zaměstnance jako takové, 

nikoliv zpracovat čistě zákonnou úpravu, která reguluje postup následující po porušení 

takových povinností, byť samozřejmě podstatná část práce se věnuje přímo otázkám 

rozvázání pracovního poměru výpovědí jako následku takového porušení. Úsilí tedy bylo 

směřováno ke komplexnímu zpracování problematiky povinností zaměstnanců v pracovním 

poměru, neboli stanovit, co konkrétně je obsahem zaměstnancových povinností, neboli jaké 

jsou konkrétní předpoklady pro to, aby mohl nastoupit „sankční mechanismus“ v podobě 

udělení výpovědi.

Druhým důvodem je snaha objevit alternativy v právní úpravě zkoumaného problému 

příkladem právní úpravy jiného státu. Ačkoliv se může zdát, že volba Irské republiky jako 

protějšku pro komparativní část této práce není volbou úplně předpokládatelnou, má tento 

výběr své logické opodstatnění. Předně je velmi inspirativní vybrat pro srovnání odlišností 

právních úprav stát, který je součástí jiné právní tradice – tedy právní tradice common-law. 

Přihlédaje k tomu, že common-law a právo kontinentální se v současné době velmi přibližují 

(což lze vnímat i jako fakt sjednocující se Evropy, alespoň v rovině právní), považuji za 

podnětné zkoumat, jak jsou určité situace řešeny právě v zemi, v níž je právní systém 

systémem common-law. Na druhou stranu bylo určitou pohnutkou také úsilí ukázat, že i přes 

určité odlišnosti v obou právních tradicích lze najít společné rysy v řešení určitých otázek, 

jinými slovy, že i přes rozdílné základy je možno dospět ke stejnému či podobnému řešení, 

což může mimo jiné svědčit o prokázání takového řešení jako obecně akceptovatelného 

nejenom v rámci jednoho právního řádu.

V práci je použita metoda synchronní komparace. První část této práce je věnována 

právní úpravě povinností zaměstnance v České republice. Nejprve jsou rozebrány tyto

samotné povinnosti zakotvené v zákonné úpravě (tedy především zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce), posléze následuje rozbor rozvázání pracovního poměru výpovědí pro porušení 

těchto povinností (konkrétně tedy výpovědní důvod dle § 52 písm. g) zákoníku práce), neboli 



následek porušení těchto povinností. V obou případech je využito jak četných komentářů 

k zákonnému znění, tak především soudních rozhodnutí, která jsou v téhle oblasti nesmírně 

důležitá a hlavní pozornost tak je upřena právě na soudní praxi v rozhodování konkrétních 

aspektů zkoumané problematiky.

Druhá část práce rozebírá povinnosti zaměstnanců vyplývající z pracovního vztahu se 

zaměstnavatelem v pracovním právu Irské republiky. První oddíl této části, který se věnuje

stanovení základních povinností zaměstnance, se zaměřuje na povinnosti plynoucí 

zaměstnanci z pracovní smlouvy, neboť v irském právním řádu neexistuje obdoba českého 

zákoníku práce, a tak se žádný závazný právní předpis k povinnostem zaměstnance v 

pracovněprávním vztahu obecně nevyjadřuje a pracovní smlouva v této oblasti hraje 

významnou roli. Těžištěm druhé části je však druhý oddíl, který pojednává o postupu 

zaměstnavatele v případě skončení pracovního poměru z důvodu porušení těchto povinností 

zaměstnance; je tomu hlavně proto, že irské odborné publikace věnující se rozboru těchto 

povinností zaměstnanců jsou primárně publikacemi o právu výpovědi, přičemž soudní 

rozhodnutí, která pomáhají konkretizovat zaměstnancovy povinnosti, jsou vydávaná právě ve 

sporech o platnost výpovědi. Právě soudní rozhodnutí jsou v irské právní praxi klíčová, což 

plyne už ze samotného faktu, že irské právní prostředí je součástí anglosaské právní tradice, 

tedy common-law.

Ve třetí části práce je provedeno samotné srovnání obou právních úprav. Tato část se

věnuje vybraným aspektům, které jsou buďto řešeny rozdílně, nebo které jsou naopak 

upraveny podobně, byť mohou vycházet z jiných „právně-filozofických“ základů.

Cílem práce je přinést komplexní pohled na povinnosti zaměstnance, které mu plynou 

z pracovního poměru se zaměstnavatelem. Výstupem práce by mělo být zmapování 

jednotlivých povinností s příklady z praxe ve formě soudních rozhodnutí, a to českých i 

irských. Zároveň by práce měla poskytnout alternativní pohled a náměty k diskuzi, co se týče 

řešení předmětné problematiky v jednotlivých zemích. Práce si tak klade za cíl nastolit možná 

nová teoretická, ale též praktická řešení vybraných aspektů týkajících se povinností 

zaměstnanců a následků porušení těchto povinností.

Text této diplomové práce byl dokončen v polovině června 2012 a reflektuje tak právní 

stav ke dni 20. června 2012.




