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Úvod 

 

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 
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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. 
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PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE 
 

1. Obecně k povinnostem zaměstnance 

 

1.1 Pracovní poměr jakožto druh základních pracovněprávních vztahů 
 

Pracovní právo tvoří soubor právních norem, které upravují v zásadě tři oblasti, jimiž 

jsou individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a oblast zaměstnanosti1 (Bělina 

2010a: 4-5). Tradičně se rozlišuje pracovní právo především na prvé dvě oblasti. Kolektivním 

pracovním právem se rozumí úprava kolektivních pracovních vztahů (označovaných též jako 

průmyslové vztahy2). Pro účely této práce je však důležitější individuální pracovní právo, 

kterým označujeme „…soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby občana 

užívá za odměnu jiný subjekt – zaměstnavatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba. Jedná 

se tedy o vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (Bělina et al. 2010a: 4-5).“ Základním 

právním předpisem upravujícím oblast pracovního práva je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce (dále jen „ZPr“). 

 Individuální pracovněprávní vztahy je možno dělit „…na základní pracovněprávní 

vztahy a pracovněprávní vztahy související se základními 3  (doplňující základní 

pracovněprávní vztahy či napomáhající realizaci základních pracovněprávních vztahů), 

přičemž určitou, jakoby se samostatně vydělující, skupinu právních vztahů (specifickou 

úpravou věcné působnosti zákoníku práce na tyto vztahy) tvoří další právní vztahy účasti 

na práci4, přičemž v rámci této množiny vztahů můžeme rozeznávat jak prvky základních, tak 

                                                
1 Tato oblast zahrnuje regulaci vztahů, které vznikají při realizaci práva občana získávat životní prostředky pro 
své životní potřeby prací podle čl. 26 LZPS (Bělina et al. 2010: 5). Hlavním právním předpisem pro tuto oblast 
je zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který ve svém § 1 vymezuje svoji působnost tak, že upravuje 
v souladu s právem Evropských společenství zabezpečování stání politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je 
dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. 
2  Jako kolektivní pracovní vztahy můžeme označit „…vztahy mezi orgány, které zastupují či reprezentují 
kolektivy zaměstnanců, a sdruženími zaměstnavatelů, popřípadě jednotlivými zaměstnavateli, jejichž hlavním 
cílem je zlepšování pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců. Kolektivní pracovní právo zahrnuje též 
soubor norem, které jsou výsledkem kolektivního vyjednávání mezi subjekty kolektivních pracovních vztahů 
obsažených zpravidla v kolektivních (někdy označovaných též jako tarifních) smlouvách (Bělina et al. 2010a: 
428).“ 
3 Jinak též označované jako vedlejší pracovněprávní vztahy (Hůrka et al. 2011: 65). 
4 Mezi tyto další právní vztahy účasti na práci můžeme řadit vztahy, jež jsou uvedeny v § 5 ZPr, což jsou např. 
pracovní vztahy mezi družstvem a jeho členy, pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců či 
právních čekatelů, úředníků územních samosprávných celků, akademických pracovníků vysokých škol, 
pedagogických pracovníků aj. (Bělina et al. 2010: 149). 
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souvisejících pracovněprávních vztahů (Bělina et al. 2010a: 148).“ Základní pracovněprávní 

vztahy jsou tvořeny „…pracovními poměry a pracovněprávními vztahy založenými dohodami 

o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní 

činnosti). Skupina pracovněprávních vztahů souvisejících se základními pracovněprávními 

vztahy je tvořena zejména vztahy sankčními, vztahy na úseku zabezpečování zaměstnanosti 

apod. (Bělina et al. 2010a: 148).“ Můžeme tak shrnout, že dělení na základní a odvozené 

pracovněprávní vztahy závisí na právním důvodu vzniku pracovněprávního vztahu (Hůrka et 

al. 2011: 65). 

 Rozborem pracovněprávního vztahu se důkladně zabývá také judikatura obecných 

soudů, přičemž největší důraz je třeba klást na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 

(dále jen „NS“) a také samozřejmě Ústavního soudu České republiky (dále jen „ÚS“), byť 

předmětná problematika se v rozhodnutích ÚS objevuje sporadicky. Na tomto místě je 

důležité zmínit, že: „Pracovněprávní vztahy současně nejsou omezeny jen na dobu trvání 

pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a nelze za ně 

považovat pouze uvedené poměry. Ustanovení § 1 odst. 2 zák. práce [pozn. dnes § 36 ZPr] 

určuje zásadně počátek vzniku pracovněprávních vztahů (kdy nejdříve pracovněprávní vztahy 

vznikají), žádné ustanovení zákoníku práce nebo jiného právního předpisu však nestanoví 

dobu, do kdy pracovněprávní vztahy trvají (kdy nejpozději pracovněprávní vztahy končí)… Za 

pracovněprávní nelze ovšem považovat takové vztahy, které postrádají časový, místní a 

zejména věcný (vnitřní účelový) poměr k výkonu nesamostatné (závislé) práce (např. nájem 

služebního bytu zaměstnavatele zaměstnancem, půjčku poskytnutou zaměstnavatelem 

zaměstnanci apod.) (rozsudek NS ze dne 18. 12. 2001, sp. zn. 21 Cdo 615/2001, ve Sbírce 

uveden pod zn. 60/2002).“ Z výše uvedeného pak vyplývá, že: „Existence pracovněprávního 

vztahu není vázána ani na pracovní dobu (na dobu výkonu práce podle pracovní smlouvy). 

Pracovněprávní vztah nevzniká opakovaně na počátku pracovní doby (případně příchodem 

zaměstnance na pracoviště) a nezaniká s jejím koncem (odchodem zaměstnance). Také v době, 

kdy zaměstnanec nemá pracovní dobu a neplní pracovní úkoly nebo činnosti v přímé 

souvislosti s ním, pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem trvá (rozsudek NS ze 

dne 15. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 633/2006).“ 

Ze základních pracovněprávních vztahů je zcela dominantním pracovní poměr. 

Můžeme jej však nalézt také „…ve skupině tzv. smíšených pracovněprávních vztahů, tj. 

takových, jejichž vznik, změna, zánik či obsah se vedle pracovněprávních předpisů řídí též 

ustanovením jiných právních norem…“, což se týká dalších vztahů účasti na práci (Bělina et al. 

2010a: 160). Pracovní poměr lze definovat jakožto nejdůležitější a v praxi také nejčastější 
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pracovněprávní vztah.  V něm „…vykonává zaměstnanec práci v podřízenosti vůči 

zaměstnavateli (podle jeho pokynů) s tím, že s výsledkem této práce je oprávněn disponovat 

přímo zaměstnavatel, nikoliv zaměstnanec, který výsledky svou pracovní činností vytvořil. Z 

tohoto důvodu je pracovní činnost v pracovním poměru (stejně jako v dalších 

pracovněprávních vztazích) označována jako práce závislá. V pracovním poměru pracuje 

zaměstnanec za mzdu (plat) (Hendrych et al. 2009: 777).“ Konkrétně je pak pracovní poměr 

v českém právním řádu upraven v §§ 30 – 73 jako Část druhá ZPr. 

 Budeme-li se pak pohybovat v obecnější rovině, je pracovní poměr vztahem právním, 

tedy „…společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, 

upravený právními normami, v němž jsou jeho účastníci nositeli vzájemně spjatých 

subjektivních práv a právních povinností, které vznikají těmto subjektům přímo nebo 

zprostředkovaně na základě právních norem (Gerloch 2001: 138).“ Pracovní povinnosti tedy 

představují jeden ze základních prvků pracovního poměru, neboť společně se subjektivními 

právy tvoří obsah pracovního poměru, který je jedním ze tří základních znaků právního 

vztahu obecně, tj. mimo subjektů právního vztahu a objektů právních vztahů (Gerloch 2001: 

138). 

 Základními znaky pracovního poměru jsou tedy: 1. subjekty, čili zaměstnavatel a 

zaměstnanec, 2. objekt (neboli předmět), čili osobní výkon závislé (neboli nesamostatné) 

práce5 zaměstnance pro zaměstnavatele za mzdu (či plat, resp. odměnu), a konečně 3. obsah, 

čili vzájemná práva a povinnosti účastníků pracovního poměru. „Jejich základem je pracovní 

závazek6, který zahrnuje vzájemná práva a povinnosti, které jsou shodné pro všechny druhy 

pracovních poměrů, tzn. musí se vyskytovat v každém pracovním poměru (Bělina et al. 2010a: 

162).“ 

Na tomto místě považuji za důležité zmínit též skutečnost, že od 1. 1. 2012 našlo své 

zákonné vyjádření pět základních zásad uplatňujících se v pracovněprávních vztazích. 

Konkrétně se jedná o § 1a ZPr – těmito základními zásadami speciálními pro pracovní právo7 

tak jsou: a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné 

pracovní podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný 

                                                
5 Osobní závislost je v některých právních řádech nahrazována pojmem právní závislosti (Hůrka et al. 2011: 68). 
6 „Pracovní závazek je termín používaný tradičně teorií pracovního práva pro označení souboru esenciálních 
práv a povinností charakterizujících pracovní poměr (či, v širším pojetí, základní pracovněprávní vztah) (Bělina 
et al. 2010a: 162).“ 
7 Mimo tyto základní zásady se v pracovním právu též uplatňují obecné zásady soukromého práva, což vyplývá 
z principu subsidiarity zákoníku práce k zákoníku občanskému; těmito zásadami jsou především „…autonomie 
vůle, „co není zakázáno, je dovoleno“, ochrana dobrých mravů, pacta sunt servanda (uzavřené smlouvy mají být 
dodržovány), neminem leadere (nikoho nepoškozovat), bona fides (ochrana dobré víry) a ignorantia legis non 
excusat (neznalost zákona neomlouvá) (Vysokajová et al. 2012: 6).“ 



6 
 

výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné 

zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. Tyto zásady nejsou pouhými 

proklamativními větami, jsou významným teoretickým východiskem při výkladu a použití 

dalších zvláštních ustanovení ZPr a zároveň i regulátorem použití ustanovení občanského 

zákoníku na pracovněprávní vztahy. Uplatní se také při realizaci principu „co není zakázáno, 

je dovoleno“ a též při posouzení, zda je možné se od konkrétního ustanovení ZPr odchýlit, 

jinými slovy, jeho povaha má být posuzována právě z hlediska naplnění těchto základních 

zásad (Vysokajová et al. 2012: 6). Pro účely této práce je důležitá především zásada zvláštní 

zákonné ochrany postavení zaměstnance (typicky omezení smluvní volnosti, či také úprava 

výpovědi ze strany zaměstnavatele) a také řádný výkon práce v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele (z níž také plynou základní povinnosti zaměstnance v pracovněprávním 

vztahu – předně řádně konat svou práci a povinnost loajality k zaměstnavateli). Podle mého 

názoru tak v budoucnu bude třeba počítat s jejich využíváním i pro pracovněprávní spory 

týkající se rozvázání pracovního poměru výpovědí pro neplnění povinností ze strany 

zaměstnance, kde mohou tyto základní zásady hrát důležitou interpretační roli. 

 

1.2 Pracovní povinnosti zaměstnance jakožto součást pracovního poměru 
 

 Pracovní poměr je právním vztahem složitým a synallagmatickým – tedy oběma 

stranám vzniká rozsáhlý soubor práv a povinností, kterým odpovídá povinnost či právo druhé 

strany pracovního poměru (Bělina et al. 2010a: 177). Další pasáže této práce se budou 

výlučně soustředit na povinnosti na straně zaměstnance. 

Již ze samotného pojmu „závislé práce“ vyplývá jako hlavní („zastřešující“) 

zaměstnancova povinnost stanovená v § 38 odst. 1 písm. b) ZPr, tedy povinnost zaměstnance 

od vzniku pracovního poměru 8  podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle 

pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu 

vyplývají z pracovního poměru. Tomu z jiného pohledu odpovídá: „…právo zaměstnavatele 

požadovat po zaměstnanci osobní výkon sjednané práce (event. jiné práce v zákonem 

stanovených případech) (Bělina et al. 2010a: 163).“ 

 Platí, že na hodnocení případného porušení pracovněprávní povinnosti nemá vliv 

skutečnost, že konkrétní pracovněprávní povinnost porušuje více zaměstnanců a těm dána 

                                                
8 Platí, že takto stanovené povinnosti je zaměstnanec povinen plnit ode dne, který je sjednán jako den nástupu do 
práce (Hůrka et al. 2011: 70). 



7 
 

výpověď (resp. okamžité zrušení pracovního poměru) nebyla. Je tomu tak proto, že: 

„…nemůže jít k tíži zaměstnavatele, jestliže zaměstnanec porušuje své povinnosti vyplývající z 

ustanovení zákoníku práce. Kdyby totiž nebyl dán důvod, pro který zaměstnavatel se 

zaměstnancem podle písemného obsahu výpovědi z pracovního poměru pracovní poměr 

rozvazuje, nemohl by pracovní poměr být výpovědí rozvázán. Je proto věcí zaměstnance, aby 

se choval takovým způsobem, aby zaměstnavatel neměl důvod ke skončení pracovního poměru 

výpovědí, a nemůže přitom spoléhat na to, zda k porušování povinností dochází také u jiných 

zaměstnanců. Z žádného ustanovení zákoníku práce totiž nevyplývá, že je povinností 

zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, a to i v případě, že pracovní kázeň 

porušuje. Tento jednostranný úkon je zcela na uvážení zaměstnavatele (rozsudek NS ze dne 11. 

3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 596/2007).“ Takovéto jednání ze strany zaměstnavatele dle NS není 

diskriminační. 

 Konkretizaci výše uvedených obecných povinností zaměstnance pak představuje 

zejména Část třináctá, Hlava II ZPr (tedy §§ 301-304 ZPr) stanovící mj. základní povinnosti 

zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývají z pracovního poměru nebo dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr; povinnosti uložené zaměstnancům musíme hledat ale i na 

jiných místech ZPr. Na následujících řádcích se budu soustředit na povinnosti všech 

zaměstnanců; z důvodů omezeného rozsahu práce tedy nebudu rozebírat další povinnosti 

vedoucích zaměstnanců (upravených v § 302 ZPr) a další povinnosti státních zaměstnanců 

(stanovených v § 303 ZPr). 

  

2. Konkrétní povinnosti zaměstnance stanovené zákoníkem práce 

 

2.1 Ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) ZPr 
 

Od vzniku pracovního poměru je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele 

konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat 

povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru. Toto ustanovení představuje základní 

povinnost zaměstnance a také esenciální charakteristiku pracovní poměru. Zaměstnanec je 

povinen konat práci ve vztahu podřízenosti, tedy konat práci podle pokynů zaměstnavatele 

(resp. vedoucích zaměstnanců), což je jedna ze základních charakteristik závislé práce. 

Zaměstnanec tuto práci musí konat osobně, tedy nemůže se nechat při výkonu práce zastoupit 
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jiným zaměstnancem či jinou osobou. Dispoziční oprávnění zaměstnavatele vůči zaměstnanci 

však není neomezené, ale je omezeno pracovní smlouvou. „Zaměstnanec je povinen konat 

pouze ty práce, jejichž druh si v pracovní smlouvě sjednal, a na tom místě, které se 

zaměstnavatelem v pracovní smlouvě dohodl. Pokud zaměstnanec odmítne konat další práce, 

které po něm zaměstnavatel vyžaduje a které nespadají do rámce sjednaného druhu práce, 

pak tak činí po právu a nemůže u něho z tohoto důvodu dojít k porušení povinností 

vyplývajících z pracovního poměru (Bělina et al. 2010b: 162).“ Zároveň také platí, že 

zaměstnavatel nemůže plnit tyto své základní povinnosti, jestliže mu zaměstnavatel práci 

nepřiděluje. Proto např. v případě, kdy zaměstnavatel zaměstnanci přestal protiprávně 

přidělovat práci, není zaměstnanec zásadně ani povinen do práce docházet, a to až do doby, 

kdy je zaměstnavatelem vyzván k výkonu dosavadní práce. Zaměstnanec také nemá povinnost 

práci vykonávat, pokud mu v tom brání překážka v práci podle § 191 a násl. ZPr (Bělina et al. 

2010b: 162-163). 

 

2.2 Ustanovení § 301 písm. a) ZPr 
 

Zaměstnanec je povinen řádně pracovat podle svých sil, znalostí a schopností, plnit 

pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními 

zaměstnanci9. 

Stran pokynu nadřízeného je nutné si uvědomit, že „[o] porušení pracovnej disciplíny 

nesplnením pokynu nadriadeného možno preto hovoriť len vtedy, ak išlo o nesplnenie pokynu, 

k udeleniu ktorého bol nadriadený oprávnený (rozsudek Nejvyššího soudu Československé 

socialistické republiky [dále jen „NS ČSSR“] ze dne 26. 4. 1968, sp. zn. 6 Cz 18/68, ve Sbírce 

uveden pod zn. R 80/1968).“ Z toho mimo jiné plyne i to, že pokyn musí být v souladu 

s právními předpisy, viz rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické republiky [dále jen 

„NS ČSR“] ze dne 27. 12. 1984, sp. zn. 6 Cz 68/64 (ve Sbírce uveden pod zn. R 6/1986). 

Jak vyplývá z vlastností pracovněprávních vztahů obecně a konkrétně v případě 

pracovního poměru, tato povinnost zaměstnance není ohraničena pouze dobou, v níž je 

zaměstnanec povinen pro zaměstnavatele konat práci. Porušit určitou pracovněprávní 

povinnost lze např. i na pracovní cestě – k této otázce se vyjádřil NS ve svém rozsudku ze dne 

15. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 633/2006, kdy konstatoval, že: „Je-li zaměstnanec vyslán na 

                                                
9  Obsahem této povinnosti spolupráce krom právních povinností tak jistě jsou i morální pravidla slušných 
mezilidských vztahů (Bělina et al. 2010a: 189).  
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pracovní cestu (i zahraniční) nelze… považovat všechny úkony zaměstnanců vykonávané při 

společném ubytování či stravování v zahraničí zajištěnými zaměstnavatelem za úkony, jež 

souvisí s plněním pracovních úkolů [mají časový, místní a zejména věcný (vnitřní účelový) 

poměr k výkonu závislé práce]. Také při pracovní cestě, stejně jako při plnění pracovních 

úkolů v místě sjednaném podle pracovní smlouvy, platí, že zaměstnanec může porušit 

povinnosti vyplývající z pracovního poměru jen tehdy, stane-li se tak za situace, že plní 

pracovní úkoly nebo vykonává činnosti, jež jsou v přímé souvislosti s tím…“ 

  

2.3 Ustanovení § 230 odst. 2 ZPr 
 

Na výše uvedenou povinnost zaměstnance pak navazuje povinnost stanovená v § 230 

odst. 2 ZPr, tedy povinnost prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. 

Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách 

přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby 

prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. K mezím 

takového oprávnění zaměstnavatele se NS vyjádřil v rozsudku ze dne 4. 9. 2002, sp. zn. 21 

Cdo 1791/2006 (ve Sbírce uveden pod zn. R 73/2007), v němž vyložil následující: 

„…zaměstnavatel je ve smyslu §  141a ZPr [pozn. dnes § 230 odst. 2 ZPr] oprávněn uložit 

zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace, jehož součástí může být závěrečné 

ověření získaných znalostí; z tohoto ustanovení však nelze dovodit oprávnění zaměstnavatele 

uložit zaměstnanci povinnost podrobit se pouhému přezkoušení úrovně kvalifikace k výkonu 

práce sjednané v pracovní smlouvě.“ 

  

2.4 Ustanovení § 301 písm. b) ZPr 
 

Další zaměstnancova povinnost se váže k jeho pracovní době, v níž výkon práce 

probíhá. Zákon stanoví, že zaměstnanec je povinen využívat pracovní dobu a výrobní 

prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly. „Zaměstnanec 

zpravidla sám neurčuje, kdy bude pracovní činnost vykonávat (tak je tomu do jisté míry při 

pružném rozvržení pracovní doby podle § 85 [pozn. ZPr]). Naopak je povinen plnit pracovní 

povinnosti zásadně v rámci pracovní doby a naopak v době odpočinku zaměstnavatel není 

oprávněn po něm práci požadovat… Této povinnosti je zaměstnanec zproštěn v případě, kdy 

nastane některá z překážek v práci (§ 191–210 [pozn. ZPr]) (Bělina et al. 2010b: 764).” 
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V případě určování neomluvené absence platí specifický proces, který se netýká ostatních 

případů porušování právní povinnosti zaměstnance - podle § 348 odst. 3 ZPr to, zda se jedná o 

neomluvené zameškání práce, určuje zaměstnavatel po projednání s odborovou organizací. 

Tato zákonná úprava je účinná od 1. 1. 2012. Předchozí úprava byla k zaměstnavateli přísnější 

a vyžadovala, aby určení, zda se jedná o neomluvenou absenci, zaměstnavatel určil po dohodě 

s odborovou organizací. Nyní tedy o tom, zda nepřítomnost v práci bude posuzována jako 

neomluvená absence, rozhoduje pouze zaměstnavatel (Vysokajová et al. 2012: 605). 

 V souvislosti s povinností zaměstnance využívat pracovní dobu k vykonávání 

svěřených prací se objevuje i problematika účasti zaměstnance na stávce. Právo na stávku je 

zaručeno v čl. 27 odst. 4 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod 

(dále jen „LZPS“ či „Listina“), ovšem za podmínek stanovených zákonem. Existuje však 

pouze jediný takový zákon, totiž zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání (dále jen 

„KolVyj“), který umožňuje stávkovat v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy. 

„Zaměstnanci, kteří stávkují podle KolVyj (tj. ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy), jsou tak 

chráněni před možnými negativními důsledky stávky pro jejich pracovněprávní postavení u 

zaměstnavatele, neboť se vychází z toho, že se této stávky zúčastňují v dobré víře v její 

legitimitu. Teprve poté, co by soud pravomocně rozhodl o nezákonnosti stávky, bude se jejich 

další účast na stávce (ode dne následujícím po právní moci rozhodnutí soudu o nezákonnosti 

stávky) považovat za neomluvenou nepřítomnost v zaměstnání, a to se všemi možnými 

sankčními důsledky (včetně možnosti jednostranného rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele) (Bělina 2010b: 765).“ Problémem, který naplno vyvstal i v souvislosti 

s jednodenní stávkou proběhnuvší v České republice dne 16. června 2011, je však to, že pro 

případ stávky na obranu „obecnějších“ hospodářských a sociálních zájmů (jak vyplývá z čl. 

27 LZPS) nemá podústavní právo žádné zákonné ustanovení. Byť tato problematika není 

hlavním předmětem této práce, je záhodno jí pár řádků věnovat. 

 Judikatura se donedávna musela vypořádávat s absencí zákonné úpravy jiné stávky než 

stávky v případě sporu o uzavření kolektivní smlouvy spíše v obecné rovině. Základem tak 

zde je nález ÚS ze dne 5. 10. 2006, sp. zn. Pl.ÚS 61/04 ( N 181/43 SbNU 57; 16/2007 Sb.), 

kde ÚS konstatoval (byť se nejednalo o předmět probíhajícího řízení), že: „…ustanovení čl. 

27 odst. 4 Listiny je možno interpretovat i tak, že zákonodárce je povinen právo na stávku 

zákonem "provést". Pokud by tak opomněl učinit, bylo by možné nastalou situaci hodnotit 

jako neústavní opomenutí zákonodárce, resp. neústavní mezeru v zákoně… To však 

neznamená, že by zákonem neupravené právo na stávku bylo v takové situaci zcela popřeno; 

neudržitelnost takového výkladu vyplývá z čl. 4 odst. 4 Listiny, podle něhož je při používání 
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ustanovení o mezích základních práv a svobod nutno šetřit podstatu a smysl základního práva. 

Soudy by i v takovém případě, při absenci zákonné úpravy, musely ochranu tomuto právu v 

jeho podstatě poskytnout, jinak by se dopustily odepření spravedlnosti (princip zákazu 

denegationis iustitiae). Podmínky výkonu tohoto práva a jeho meze by pak musela případ od 

případu vyřešit judikatura…“ V nálezu je odkázáno na rozhodnutí NS ze dne 22. 1. 2002, sp. 

zn. 21 Cdo 2489/2000, který se s touto otázkou popasoval následovně: „Nelze přehlédnout, že 

ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny stanoví, že každý může činit, co mu není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá… Upravuje-li zákon pravidla 

stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, plyne z toho závěr, že 

jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo 

na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s 

kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno… Je-li u 

zaměstnavatele vyhlášena stávka, z logiky věci vyplývá, že pro pracovněprávní vztahy mezi 

zaměstnancem, který se stávky zúčastní, a zaměstnavatelem platí jiná hlediska než v době 

mimo stávku. Smyslem stávky je totiž vyvíjet nátlak na zaměstnavatele (mimo jiné i odmítáním 

vykonávat sjednanou práci). Proto nelze dost dobře (při respektování práva na stávku) 

požadovat po stávkujícím zaměstnanci dodržování všech povinností, jak vyplývají zejména z 

pracovní smlouvy a z ustanovení § 35 odst. 1 zák. práce [pozn. dnes § 38 odst. 1 ZPr]. Jestliže 

se však zaměstnanec nechová způsobem, který se při stávce předpokládá (např. tím, že v 

rozporu s prohlášeným způsobem stávky pracuje, nebo se chová způsobem, který řádnému 

vedení stávky neodpovídá, případně mu přímo odporuje), uvedená výjimka, vyplývající z 

realizace Listinou zaručeného práva na stávku, neplatí; ochrany požívá jen chování, které 

vyplývá (je důsledkem) z přímé realizace práva na stávku.“ Oba soudy tak dospívají k závěru, 

že stávkovat lze i z jiných důvodů než jsou upraveny v KolVyj, avšak pouze za splnění 

určitých předpokladů (účel stávky, šetření práv ostatních apod.), byť k tomuto dochází na 

základě rozdílných ustanovení LZPS (pro ÚS výše uvedené závěry vyplývají z čl. 4 odst. 4 

LZPS, pro NS z čl. 2 odst. 3 LZPS10). 

 Konkrétnější rozbor problematiky pak byl víceméně „nucen“ podat Městský soud 

v Praze, který rozhodoval o vydání dvou předběžných opatření ve věci již výše zmíněné 

červnové stávky, která byla původně ohlášená na 13. června 2011 (a právě pro tento den bylo 

organizování stávky předběžnými opatřeními zakázáno). Usnesení ze dne 10. června 2011, sp. 

zn. 1 Nc 13/2011 je zajímavé tím, že ačkoliv je konstatováno, že analogicky KolVyj použít 

                                                
10  Odbornou veřejností pak není přístup NS příliš přijímán. Srov. např. diskusi online dostupnou na 
http://jinepravo.blogspot.com/2011/06/pravo-davu.html 
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nejde, je třeba při vyhlašování stávky dodržovat i v tomto případě jeho ustanovení, jinak 

dochází k jednání, které porušuje dobré mravy. Usnesení ze dne 10. června 2011, sp. zn. 1 Nc 

12/2011 pak na celou věc aplikuje KolVyj podpůrně. Je zde nutno podotknout, že obě 

usnesení nejsou přijímána odbornou veřejností jednoznačně a existují proti nim výhrady. Již 

v rozsudku NS ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2104/2001 (ve Sbírce uveden pod zn. R 

63/2003) bylo konstatováno, že KolVyj nelze použít na stávky netýkající se kolektivního 

vyjednávání ani analogicky: „Z ustanovení § 1 zákona [pozn. KolVyj], podle něhož zákon 

upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými orgány odborových organizací 

a zaměstnavateli, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy, ve 

spojení s ustanovením § 16 odst. 1 zákona jasně vyplývá, že právní úprava stávky v ustanovení 

§ 16 až § 26 zákona je použitelná toliko pro stávky, které jsou vyhlášeny jako krajní 

prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Námitky dovolatele [pozn. zaměstnance], 

že o zákonnosti stávky vyhlášené odborovou organizací pracovníků… (která nesouvisela 

s kolektivním vyjednáváním) má být rozhodováno podle zákona č. 2/1991 Sb. (§ 21 zákona)… 

nemohou obstát11.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba rozlišovat, „…zda stávka probíhá na obranu 

hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců. V takovém případě je možno dospět k závěru, 

i když se nejedná o stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, že zaměstnanci využívají 

svého ústavního práva na obranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Na druhé straně 

účast na stávce (a v důsledku toho nevyužívání pracovní doby k výkonu svěřených prací), 

jejímž účelem není obrana hospodářských a sociálních zájmů, ale např. prosazování 

personálních zájmů, je porušením pracovních povinností (konkrétně porušením povinnosti 

využívat pracovní dobu k výkonu svěřených prací) se všemi důsledky z toho vyplývajícími 

(Bělina et al. 2010b: 765).“ 

Podle mého názoru není z pohledu zaměstnanců (tedy z praktického hlediska) zásadní, 

zda postupovat v případech stávky na obranu hospodářských a sociálních zájmů analogicky 

podle KolVyj – vždy je však třeba mít na paměti závěry rozsudku NS sp. zn. 21 Cdo 

2489/2000 (viz výše), tedy chovat se způsobem, který odpovídá a neodporuje řádnému vedení 

                                                
11  Zaměstnanci byla v tomto konkrétním případě udělena výpověď, jelikož odmítl konat přímou vyučovací 
činnost a neuposlechl příkazu ředitele školy. Zaměstnanec se však bránil, že v době, kdy se zmíněného jednání 
měl dopustit, byla u zaměstnavatele vyhlášena stávka. Soudy však dospěly k závěru, že bezprostředním důvodem 
k vyhlášení stávkové pohotovosti a posléze i stávky bylo odvolání bývalé ředitelky školy a jmenování jiné osoby 
na její místo – stávkující požadovali okamžité odstoupení nového ředitele a návrat původní ředitelky na toto 
místo. Taková stávka byla soudy hodnocena jako stávka k prosazování personálních požadavků stávkujících, 
nikoliv tedy jako stávka na obranu hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců. NS tak souhlasil se závěrem 
odvolacího soudu, že „…účastí v takové stávce nelze omlouvat neplnění pracovních povinností vyplývajících 
z pracovní smlouvy.“ 
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stávky12, jinak by mohlo být takové chování zaměstnanců hodnoceno jako porušení jejich 

povinností vyplývajících z pracovního poměru. 

  

2.5 Ustanovení § 301 písm. c) ZPr 
 

Zaměstnanec je dále povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jím 

vykonávané a dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, pokud s nimi 

byl řádně seznámen. Tato povinnost se však nevztahuje jen na pracovní dobu zaměstnance. 

„Mohou to být např. povinnosti vyplývající z pracovní pohotovosti (§ 95 [pozn. ZPr]), či 

zdržet se požívání alkoholických nápojů tak, aby zaměstnanec nebyl pod jejich vlivem při 

nástupu do práce, dále povinnost chránit majetek zaměstnavatele a nejednat v rozporu s jeho 

oprávněnými zájmy apod. (Bělina et al. 2010b: 765).“ Na tomto místě postačí zatím dodat, že 

k řádnému seznámení s těmito ostatními předpisy: „…nemusí podle povahy věci dostačovat 

pouhá skutečnost, že zaměstnanec si předpis přečetl, nebo dokonce pouze, že měl možnost si 

předpis přečíst, resp. byl informován o tom, kde se s ním může seznámit. Zvláště u složitějších 

vnitřních předpisů bude např. třeba zaměstnanci předpis blíže a podrobněji vysvětlit, 

případně se i přesvědčit, zda zaměstnanec předpisu porozuměl (Bělina 2010b: 765).“ Více 

k vymezení ostatních předpisů v podkapitole 4.1. Porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci obecně. 

  

2.6 Ustanovení § 301 písm. d) ZPr 
 

Zaměstnanec je také povinen řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu 

zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, 

zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Toto 

ustanovení má dvě roviny. První z nich je tak povinnost řádně hospodařit s majetkem – ZPr 

toto konkretizuje a rozvádí v § 249 ZPr (k tomu více níže). Řádné hospodaření s majetkem ze 

strany zaměstnance je pak rozvedeno i v § 252 odst. 1 ZPr, upravující dohodu o odpovědnosti 

                                                
12 Ostatně to bylo i předmětem obou usnesení Městského soudu v Praze z června 2011 – otázka informování o 
datu stávky v dostatečném předstihu tak, aby na tuto skutečnost mohl zaměstnavatel, respektive mohlo více 
zaměstnavatelů, adekvátně reagovat a připravit se tak na omezení, která z řádného průběhu stávky vyplývají. 
Informování v nedostatečném předstihu logicky představuje podle mého názoru situaci výkonu práva na stávku 
v rozporu s řádným vedením stávky.  
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k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování13, a také v § 255 ZPr, který upravuje 

odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů14 (Hochman et al. 2007: 746). Vztah 

okamžitého zrušení pracovního poměru a odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených 

hodnotách vymezil NS ve svém rozsudku ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. 21 Cdo 596/2007, kde 

NS judikoval následující: „Při posuzování intenzity porušení pracovní kázně nelze… 

zdůrazňovat toliko skutečnost, že žalovaná jako zaměstnavatel rovněž porušila své povinnosti 

a nevytvořila žalobci dostatečné podmínky pro hospodaření s finančními prostředky. 

Odhlédaje od toho, že tato námitka má své opodstatnění při posuzování zproštění se 

odpovědnosti zaměstnance za schodek na jemu svěřených hodnotách, nelze zdůrazňovat toliko 

jedno z hledisek, které může být při posuzování intenzity porušení pracovní kázně zohledněno, 

ale je třeba s ohledem na okolnosti případu přihlížet k hlediskům, jež případ náležitě 

dokreslují. Jestliže se… jedná o poškození zaměstnavatele nedbalým (nebo i úmyslným) 

jednáním zaměstnance, pak rozhodujícím hlediskem je samotná skutečnost poškození 

zaměstnavatele…“ 

 První dimenzí povinnosti stanovené v § 301 písm. d) ZPr je tedy řádná a dovolená 

manipulace s majetkem zaměstnavatele – jejímu vymezení vydatně pomáhá judikatura. 

V rozsudku NS ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005 (ve Sbírce uveden pod zn. R 

86/2006) bylo stanoveno, že tato povinnost zaměstnance trvá, ačkoliv se závadného jednání 

zaměstnanec dopustil mimo pracovní dobu15. Jak dále v předmětném rozsudku vyjádřil NS, 

povinnost stanovená § 301 písm. d) ZPr, představuje „…ve své obecnosti mravní imperativ 

kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém obsahu znamená určitou míru loajality ve 

vztahu ke svému zaměstnavateli, a zároveň též i obecnou prevenční povinnost zaměstnance ve 

vztahu k majetku a oprávněným zájmům zaměstnavatele; jde o zcela legitimní požadavek na 

dodržení jisté (přiměřené) kvality vzájemného (pracovněprávního) vztahu.“ 

V návaznosti na povinnost dodržovat předpisy vztahující se k zaměstnancem 

vykonávané práci pak NS v rozsudku ze dne 12. 1. 2010, sp. zn. 21 Cdo 4950/2008 judikoval, 
                                                
13  ZPr tímto stanovuje, že zaměstnanec v případě uzavření této dohody odpovídá za schodek vzniklý na 
hodnotách, za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou 
předmětem obratu nebo oběhu, a s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou 
mu byly svěřeny. Dohoda musí být uzavřena písemně, zaměstnanci musí být při uzavření smlouvy 18 let a 
odpovědnost je zde subjektivní (za zavinění). 
14  ZPr tím rozumí ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných předmětů, které 
zaměstnanci zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení; převyšuje-li cena těchto předmětů 50 000 Kč, mohou 
být zaměstnanci svěřeny jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů – ta musí být 
písemná a zaměstnanci musí být 18 let. Odpovědnost je zde rovněž subjektivní. 
15 Konkrétně v tomto případě se zaměstnankyně pokusila z objektu žalované vyvézt po skončení prodejní doby 
zboží, které nebylo zaplaceno, v době svého pracovního volna - její pracovní poměr však k žalované trval a 
odvolací soud (jehož rozhodnutí NS potvrdil) označil její jednání za porušení povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 
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že: …jestliže žalobce nepostupoval v souladu s konkrétními vnitřními předpisy…, ač s nimi 

byl seznámen, dopustil se závažného porušení pracovní kázně ve smyslu § 46 odst. 1 písm. f) 

zák. práce [pozn. dnes § 52 písm. g) ZPr]. Nelze totiž přehlédnout, že nedodržování těchto 

předpisů je svojí povahou v podstatě umožněním přímých útoků na majetek 

zaměstnavatele16…“ Důležitým je také rozsudek NS ze dne 23. 9. 2004, sp. zn. 21 Cdo 

562/2004, v němž se NS zabýval možností kolize využívání zaměstnaneckých výhod a 

jednání proti zájmům zaměstnavatele. NS rozhodl tak, že: „…i při využívání přiznaných 

zaměstnaneckých výhod zaměstnancem se může zaměstnanec dopustit jednání, které je v 

rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a které může být posouzeno jako porušení 

povinnosti zaměstnance17 podle ustanovení § 73 odst. 1 písm. d) zák. práce [pozn. dnes § 301 

písm. d) ZPr].“  

Porušení povinnosti zaměstnance řádně hospodařit s majetkem zaměstnavatele, 

respektive ochraňovat majetek zaměstnavatele, nemá jako svůj výlučný znak způsobení škody 

zaměstnavateli. Dokládá to např. rozsudek NS ze dne 2. 7. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3157/2008. 

Důležitým bodem v tomto řešeném případě bylo podle NS i odvolacího soudu jednání 

zaměstnankyně, jehož podstata spočívala v tom, že „…z prodejny žalovaného, kde pracovala 

jako prodavačka, odnášela zboží mimo režim, který byl stanoven pro soukromé nákupy, aniž 

byla schopna doložit jeho zaplacení.“ Stran otázky způsobené škody NS přitakal závěrům 

odvolacího soudu, že „…[m]anipulace se zbožím nedovoleným způsobem, které žalobkyně 

odcizila… [je] porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, přičemž intenzitu porušení 

pracovní kázně nemůže… snížit ani to, o majetek jaké hodnoty se jedná, ani skutečnost, že 

žalovanému nakonec škoda nevznikla…“ 

 Druhou rovinou ustanovení § 301 písm. d) ZPr je povinnost loajality. „[O]právněné 

zájmy [pozn. zaměstnavatele] může zaměstnanec narušit svým chováním a jednáním, kterým 

např. negativně ovlivní postavení zaměstnavatele v hospodářské soutěži, při výkonu jeho 

vlastnických práv, ochraně práv průmyslových apod. Bližší konkretizace povinností, které 

musí zaměstnanec dodržovat, aby se nedostal do konfliktu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele, může být uvedena v pracovním řádu, v kolektivní smlouvě i ve smlouvě 

                                                
16 V tomto konkrétním případě zaměstnanec-revírník mj. bez písemného zmocnění od lesního správce uzavřel 
smlouvu o prodeji dříví, či také nechal zpracovat samovýrobu v porostu bez příslušné smlouvy. Podle odvolacího 
soudu a NS se dopustil závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 
zaměstnancem vykonávané práci. 
17 Zaměstnankyně v daném případě využívala možnost provádět za zvýhodněných podmínek soukromé obchody 
s devizovými hodnotami, avšak NS dovodil, že je-li „…zaměstnanecké výhody zcela zjevně využíváno v rozsahu, 
který přesahuje rámec běžné (mimospekulativní) směny peněžních prostředků (přičemž je zaměstnavateli 
způsobena škoda), jedná se o typický případ jednání zaměstnance, které objektivně nesměřovalo k ochraně 
majetku zaměstnavatele, ale bylo v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.“ 
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pracovní. Porušení takto stanovených povinností může mít za následek pracovněprávní, ale i 

administrativní či trestní odpovědnost (Vysokajová et al. 2008: 402 – 403).“ Domnívám se, že 

stanovení takových povinností v pracovním řádu či v kolektivních nebo pracovních 

smlouvách by nemělo být jen možností, ale z hlediska jistoty zaměstnance (a koneckonců i 

zaměstnavatele) i určitou uzancí ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (ku 

prospěchu obou stran). 

 V této souvislosti se otevírá otázka svobody projevu zaměstnance, resp. svobody učinit 

kritický projev, se kterým zaměstnavatel nebude souhlasit18. V jakých souvislostech musí být 

takový kritický projev zaměstnance posuzován, to bylo předmětem usnesení ÚS ze dne 23. 3. 

2010, sp. zn. I.ÚS 1990/08 (N 63/56 SbNU 711)19, kde bylo judikováno, že předmětná tvrzení 

„…je třeba vždy posoudit ve světle věci jako celku, včetně jejich znění a v kontextu, v němž 

byla pronesena. Ústavní soud připouští, že některá z inkriminovaných prohlášení… byla 

způsobilá poškodit pověst jiných osob…, nicméně je třeba vzít na zřetel skutečnost, že byla 

učiněna v kontextu celkově kriticky laděného vystoupení stěžovatele, v němž se vyjadřoval i k 

některým dalším problematickým otázkám… Navíc se tak dělo na interní poradě právníků, 

předmětné výroky tak nebyly veřejně publikovány, a proto lze považovat jejich objektivní 

dopad na oprávněné zájmy… [pozn. zaměstnavatele] jako takové a její dobrou pověst za 

bezvýznamný.“ Mezi další hlediska zařadil ÚS též skutečnost, že zaměstnancova „…kritika 

byla neadresná, nesměřovala tedy vůči konkrétním osobám s úmyslem poškodit jejich pověst, 

čest a důstojnost, ani neobsahovala žádná konkrétní obvinění či urážlivé… Při zkoumání 

legitimity kritických výroků… není bez významu ani ta skutečnost, že zaměstnavatel… 

hospodaří s veřejnými finančními prostředky, a proto každé stanovisko či kritiku upozorňující 

na případné nesrovnalosti v jejím hospodaření je z hlediska veřejného zájmu na zvýšení 

kontroly nakládání s těmito veřejnými finančními prostředky třeba považovat za 

žádoucí.“ Nadto z rozhodnutí ÚS vyplývá, že je třeba oddělovat kritické hodnotové soudy a 

tvrzené skutečnosti či konkrétní obvinění. Rozdíl spočívá v tom, že zatímco existence 

skutečností může být prokázána, pravdivost hodnotových soudů dokazatelná není 20. Jelikož 

                                                
18 Základem je zde (byť omezeně vzhledem ke změnám společenských poměrů po roce 1989) rozsudek NS ČSR 
ze dne 2. 7. 1960, sp. zn. 4 Cz 62/60 (ve Sbírce uveden pod zn. R 13/1961), jehož právní věta zní: „Skutečnost, 
zda jde o hrubé porušení pracovních povinností u zaměstnance, který pronesl výrok, použitý jako důležitý důvod 
k předčasnému zrušení pracovního poměru, nemůže soud posoudit izolovaně, nýbrž v souvislosti jak s celkovým 
pracovním a občanským profilem zaměstnance, tak i vzhledem k prostředí, v němž byl výrok pronesen, přičemž 
současně nutno přihlédnout i k tomu, zda nejde o ojedinělé vybočení zaměstnance z jinak úspěšné jeho práce 
v podniku.“ 
19 ÚS zde byl nucen řešit případ okamžitého zrušení pracovního poměru z důvodu nesplnění pracovního úkolu, 
které spočívalo v tom, že zaměstnanec měl konkretizovat svá tvrzení týkajících se údajného tunelování fondů 
pobočky a údajné škody vzniklé zaměstnavateli zaviněné projektantem. 
20 Jak vyplývá z judikatury ESLP např. z rozhodnutí ze dne 8. 7. 1986 ve věci Lingens proti Rakousku, či 
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stěžovatel v tomto konkrétním případě pronesl hodnotový soud, požadavek prokázání jeho 

pravdivosti byl nesplnitelný a tudíž i porušující čl. 17 LZPS. 

 Kontext, během něhož byl kritický výrok pronesen, byl vyzdvihnut jako důležitá 

skutečnost, kterou je nutno se zabývat, v rozsudku NS ze dne 17. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 

1236/2002, v kterémžto případě byl zaměstnanec propuštěn pro soustavné méně závažného 

porušování pracovní kázně, jelikož se údajně dopustil nevhodného jednání na odborové 

schůzi a také zaslal řediteli a dalším osobám dopis, v němž uvedl nepravdivé a znevažující 

informace. NS musel posuzovat charakter odborových organizací, přičemž došel k závěru, že 

„…[o]dborové organizace jsou subjekty zcela odlišné od zaměstnavatelů. Mezi zaměstnavateli 

a u nich působícími odborovými organizacemi nevznikají ani pracovněprávní vztahy. 

Zúčastnil-li se zaměstnanec schůze odborové organizace, neplnil tím žádné povinnosti 

vyplývající z pracovněprávního vztahu (snad s výjimkou případu, kdyby byl zaměstnavatelem 

na odborovou schůzi vyslán, aby tam zájmy zaměstnavatele hájil). Proto ani diskusní nebo 

jiné slovní vystoupení na odborové schůzi nemůže být jako porušení pracovní kázně 

posouzeno.“ Stran dopisu NS uvedl, že jedná-li se o dopis jednoznačně osobní povahy, „… 

dopis sám o sobě a jeho odeslání… nemohou představovat plnění pracovních úkolů či přímou 

souvislost s ním. Tím však není řečeno, že by se zaměstnanec nemohl dopustit porušení 

pracovní kázně např. dopisem, který by měl urážlivou povahu. Tak by tomu bylo v případě, že 

by se obsah dopisu dotýkal otázek vyplývajících z pracovněprávního vztahu (a zaměstnanec 

by tak nepřípadně řešil otázky týkající se výkonu zaměstnání)21.“ 

Příkladem porušení loajality k zaměstnavateli může být také případ podjatosti 

v neprospěch zaměstnavatele řešený v usnesení ÚS ze dne 18. 3. 2010, sp. zn. II.ÚS 199/1022. 

V této věci zaměstnanec „…přijetím plnění od obchodního partnera zaměstnavatele… získal 

prospěch, který s ohledem na pracovní úkoly stěžovatele vzbuzoval pochybnosti o nestrannosti 

zaměstnavatele při výběrových řízeních a mohl tak poškodit dobré jméno společnosti, neboť 

jeho zaměstnanec, tj. stěžovatel, byl bezpochyby zavázán vůči obchodnímu partnerovi 

zaměstnavatele.“ Zaměstnavatel tak oprávněně posoudil jednání zaměstnance jako závadné. 

ÚS k tomu dodal, že zaměstnanci nic nebránilo v informování zaměstnavatele o přijetí plnění 

od obchodního partnera. „Pokud tak neučinil, nezbývá, než aby nesl důsledky svého jednání, i 

                                                                                                                                                   
z judikatury ÚS, např. nález ze dne 15. 3. 2005 sp. zn. I. ÚS 367/03 (N 57/36 SbNU 605). 
21 Jelikož z dokazování před soudy nižší instance vyplynulo, že se o dopis jednoznačně osobní povahy jednalo, 
neporušil zaměstnanec ani tímto jednáním pracovní kázeň. 
22 V daném případě se ÚS zabýval ústavností okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnancem, který 
měl na starosti projednávání některých smluv s dodavateli, výběr nejvhodnějších nabídek a zpracováváním 
návrhů pro představenstvo, a který absolvoval zahraniční pobyt, jenž byl financován společností, která byla v 
obchodním spojení s jeho zaměstnavatelem. 
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když se mu subjektivně jeví, že zaměstnavateli žádná škoda nevznikla, či že postih byl 

nepřiměřený.“ 

 Vztah k obchodnímu partnerovi je tedy dalším typickým příkladem oprávněného 

zájmu zaměstnavatele. V rozsudku NS ze dne 7. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 896/2008 se NS 

musel zabývat případem, kdy zaměstnanec napadl slovně vulgárními výrazy a poté i fyzicky 

zaměstnance obchodního partnera svého zaměstnavatele. Ač se tedy zaměstnanec nedopustil 

tohoto jednání vůči vlastnímu zaměstnavateli „…nelze mít pochybnosti o tom, že, dopustí-li se 

zaměstnanec verbálního a fyzického útoku na zaměstnance jiné fyzické či právnické osoby 

spolupracující s jeho zaměstnavatelem, jedná se ze strany zaměstnance o jednání v rozporu s 

oprávněnými zájmy zaměstnavatele…“ 

 Obdobné závěry pak platí i pro oblast vztahu zaměstnavatele k zákazníkům. Snaha 

o spokojenost zákazníka a o vybudování dobrého jména v obchodních vztazích je také 

oprávněným zájmem zaměstnavatele. Proto napadne-li verbálně zaměstnanec zákazníka 

hrubým a vulgárním způsobem, pak se dopouští porušení svých právních povinností zvlášť 

hrubým způsobem – v rozsudku NS ze dne 3. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 678/2001 byl tento 

úsudek odůvodněn tím, že takové jednání zaměstnance mohlo zaměstnavatele „…poškodit při 

realizaci jak této, tak jiných zakázek, a způsobit mu tím majetkovou újmu.“ Ke stejnému 

výsledku došel v podobném případě (vulgární verbální útok na zástupce odběratele) i Krajský 

soud v Hradci Králové ve svém rozsudku ze dne 4. 12. 2002, sp. zn. 21 Co 258/2002, přičemž 

konstatoval, že „…každé takové jednání zaměstnance, které by poškozovalo jméno jeho 

zaměstnavatele na trhu zboží a narušovalo jeho snahu po spokojenosti zákazníka 23 , je 

v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele a zaměstnanec se jím dopouští porušení 

pracovních povinností, a tedy porušení pracovní kázně. Je přitom nerozhodné, zda takové 

jednání mělo za následek omezení nebo přerušení obchodních vztahů zaměstnavatele či 

nikoli.“ 

 Oprávněným zájmem zaměstnavatele je i dle judikatury zachovávání obchodního 

tajemství. Pro určení, zda zaměstnanec porušil obchodní tajemství zaměstnavatele, je důležitá 

samotná definice obchodního tajemství uvedená v § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

                                                
23  Výše uvedené řešení vztahující se k nevhodnému chování vůči zákazníkům či obchodním partnerům lze 
vztáhnout také na nevhodný přístup a chování zaměstnance státního orgánu, který prostřednictvím svých 
zaměstnanců jedná s veřejností. Taková byla podstata chování zaměstnankyně úřadu práce v rozsudku ze dne 14. 
7. 2011, sp. zn. NS 21 Cdo 3046/2010, které bylo hodnoceno ve svém souhrnu jako soustavné méně závažné 
porušování právních povinností zaměstnance. NS s tímto hodnocením souhlasil, neboť jednání zaměstnankyně 
mělo negativní dopad na činnost zaměstnavatele jako státního orgánu, přičemž „…takové jednání je u 
zaměstnance působícího ve správním úřadu zcela nepřijatelné a netolerovatelné.“ Na chování takových 
zaměstnanců jsou proto kladeny zvýšené požadavky, navíc NS dodal, že nelze zaměstnankyni „…přisvědčit ani v 
tom, že by její jednání odpovídalo normám i zvyklostem na úřadě.“ 
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zákoníku24. Konkrétně se k obsahu obchodního tajemství vyjádřil NS v rozsudku ze dne 15. 

10. 2001, sp zn. 21 Cdo 2022/2000, kde stanovil následující: „Má-li se jednat o obchodní 

tajemství, musí nést všechny uvedené pojmové znaky (např. pouhé informace byť i důvěrného 

charakteru nemusejí mít ani potenciální hodnotu, podnikatel, který jimi disponuje, může být 

vázán povinností mlčenlivosti, avšak nebude se jednat o obchodní tajemství). Skutečnostmi 

obchodní povahy je třeba rozumět např. seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznam 

zástupců, bilance, obchodní plány, vzorky, vzorkové kolekce, cenové kalkulace, obrat 

jednotlivých prodejen, náklad časopisu; skutečnostmi výrobní povahy jsou nepatentované 

vynálezy, knihy receptů, modely, výsledky pokusů, zvláštní výrobní metody apod. Ochrana 

obchodního tajemství je neformální; znamená to, že nevzniká registrací nebo zápisem, ale 

okamžikem naplnění všech pojmových znaků obchodního tajemství, a rovněž tak zaniká, 

jestliže zanikne samo obchodní tajemství, tedy jestliže odpadne některý z jeho pojmových 

znaků.“ Na tomto místě je však nutné zdůraznit společně s NS, že „…i informace obecné 

povahy mohou mít skutečnou nebo potenciální (materiální či nemateriální) hodnotu…“ a 

mohou tak být součástí obchodního tajemství zaměstnavatele25. 

Podle rozsudku ze dne 15. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 1307/200626, pokud zaměstnanec 

pracuje s informacemi považovanými za obchodní tajemství zaměstnavatele způsobem, kdy 

„…nelze hovořit o tom, že by tak činil [pozn. zaměstnanec] při plnění svých pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s tím a že by tímto jednáním směřoval k ochraně obchodního 

tajemství a majetku svého zaměstnavatele vůbec…,“ pak se dopouští jednání, které je 

v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

Na závěr je třeba upozornit, že nelze posuzovat zaměstnancovo nedodržení povinnosti 

střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele izolovaně. V rozsudku NS ze dne 12. 9. 2006, sp. 

zn. 21 Cdo 71/2006 se k této problematice NS vyjádřil tak, že: „…sama okolnost, že 

zaměstnanec neučinil včasné a účinné… opatření k ochraně majetku zaměstnavatele, ještě 

neznamená, že se automaticky jedná o závažné porušení pracovní kázně. Tento závěr lze učinit 

jen s ohledem na všechny okolnosti případu, zejména též s ohledem na to, zda by při řádném 

                                                
24 Ten stanoví, že předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří 
veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo 
alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, 
mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 
25 NS tak v tomto případě nesouhlasil se závěry odvolacího soudu, že všechny informace, které bylo možno 
zjistit ze záznamového listu (který zaměstnanec předal osobě, jež nebyla stanovena v metodickém pokynu jako 
osoba, které je možno takové listy poskytnout, čímž dle zaměstnavatele porušil obchodní tajemství), jsou 
obecného charakteru a nejsou vázány na konkrétní osoby, a tak je nelze zahrnout pod pojem obchodní tajemství. 
26 V tomto typickém případě zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem, který si dle něj 
zálohoval data, která jsou obchodním tajemstvím zaměstnavatele, v úmyslu je neoprávněně užít pro sebe nebo 
jiného. 
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splnění povinností vzniklou ztrátu odvrátil, a s přihlédnutím k tomu, že zaměstnavatel má 

náhradové nároky vůči odpovědným zaměstnancům.“ 

 

2.7 Ustanovení § 304 ZPr 
 

Další povinností zaměstnance, tentokráte na úseku jeho další výdělečné činnosti, je 

povinnost obstarat si předchozí písemný souhlas zaměstnavatele, pokud zaměstnanec vedle 

svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonává výdělečnou činnost, 

která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož je zaměstnán. Toto ustanovení 

je tak omezením práva na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, práva podnikat a 

provozovat jinou hospodářskou činnost podle čl. 26 LZPS, konkrétně v zájmu ochrany 

vlastnického práva zaměstnavatele podle čl. 11 LZPS (Bělina et al. 2010b: 773). 

Na otázku, co konkrétně v praxi pojem „výdělečná činnost“ znamená v kontextu 

ustanovení § 304 ZPr, dává odpověď četná judikatura. Rozsudkem NS ze dne 30. 10. 1996, sp. 

zn. 3 Cdon 872/96 (ve Sbírce uveden pod zn. R 13/1997) bylo určeno, že: „Výdělečnou 

činností se - obecně vzato - rozumí každá právem dovolená činnost, která je vykonávána za 

účelem získání majetkového prospěchu. Výdělečnou činností je mimo jiné též podnikání 

(soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku)…“ V případě společníka společnosti s ručením 

omezením NS konstatoval: „I kdyby měla společnost shodný předmět činnosti (podnikání) 

jako zaměstnavatel některého z jejích společníků, nelze považovat činnost takovéhoto 

společníka při jednání valné hromady společnosti nebo při hlasování o přijetí rozhodnutí 

mimo valnou hromadu za výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti 

(podnikání) jeho zaměstnavatele 27 … Výkon práv a povinností společníka ve společnosti 

s ručením omezeným vyplývajících z pouhé kapitálové účasti ve společnosti proto není sám 

o sobě (bez dalšího) výdělečnou činností ve smyslu ustanovení § 75 zák. práce [pozn. dnes § 

301 ZPr], i když jde o společnost, která má shodný předmět činnosti (podnikání) jako 

případný zaměstnavatel společníka.“ Společník společnosti s ručením omezeným tak není 

z důvodu účasti v této společnosti podnikatelem a o výkon výdělečné činnosti ve smyslu § 

304 ZPr se může jednat tehdy, jestliže se zaměstnanec-společník podílí krom výkonu práv a 

povinností vyplývajících mu jen z jeho kapitálové účasti ve společnosti na činnosti 

                                                
27 Jak totiž NS poznamenal, „…“předmětem činnosti” společníka tu totiž je realizace jeho práv společníka 
společnosti s ručením omezeným, stanovených zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami společnosti.“ 
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společnosti vymezené předmětem činnosti (podnikání) zapsaným v obchodním rejstříku – viz 

rozsudek NS ze dne 16. 4. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97 (Bělina et al. 2010b: 775-776). 

Typicky tak souhlas zaměstnavatele bude nutný, jestliže zaměstnanec je jednatelem 

společnosti s ručením omezeným, která má v předmětu podnikání (zapsaném v obchodním 

rejstříku) zapsánu činnost, jež je shodná s předmětem činnosti (podnikání) jeho 

zaměstnavatele, a to i v případech, kdy společnost tuto činnost dočasně nebo trvale nevyvíjí 

(jak bylo vysvětleno v rozsudku NS ze dne 4. 11. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1628/97). Stejný závěr 

platí i pro zaměstnance-člena dozorčí rady společnosti s ručením omezeným, tedy s tím 

dovětkem, že souhlas zaměstnavatele je nutný i pro případy, kdy společnost nevyvíjí dočasně 

nebo trvale jakoukoliv činnost (rozsudek NS ze dne 8. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1866/98). 

Komplexně se s pojmem „výdělečná (resp. konkurenční) činnost“ vypořádal NS 

především v rozsudku ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. Předně NS konstatoval, 

že: „Rozhodující je tedy vůle zaměstnance touto činností majetkový prospěch získat. Přitom 

není podstatné, zda nakonec k dosažení takového majetkového prospěchu (zisku) skutečně 

dojde či nikoliv. Podstatné je, že se jedná o činnost, která je s dosažením majetkového 

prospěchu obvykle spojena. Významné není ani to, zda jde o pracovněprávní vztah, 

občanskoprávní vztah, o podnikání na základě živnostenského listu či o výkon práce 

v obchodních společnostech.“ Nadto mj. aplikoval uvedené principy na situaci účasti 

zaměstnance ve výběrovém řízení: „…ani samotná účast ve výběrovém řízení, jež v sobě 

zahrnuje i vypracování a učinění konkrétní nabídky, i když pojmově představuje činnost 

shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, vzhledem k tomu, že není spojena s 

poskytováním odměny, nemůže představovat konkurenční činnost.“ 

Přitom „…není rozhodující, aby se výdělečná činnost zaměstnance kryla s celým 

předmětem činnosti zaměstnavatele (který může být i velmi rozsáhlý). Postačí, pokud 

výdělečná činnost zaměstnance pokrývá pouze určitou dílčí část předmětu činnosti 

zaměstnavatele…“, nadto je důležité si uvědomit, že „…předmět činnosti daného 

zaměstnavatele je shodný pro všechny jeho zaměstnance, bez ohledu na to, jaký druh práce 

pro zaměstnavatele vykonávají (Bělina et al. 2010b: 773 – 774).“ Vyplývá z toho mj., že 

„…může jít o činnost, kterou zaměstnavatel právě nevykonává, ale má ji zapsanou v 

obchodním rejstříku a vykonávat ji může (Vysokajová et al. 2008: 406).“ Opět je na místě 

doporučení, že k předcházení konfliktu zájmů by mělo být podrobně stanoveno v pracovním 

řádu, jaké jsou v tomto směru povinnosti zaměstnanců (Vysokajová et al. 2008: 406). 
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Platí, že souhlas zaměstnavatele musí být písemný, stejně tak i případné odvolání 

souhlasu, které je upraveno v § 304 odst. 2 ZPr28. Kottnauer navíc vyslovuje názor, že jestliže 

zaměstnanec nepovažuje důvody pro odvolání souhlasu za významné, má právo se obrátit na 

soud, aby odvolání souhlasu pro nevýznamnost důvodů zrušil – toto právo zaměstnance 

odvozuje z čl. 26 odst. 3 LZPS, tedy z práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací 

(Hochman et al. 2007: 754). 

 Ustanovení § 304 ZPr se uplatní tehdy, nestanoví-li zvláštní zákon jinak (to se týká 

především zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů). 

 

2.8 Ustanovení § 316 ZPr 
 

Podle § 316 odst. 1 ZPr zaměstnanec nesmí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro 

svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky 

ani jeho telekomunikační zařízení. Zaměstnavatel je pak oprávněn přiměřeným způsobem 

dodržování této povinnosti kontrolovat. „Zaměstnanec je povinen vydat zaměstnavateli též 

užitky, které takovým neoprávněným užíváním získal (Bělina et al. 2010b: 818).“ 

§ 316 odst. 4 ZPr se týká ochrany osobnostních práv zaměstnance. Pro účely této práce 

je z tohoto ustanovení důležitá především otázka získávání informací od zaměstnance. I v této 

oblasti mé zaměstnanec určité povinnosti: „Zaměstnanec je povinen sdělovat, resp. umožnit 

sběr informací týkajících se jeho osoby, pokud se týkají vykonávané práce nebo je 

zaměstnavatel potřebuje ke splnění svých povinností stanovených obecně závaznými právními 

předpisy. Otázkou tedy není, zda zaměstnavatel může provádět zpracovávání údajů týkajících 

se osoby zaměstnavatele, ale v jakém rozsahu tak může činit (Bělina et al. 2010b: 817).“ § 316 

odst. 2 a odst. 3 ZPr pak upravují výkon kontroly zaměstnance ze strany zaměstnavatele. 

 

2.9 Ustanovení § 106 odst. 3 a § 106 odst. 4 ZPr 
 

Další skupinou povinností zaměstnanců upravených ZPr jsou povinnosti na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Stanoveny jsou v obecné rovině v § 

106 odst. 3 ZPr, který hovoří o tom, že je zaměstnancovým právem a zároveň i povinností 

                                                
28 Zaměstnavatel podle tohoto ustanovení musí v písemném odvolání uvést důvody změny svého rozhodnutí, 
poté nastupuje povinnost zaměstnance bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost skončit způsobem 
vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. 
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podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, dle tohoto 

ustanovení ZPr zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a 

svou účastí na řešení otázek BOZP.  Konkrétní povinnosti jsou stanoveny v § 106 odst. 4 ZPr. 

Jedná se zejména o obecnou povinnost dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, 

o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 

jednání, případně opomenutí při práci. Zároveň je stanoveno, že znalost základních povinností 

vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP 

je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je tak 

povinen: 

A. Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na BOZP včetně ověření 

svých znalostí. 

B. Podrobit se preventivním prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanoveným zvláštními 

právními předpisy. 

C. Dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění BOZP, s nimiž 

byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi 

zaměstnavatele. Řádné seznámení pak znamená, že „…je potřebné, aby se zaměstnavatel 

přesvědčil, zda seznámení proběhlo tak, aby zaměstnanec probírané problematice 

porozuměl, nebude postačovat pouhý podpis zaměstnance na prezenční listině (Hochman 

et al. 2007: 337 – 338).“ 

D. Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, 

dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně 

je neměnit a nevyřazovat z provozu. 

E. Nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích 

zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem 

na pracoviště zaměstnavatele a nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou 

účinkům kouření vystaveni také nekuřáci (zákaz požívání alkoholických nápojů se 

nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, 

pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání 

těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle 

spojeno). 

F. Oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na 

pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit 

bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné události 
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nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických zařízení a 

ochranných systémů určených k jejich zamezení. 

G. S ohledem na druh jím vykonávané práce se podle svých možností podílet na odstraňování 

nedostatků zjištěných při kontrolách orgánů, kterým přísluší výkon kontroly podle 

zvláštních právních předpisů. 

H. Bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, 

pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiného zaměstnance, popřípadě 

úraz jiné fyzické osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při objasňování jeho příčin. 

I. Podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného 

zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. 

Tato povinnost je dle judikatury jednoznačně bezvýhradná a kategorická (viz rozsudek NS 

sp. zn. 21 Cdo 2667/2003 ze dne 29. 4. 2004). 

Výčet povinností je demonstrativní, další povinnosti zaměstnanci mohou vyplývat 

z předpisů o BOZP s ohledem na § 349 odst. 1 ZPr29 (Hochman et al. 2007: 337). 

 

2.10 Ustanovení § 81 odst. 3 ZPr 
 

Zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho 

až po skončení směny. Z této zaměstnancovy povinnosti vyplývá, že zaměstnanec musí být se 

začátkem pracovní doby již připraven k výkonu práce - „[z]aměstnavatel je tedy oprávněn 

požadovat po zaměstnanci, aby vykonal úkony nezbytné před výkonem práce (např. 

převléknutí se z civilního do pracovního oblečení, nasazení ochranných pomůcek, příprava 

pracoviště k výkonu práce atd.) před vlastním začátkem směny (Bělina 2010b: 332)“. 

Zaměstnavatel může paušalizovat dobu, která je nutná k přepravě ze vstupu do objektu 

zaměstnavatele, kde je případně příchod zaměstnance zaznamenán, na pracoviště zaměstnance, 

avšak vždy musí rozlišovat mezi různě vzdálenými pracovišti. „Je-li tedy pracoviště 

zaměstnance vzdáleno např. 10 minut od vstupu do objektu zaměstnavatele a zaměstnanec 

vyznačí příchod do objektu zaměstnavatele v době shodné s počátkem jeho pracovní doby, 

jedná se o pozdní příchod (porušení pracovní kázně), protože nemůže být na svém pracovišti 

včas (Bělina et al. 2010b: 332-333).“ 

 

                                                
29 Toto ustanovení slouží jako výklad pojmu „právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP“. 
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2.11 Ustanovení § 249 ZPr 
 

§ 249 odst. 1 ZPr stanoví obecnou povinnost prevenční v rámci prevence škod na 

zdraví a majetku - zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na 

zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení. Zaměstnanec obecně musí mít při výkonu 

své práce, respektive při plnění svých pracovních úkolů, „…takový stupeň pozornosti, který 

lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat a který – 

objektivně vzato – je způsobilý zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na 

zdraví a majetku; zaměstnanci však není uložena povinnost předvídat každý v budoucnu 

možný vznik škody a tím vznik škody zcela vyloučit (Bělina et al. 2010b: 648).“ 

Nedodržuje-li zaměstnanec tuto obecnou povinnost prevenční, pak v případě vzniku 

škody zakládá toto nedodržení za splnění dalších předpokladů obecnou odpovědnost 

zaměstnance za škodu podle § 250 ZPr. Dojde-li ke vzniku bezdůvodného obohacení, 

postupuje se podle § 324 ZPr. 

§ 249 odst. 1 ZPr také upravuje zaměstnancovu povinnost oznamovací - konkrétně 

tedy v případě, kdy hrozí škoda, je zaměstnanec povinen na ni upozornit nadřízeného 

vedoucího zaměstnance. Nesplní-li zaměstnanec tuto povinnost, odpovídá za nesplnění 

povinnosti k odvrácení škody podle podmínek stanovených v § 251 ZPr. 

Ustanovení § 249 odst. 2 ZPr v rámci předchází škodám na zdraví a majetku 

předepisuje zaměstnanci povinnost zakročovací - je-li k odvrácení škody hrozící 

zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit; nemusí tak učinit, 

brání-li mu v tom důležitá okolnost, nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo 

ostatní zaměstnance, popřípadě osoby blízké 30 . Zde je třeba zdůraznit, že „…[z]atímco 

oznamovací povinnost se týká jakékoliv hrozící škody, povinnost zaměstnance aktivně jednat a 

neodkladně zakročit se týká jen takové škody, která hrozí zaměstnavateli, u něhož je 

zaměstnanec v pracovním poměru (Bělina 2010b: 649).“ 

Pod pojmem „důležitá okolnost“ rozumíme například situace, kdy zaměstnanci 

„…chybí odborné znalosti a dovednosti k obsluze stroje, zařízení, či dopravního prostředku, 

který je třeba k odvrácení hrozící škody ovládnout, anebo tehdy, jestliže je v konkrétním 

případě zaměstnanec fyzicky neschopen zakročit (Bělina et al. 2010b: 649).“ 

Nesplní-li zaměstnanec tuto povinnost, odpovídá za nesplnění povinnosti k odvrácení 

                                                
30 Podle § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, se osobou blízkou rozumí příbuzný v řadě přímé, 
sourozenec a manžel či partner. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě 
navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 
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škody podle podmínek stanovených v § 251 ZPr. 

Ustanovení § 249 odst. 3 ZPr pak stanoví, že v případě, kdy zaměstnanec zjistí, že 

nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, pak je povinen oznámit tuto skutečnost 

nadřízenému vedoucímu zaměstnanci. 

  

3. Rozvázání pracovního poměru výpovědí 

 

3.1 Obecně ke skončení pracovního poměru a výpovědi 
 

 Úvodem je třeba předeslat, že právě v zákonné úpravě skončení pracovního poměru se 

projevuje ochranná funkce pracovního práva, resp. omezení smluvní svobody účastníků 

pracovněprávních vztahů (jinými slovy, toto může sloužit jako příklad „průniku“ úpravy 

veřejnoprávní povahy do právních ustanovení jinak považovaných za soukromoprávní31). Už 

samotný účel současného nastavení skončení pracovního poměru představuje jisté 

„vychýlení“ z rovnosti účastníků pracovněprávních vztahů: „Úprava skončení pracovního 

poměru vychází z potřeby zajistit zaměstnanci, který plní svědomitě své povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru, stabilitu zaměstnání. Zároveň mu též umožňuje, má-li zájem zaměstnání 

změnit (nebo vůbec ukončit), dosavadní pracovní poměr svobodně rozvázat, a to z jakýchkoliv 

důvodů (popř. bez uvedení důvodů) (Bělina et al. 2010a: 227).“ Jak vidno, primárně je toto 

nastavení koncipováno ve prospěch zaměstnance. Zaměstnavatel samozřejmě také může 

pracovní poměr rozvázat, avšak jeho svoboda je v tomto omezena, a to ve dvou směrech, 

jejichž účelem je ochrana zaměstnance, neb se vychází z předpokladu, že „…skončení 

pracovního poměru má pro zaměstnance v řadě případů i nepříznivé společenské 

a psychologické aspekty a může znamenat ohrožení jeho sociální integrace (Bělina et al. 

2010a: 228).“ Konkrétně tedy: 

A. „…zaměstnavatel může se zaměstnancem jednostranně rozvázat pracovní poměr pouze 

z důvodů v zákoníku práce taxativně uvedených… (Bělina et al. 2010a: 228)“ 

B. „…zaměstnavatel nemůže s výjimkami stanovenými zákonem rozvázat pracovní poměr 

se zaměstnancem v ochranné době (jedná se zejména o období, kdy se zaměstnanec 

nachází v určité sociálně obtížné situaci, jako je např. dočasná pracovní neschopnost, 

těhotenství) (Bělina et al. 2010a: 228)“ 
                                                
31 Samozřejmě s dalšími výjimkami v podobě kogentních norem v pracovněprávních právních předpisech 
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Rozvázáním pracovního poměru dochází k zániku právního vztahu, byť nezanikají 

vždy všechna práva a povinnosti mezi bývalými účastníky pracovního poměru (to se týká 

např. práv a povinností týkajících se odměňování a náhrady škody, tedy peněžitých plnění, či 

povinností týkajících se utajovaných skutečností, obchodního tajemství nebo ochrany 

osobních údajů); zákonná úprava se nachází v Části druhé, Hlavě IV, §§ 48 – 73a ZPr. 

Právními způsoby skončení pracovního poměru pak jsou právní události (typicky smrt 

zaměstnance či zaměstnavatele, uplynutí doby či dosažení věkové hranice), úřední rozhodnutí 

(např. v případě cizinců či osob bez státní příslušnosti rozsudek ukládající těmto osobám trest 

vyhoštění z území ČR), či právní úkony účastníků pracovního poměru (Bělina et al. 2010a: 

228 – 229). 

Právními úkony způsobujícími skončení pracovního poměru jsou dohoda o rozvázání 

pracovního poměru (ve výčtu jediný zástupce právního úkonu dvoustranného, upravena v § 

49 ZPr), zrušení pracovního poměru ve zkušební době (upraveno v § 66 ZPr), okamžité 

zrušení pracovního poměru (upraveno v §§ 55 a 56 ZPr) a konečně výpověď32 (upravena v §§ 

50 – 54 ZPr). Pro účely této práce bude nadále zkoumáno pouze rozvázání pracovního 

poměru výpovědí (byť s přihlédnutím k okamžitému zrušení pracovního poměru, neboť v jisté 

rovině jsou tyto instituty provázány). 

„Výpověď z pracovního poměru je jednostranný pracovněprávní úkon zaměstnance 

nebo zaměstnavatele adresovaný druhému účastníku pracovního poměru, který směřuje k 

rozvázání pracovního poměru s výpovědní dobou (Bělina et al. 2010b: 195).“ Rozvázán může 

být jak pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou, tak pracovní poměr uzavřený na dobu 

určitou (v tomto případě je ale výpověď důvodem skončení pracovního poměru, jen jestliže 

doba trvání pracovního poměru neuplyne dříve než výpovědní doba) (Bělina et al. 2010b: 

196). 

Podle § 50 odst. 1 ZPr musí být výpověď písemná (jinak je neplatná, viz § 20 odst. 3 

ZPr). V § 50 odst. 3 ZPr je dále stanoveno, že zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď 

z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Naproti tomu, jak již bylo výše nastíněno, 

podle § 50 odst. 2 ZPr zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně 

stanoveného v § 52 ZPr, dá-li zaměstnavatel výpověď zaměstnanci z jiného důvodu, pak jde 

bez dalšího o neplatný právní úkon. Dále podle § 52 odst. 4 ZPr musí zaměstnavatel důvod ve 

výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, přičemž 
                                                
32 Za jistou „subkategorii“ můžeme považovat tzv. hromadné propouštění, které je upraveno v §§ 62 - 64 ZPr, 
jedná se o skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných 
zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn (§ 52 písm. a) – c) ZPr určitého počtu zaměstnanců v závislosti 
na celkovém počtu zaměstnanců u zaměstnavatele. 
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tento důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn, což znamená, že výpovědní důvod musí 

zaměstnavatel v písemné výpovědi vymezit tak, aby nevznikaly pochybnosti, jaké jsou 

skutečné důvody, po něž se zaměstnancem rozvazuje pracovní poměr33. 

Soud vychází při posouzení, o jaký výpovědní důvod jde, ze skutkového vylíčení 

tohoto důvodu. Právní kvalifikace jednání provedená zaměstnavatelem tu není sama o sobě 

významná. Je totiž věcí soudu, aby posoudil, který v ustanovení § 52 ZPr uvedený výpovědní 

důvod byl skutkovým vylíčením důvodu výpovědi opravdu naplněn (jak bylo stanoveno 

v rozsudku NS ze dne 3. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1524/98). Zaměstnavatel na druhou stranu 

nemusí být přehnaně úzkostlivý, jelikož „[s]kutečnosti, které byly důvodem výpovědi, přitom 

není potřebné rozvádět do všech podrobností, neboť pro neurčitost nebo nesrozumitelnost 

projevu vůle je výpověď z pracovního poměru neplatná jen tehdy, jestliže by se nedalo ani 

výkladem projevu vůle zjistit, proč byla pracovníku dána výpověď (rozsudek NS ze 

14. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96, ve Sbírce uveden pod zn. R 29/1997).“ 

Z uvedených základních zásad, kterými se řídí povinnost zaměstnavatele dostatečně 

určitě vymezit výpovědní důvod pro rozvázání pracovní poměru výpovědí, vyplývá, že soud 

nemůže přihlížet k těm skutečnostem, kterými zaměstnavatel výpověď neodůvodnil34. 

Dle § 50 odst. 5 ZPr lze výpověď odvolat, avšak pouze se souhlasem druhé smluvní 

strany, odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné. Odvolat lze 

výpověď až do uplynutí výpovědní doby, byla-li však podána u soudu žaloba o určení 

neplatnosti výpovědi, může být výpověď odvolána až do vyhlášení (vydání) rozhodnutí soudu 

prvního stupně, popř. odvolacího soudu, kterým bylo řízení o žalobě pravomocně skončeno. 

„Výpověď tím pozbývá všechny své právní účinky od počátku (ex tunc) a v právních vztazích 

mezi účastníky platí stejný stav, jako kdyby k výpovědi z pracovního poměru nikdy nedošlo 

(Bělina et al. 2010b: 198).“ Aby byla výpověď (potažmo její odvolání či případný souhlas 

s odvoláním) platná, je také nutné ji doručit druhé straně – zaměstnanci ji musí zaměstnavatel 

doručit do vlastních rukou, řídí se při tom §§ 334-336 ZPr. 

 

3.2 Výpovědní důvody podle § 52 zákoníku práce 
 

                                                
33 Viz též judikatura: „[K]e splnění hmotněprávní podmínky platné výpovědi je třeba, aby výpovědní důvod byl 
určitým způsobem konkretizován uvedením skutečností, v nichž účastník spatřuje naplnění zákonného důvodu 
výpovědi tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti, ze kterého důvodu se výpověď dává (rozsudek NS ČSSR ze 
dne 30. 11. 1967, 6 Cz 193/67, ve Sbírce uveden pod zn. R 34/1968).“ 
34 „I kdyby se v řízení zjistilo, že zaměstnanec porušil své povinnosti vyplývající z pracovního poměru jiným než 
ve výpovědi vytýkaným jednáním, nelze při rozhodování věci k takovýmto skutečnostem přihlížet, neboť nemohou 
založit důvodnost podané výpovědi (rozsudek NS ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. 21 Cdo 254/2005).“ 
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„V případě skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se vychází z 

principů Konvence Mezinárodní organizace práce č. 158/1982 o skončení pracovního poměru 

z podnětu zaměstnavatele, i když jí není Česká republika vázána. Uvedená úmluva vychází z 

předpokladu, že výpovědními důvody ze strany zaměstnavatele mohou být pouze důvody 

organizační povahy, důvody spočívající ve způsobilosti zaměstnance k plnění povinností 

vyplývajících z jeho pracovního závazku, které převzal v pracovní smlouvě, a důvody týkající 

se chování zaměstnance (Vysokajová et al. 2008: 98).“ Jako zvláštní skupinu lze vyčlenit i 

důvody týkající se zdravotního stavu zaměstnance a ochrany jeho zdraví (dle § 52 písm. d) a e) 

ZPr), avšak ty lze podřadit pod skupinu důvodů spočívajících v zaměstnancově způsobilosti 

k plnění pracovněprávních povinností. Konkrétně tedy ZPr kogentně stanoví tyto výpovědní 

důvody: 

1. Důvody organizační povahy: 

A. Dle § 52 písm. a) ZPr ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

B. Dle § 52 písm. b) ZPr přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část. 

C. Dle § 52 písm. c) ZPr stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí 

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o 

snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných 

organizačních změnách. 

2. Důvody spočívající ve způsobilosti zaměstnance k plnění povinností vyplývajících z jeho 

pracovního závazku, které převzal v pracovní smlouvě: 

D. Dle § 52 písm. d) ZPr nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, 

který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na 

pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší 

přípustné expozice. 

E. Dle § 52 písm. e) ZPr pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu 

podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo 

rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, 

dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

F. Dle § 52 písm. f) ZPr nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy 

pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro 

řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých 

pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže 
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byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a 

zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. 

3. Důvody týkající se chování zaměstnance: 

G. Dle § 52 písm. g) ZPr jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním 

zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané 

práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době 

posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. 

H. dle § 52 písm. h) ZPr poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost 

zaměstnance stanovenou v § 301a ZPr35. 

 

3.3 Účast odborové organizace 
 

Platí, že výpověď (bez ohledu na to, z jakého důvodu, respektive podle kterého 

zákonného ustanovení, je dávána) nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel 

povinen předem projednat s odborovou organizací36, jak je stanoveno v § 61 odst. 1 ZPr. 

V podstatě jde „…o to, aby tento záměr zaměstnavatele byl odborové organizaci oznámen a 

tím jí zároveň byla dána možnost se (po vlastním projednání) k tomuto záměru vyjádřit (nebo 

nevyjádřit) (Bělina et al. 2010b: 259).“ Zaměstnavatel však ve výsledku rozhoduje podle 

vlastního uvážení, stanovisko odborové organizace pro něj není závazné; stejně tak 

„[n]epožádá-li… zaměstnavatel o předchozí projednání rozvázání pracovního poměru, 

neznamená to, že by jen z tohoto důvodu byl rozvazovací úkon neplatný (Bělina et al. 2010b: 

259).“ Pokud totiž zaměstnavatel nerespektuje povinnost předchozího projednání, porušuje 

tím sice ustanovení ZPr a může mu být udělena pokuta orgánem inspekce práce za přestupek 

či správní delikt na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance, na 

                                                
35 Dle § 301a ZPr je zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. 
prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinen dodržovat 
stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné 
pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona č. 
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 
36 Jestliže u zaměstnavatele působí více odborových organizací, „… obrátí se zaměstnavatel na tu odborovou 
organizaci, jejímž členem je zaměstnanec, kterého se rozvazovací úkon týká, a není-li takový zaměstnanec 
odborově organizován, na odborovou organizaci s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele 
zaměstnáni, neurčí-li tento zaměstnanec jinak… (Bělina 2010b: 259).“ 
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platnost výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru toto pochybení vliv nemá 

(Vysokajová et al. 2012: 130). 

Zvláštní úprava platí při rozvazování pracovního poměru s členem orgánu odborové 

organizace působícího u zaměstnavatele. § 61 odst. 2 ZPr stanoví, pokud jde o takového člena 

orgánu (a to v době jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení), je k výpovědi 

nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou 

organizaci o předchozí souhlas. Za souhlas je považována též situace, jestliže odborová 

organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy 

byla o něj zaměstnavatelem požádána. Tento souhlas může zaměstnavatel použít ve lhůtě 2 

měsíců od jeho udělení (§ 61 odst. 3 ZPr). V případě odmítnutí udělení souhlasu je výpověď 

nebo okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné, avšak jsou-li ostatní 

podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení splněny a soud ve sporu podle § 72 ZPr shledá, 

že na zaměstnavateli37 nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával38, 

jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné (§ 61 odst. 4 ZPr). 

Konečně je také důležité ještě zmínit, že „…[u]rčení, kdo je členem orgánu odborové 

organizace, je vnitřní záležitostí odborové organizace. Zaměstnavatel proto bude v konkrétním 

případě vycházet ze sdělení odborové organizace, kdo jsou členové jejího orgánu působícího u 

zaměstnavatele (Bělina 2010b: 260).“ 

 

3.4 Neplatné rozvázání pracovního poměru 
 

ZPr v §§ 69-72 upravuje postup v případě sporu mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem o to, zda jejich pracovní poměr na základě učiněného pracovněprávního úkonu 

skutečně skončil, nebo zda bude (může) tento pracovní poměr nadále pokračovat jelikož byl 

rozvázán neplatně39. Tento úsek ZPr je „…ve vztahu k ostatním pracovněprávním předpisům 

                                                
37 Podle rozhodnutí NS ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1539/2008 totiž platí, že břemeno tvrzení a břemeno 
důkazní je v těchto případech na zaměstnavateli. Zároveň podle tohoto rozsudku platí, že: „Zjištění soudu, že na 
zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, musí spočívat na jiných 
(dalších) skutečnostech, než na pouhém konstatování, že byly splněny obecné předpoklady platnosti výpovědi z 
pracovního poměru…“ 
38  Okolnosti, které mají být brány v úvahu při rozhodování, zda skutečně nelze na zaměstnavateli nelze 
spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, vymezil NS ve svém rozsudku ze dne 4. 11. 2009, 
sp. zn. 21 Cdo 938/2009. Jedná se tedy o skutečnosti, které „…mají vztah k výkonu práce dotčeného zaměstnance; 
soud tedy může přihlédnout též k osobě zaměstnance (jeho věku, životním a pracovním zkušenostem), k jeho 
dosavadním pracovním výsledkům a postoji k plnění pracovních úkolů, ke schopnostem týmové spolupráce a k 
celkovému vztahu zaměstnance ke spolupracovníkům, k délce jeho zaměstnání u propouštějícího zaměstnavatele 
apod.“ 
39 V tomto období, „… které začíná dnem následujícím po dni, kterým pracovní poměr měl… skončit, a které 
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lex specialis, který vylučuje, aby zaměstnavatel a zaměstnanec měli v období, v němž jsou 

jejich vztahy sporné v důsledku rozvázání pracovního poměru, jiná práva a povinnosti, než 

která jim podle těchto ustanovení náleží (Bělina et al. 2010b: 285).“ 

K tomu, aby bylo rozvázání pracovního poměru považováno za neplatné, je třeba, aby 

se neplatnosti výpovědi, okamžitého zrušení či zrušení ve zkušební době dovolal ten, kdo je 

takovým pracovněprávním úkonem dotčen a kdo neplatnost nezpůsobil sám (k neplatnosti 

právních úkonů v pracovněprávních vztazích viz §§ 18-21 ZPr). § 72 ZPr stanoví, že 

neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve 

zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu 

nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. 

Podle § 69 ZPr, dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s 

ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době zaměstnanec má 

dvě možnosti: 

A. Zaměstnanec oznámí zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby 

ho dále zaměstnával40 (§ 69 odst. 1 ZPr). Pracovní poměr zaměstnance pak trvá i nadále a 

zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Taková náhrada 

přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku 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 skončení pracovního poměru41. 

K následkům výše uvedených zákonných ustanovení se obsáhle vyjádřil NS ve svém 

rozsudku ze dne 18. 3. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1950/2003 (ve Sbírce uveden pod zn. R 

64/2005), v němž dovodil, že „…pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem 

                                                                                                                                                   
končí dnem, jímž soud pravomocně rozhodne ve věci platnosti rozvázání pracovního poměru nebo jímž dojde 
jinak k platnému skončení pracovního poměru, se právní vztahy mezi účastníky nemohou, s ohledem na nejistotu 
v jejich právním postavení, řídit pracovní smlouvou, kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem a příslušnými 
pracovněprávními předpisy ve stejné podobě, jako kdyby pracovní poměr účastníků nepochybně trval (Bělina et 
al. 2010b: 285).“ 
40 Podle rozsudku NS ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2905/2000 (ve Sbírce uveden pod zn. R 77/2002) platí, 
že „…právní úkon zaměstnance směřující k tomu, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, se 
může stát - má-li mít právní význam - kdykoliv poté, co mu zaměstnavatel dal neplatnou výpověď nebo co s ním 
neplatně okamžitě zrušil pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, nejpozději však do rozhodnutí soudu, 
jímž bylo řízení o žalobě zaměstnance na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru pravomocně skončeno 
a kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru.“ Ve stejném rozsudku je pak uvedeno i 
následující k otázce možné změny zaměstnancova postoje: „V soudní praxi nejsou pochybnosti o tom, že 
zaměstnanec může své stanovisko o tom, zda trvá na dalším zaměstnávání, změnit a například sdělit 
zaměstnavateli, že netrvá na tom, aby ho dále zaměstnával, ačkoliv mu původně sdělil, že trvá na dalším 
zaměstnávání…“ 
41 Od 1. 1. 2012 však ZPr v § 69 odst. 2 výši celkové náhrady mzdy nebo platu v takových případech omezuje, 
konkrétně je stanoveno, že přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy 
nebo platu, 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy nebo platu za další 
dobu přiměřeně snížit; soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde 
zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. 
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a zaměstnavatelem se i v tomto období (od oznámení zaměstnance, že trvá na tom, aby byl 

dále zaměstnáván, a zaměstnavatel projeví vůli práci tomuto zaměstnanci přidělovat, do 

doby, než je pravomocně rozhodnuto o žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru) posuzuje obdobně, jako kdyby zde rozvazovacího úkonu nebylo. Zaměstnavatel je 

tak povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy 42  a zaměstnanec je 

povinen tuto práci v souladu s pracovní smlouvou a s ostatními pracovněprávními 

předpisy vykonávat43.“ 

B. Zaměstnanec neoznámí zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále 

zaměstnával44 (§ 69 odst. 3 ZPr) – pak platí, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem 

nedohodne písemně na jiném dnu skončení, že jeho pracovní poměr skončil dohodou – a) 

byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby; b) byl-li pracovní poměr 

neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto 

zrušením skončit. V obou případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu 

ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby. 

 

4. Výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZPr 

  

Pro přehlednost Drápal rozlišuje tři skupiny podstat, které se podřazují pod výpovědní 

důvod dle § 52 písm. g) ZPr: 

A. Pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo pravomocné 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 6 měsíců (Bělina et al. 2010b: 

219). Zařazení těchto skutečností pod výpovědní důvod dle § 52 písm. g) vyplývá z toho, 

že za těchto okolností může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr se 

zaměstnancem, jak je stanoveno v § 55 odst. 1 písm. a) ZPr. 

                                                
42 V konečném důsledku je na zaměstnavateli, zda se skutečně rozhodne znovu přidělovat zaměstnanci práci 
podle pracovní smlouvy do vyřešení spornosti rozvázání pracovního poměru.  Učiní-li však zaměstnavatel toto 
rozhodnutí, pak „…musí ho jednak vyzvat k nástupu do práce, jednak mu práci musí, nastoupí-li zaměstnanec do 
práce, opravdu přidělovat… Zaměstnanci nepřísluší ode dne, v němž měl podle výzvy zaměstnavatele znovu 
nastoupit do práce, náhrada mzdy (platu), ale mzda (plat) za vykonanou práci (Bělina et al. 2010b: 288).“ 
43 V případě opačného výkladu – posuzování vztahu jako nikoliv pracovněprávního - by podle NS docházelo 
k situaci, v níž by zaměstnanec mohl beztrestně (bez následků předjímaných v ZPr) porušovat své základní 
povinnosti v pracovněprávním vztahu, byť by mu zaměstnavatel umožnil pokračovat v práci. 
44 Respektive „…oznámí-li zaměstnavateli výslovně, že na dalším zaměstnávání netrvá (Bělina et al. 2010b: 
290).“ 
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B. Zaměstnancovo porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím 

vykonávané práci, a to buď závažně nebo zvlášť hrubým způsobem (Bělina 2010b: 219). 

Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem je důvodem pro okamžité zrušení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele (jak je stanoveno v § 55 odst. 1 písm. b) ZPr) a proto je 

též zároveň výpovědním důvodem dle § 52 písm. g) ZPr. 

C. soustavné zaměstnancovo porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci méně závažným způsobem, a to za předpokladu, 

že byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením této povinnosti písemně 

upozorněn na možnost výpovědi (Bělina et al. 2010b: 219). 

„Pojem „povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci“ nahradil v zákoníku práce dříve užívaný termín „pracovní kázeň“ (Bělina 

2010b: 219).“ Jako zdůvodnění bylo použito vysvětlení, že „…institut pracovní kázně spíše 

přísluší služebním vztahům než pracovnímu poměru (Vysokajová et al. 2012: 93).“ V této 

práci používám obou termínů (pojem „pracovní kázeň se vyskytuje především ve 

starší judikatuře, která zůstává použitelná i v současné době) a též jako zastřešujícího termínu 

sousloví „porušení právní povinnosti“. 

 

4.1 Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 
zaměstnancem vykonávané práci obecně 

 

Chceme-li pozitivně vymezit výpovědní důvod upravený § 52 písm. g) ZPr, základní 

„návod“ nám poskytuje rozsudek NS ČSR ze dne 26. 3. 1976, sp. zn. 5 Cz 19/76 (ve Sbírce 

uveden pod zn. R 50/1977), kde je stanoveno, že: „Základní povinností pracovníků jsou 

upraveny v ustanovení §  73 zák. práce [pozn. dnes §§ 301 a 303 ZPr]… Jednotícím kritériem 

pro všechny druhy těchto povinností… však je, že vyplývají z pracovněprávního vztahu 

založeného zpravidla pracovní smlouvou. Jednání pracovníka, které by se tomuto vymezení 

vymykalo, nemůže být porušením pracovní kázně. Proto je třeba v každém jednotlivém 

případě hodnotit, zda pracovník svým jednáním porušil povinnosti vyplývající 

z pracovněprávního vztahu.“ 

Konkrétněji se pak o pracovních povinnostech zaměstnance a důsledcích jejich 

porušení hovoří v rozsudku NS ze dne 28. 4. 1992, sp. zn. 6 Cdo 1/92, v němž byl položen 

základ budoucí ustálené judikatury v české právní praxi. NS zde stanovil, že: „Povinnost 
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dodržovat pracovní kázeň patří k základním povinnostem pracovníka, vyplývajícím 

z pracovního poměru…, a spočívá v plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy 

(zejména ustanoveními § 73 a § 74 zák. práce [pozn. dnes §§ 301-303 ZPr]), pracovním 

řádem, pracovní smlouvou nebo pokynem nadřízeného vedoucího pracovníka. Má-li být 

porušení pracovní kázně právně postižitelné jako důvod k rozvázání pracovního poměru ze 

strany organizace, musí být porušení pracovních povinností ze strany pracovníka zaviněno 

(alespoň z nedbalosti), a musí dosahovat určitého stupně intenzity.“ Další konkretizaci 

„pramenů či zdrojů“ povinností zaměstnanců provedl NS ve svém rozsudku ze dne 17. 12. 

2009, sp. zn. 21 Cdo 3323/2008, v němž stanovil, že: „Zaměstnanci jsou povinni (mají právní 

povinnost) plnit závazky, které jim vznikly… [také] na základě pracovní smlouvy nebo jiné 

smlouvy (dohody) uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem; nesplnění povinností z 

těchto smlouvou převzatých závazků (závazkových právních vztahů) nepochybně představuje 

rovněž porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem 

vykonávané práci a mohou být tedy důvodem k rozvázání pracovního poměru okamžitým 

zrušením nebo výpovědí.“ Z ustanovení ZPr vztahujících se k BOZP vyplývá, že mezi ostatní 

předpisy spadají i technické normy a dokumenty (Bělina et al. 2010b: 765). 

Dostatečné rozvedení a konkretizace povinností zaměstnanců je postup vhodný 

nejenom kvůli zaměstnancům samotným, nýbrž slouží i pro zaměstnavatele, jak ostatně 

vyložil ÚS ve svém nálezu ze dne 23. 11. 1999, II.ÚS 324/99 (U 73/16 SbNU 385), v němž 

uvedl, že „…prokazování závažného porušování pracovní kázně nelze vázat jen na § 73 a 74 

zákoníku práce [pozn. dnes §§ 301-303 ZPr], když v těchto ustanoveních jsou základní 

povinnosti zaměstnanců, resp. vedoucích zaměstnanců uváděny jen obecně, a je tedy v zájmu 

zaměstnavatele konkretizovat práva a povinnosti zaměstnanců či vazby odpovědnosti mezi 

pracovníky organizace v dalších vnitropodnikových směrnicích či pokynech, jako je např. 

pracovní řád. V opačném případě se zaměstnavatel vystavuje značnému nebezpečí, že neunese 

v průběhu řízení důkazní břemeno, spojené s obsahem… § 46 odst. 1 písm. f) zákoníku práce 

[pozn. dnes § 52 písm. g) ZPr].“ 

Domnívám se, že v tomto kontextu je zajímavá otázka týkající se role, kterou pro 

výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZPr budou hrát ustanovení § 4b ZPr, která nabyla 

účinnosti 1. 1. 2012. Odst. 1 stanoví, že práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích 

mohou být upravena odchylně od ZPr, jestliže to ZPr výslovně nezakazuje nebo z povahy 

jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit; od ustanovení uvedených v § 

363 ZPr je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. Odst. 2 pak navazuje tím, že 

odchylnou úpravu podle odst. 1 umožňuje jak smlouvou, tak i vnitřním předpisem; k úpravě 
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povinností zaměstnance však podle tohoto ustanovení smí dojít jen smlouvou mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. K těmto novým zněním ZPr ještě neexistuje judikatura, 

nicméně právní teorie v nových vydáních komentářů k ZPr po novelizaci v roce 2012 již na 

tyto změny reagovala, byť jen v názorové rovině a samozřejmě s tím dovětkem, že finální 

rozhodnutí bude záviset na přístupu soudů. Byl tedy vysloven názor, že „…ani smlouva mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem nemůže platně vytyčit důvody, při jejichž existenci může 

zaměstnavatel přistoupit k rozvázání pracovního poměru výpovědí s tím, že by se dovolával na 

základě závazku zaměstnance postupu [pozn. podle § 52] písmene g), nebo dokonce 

rozvazovací podmínky ve smlouvě, že pracovní poměr zaniká, protože zaměstnanec se dopustil 

sjednaného porušení povinnosti, přestože se zavázal, že se ho nedopustí, a s rozvázáním 

pracovního poměru nebo jeho zánikem musel počítat. Jednalo by se… [o] postup, který by byl 

v rozporu s ustanovením § 1a písm. a)45 a § 19 písm. d)46 ZP (Kottnauer et al. 2012: 252-

253).“ 

Na tomto místě je však třeba připomenout, že je potřeba rozlišovat, jaké povinnosti 

může zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat (tedy typicky ty, které vyplývají 

z pracovněprávního vztahu, jak je uvedeno výše) a jaké požadavky na zaměstnance již nejsou 

součástí zaměstnancových povinností vyplývajících mu z pracovněprávního vztahu, byť se na 

první pohled mohou jevit jako oprávněné. Tak např. na základě rozsudku Nejvyššího soudu 

České socialistické republiky sp. zn. 6 Cz 28/85 bylo určeno, že: „[n]esplněním požadavků 

zaměstnavatele, aby zaměstnanec podepsal předložený popis práce, není porušením pracovní 

kázně. Porušením pracovní kázně by bylo odmítnutí konat práce odpovídající sjednanému 

druhu práce v pracovní smlouvě (Večeř 2011: 36).“ Stejně je pak třeba posuzovat situaci, kdy 

zaměstnanec je zároveň i prokuristou zaměstnavatele. NS se tomuto věnoval ve svém 

rozsudku ze dne 13. 12. 2005 sp. zn. 21 Cdo 525/2005. NS konstatoval, že „[v]ztah mezi 

prokuristou a podnikatelem, jde-li o prokuru, nemůže být vztahem pracovněprávním. Funkce 

prokuristy totiž není druhem práce ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 písm. a) zák. práce 

a vznik a zánik tohoto právního vztahu není ani upraven pracovněprávními předpisy; řídí se 

ustanoveními obchodního zákoníku, případně obsahem společenské smlouvy… Proto je pro 

posouzení platnosti rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nepodstatné, zda 

zaměstnanec porušil své povinnosti vyplývající z jiného než pracovněprávního vztahu (např. 

z výkonu funkce prokuristy).“ Zaměstnankyně tak mohla porušit své právní povinnosti pouze 
                                                
45 § 1a písm. a) ZPr stanoví, že v pracovněprávních vztazích se uplatňuje mimo jiné základní zásada zvláštní 
zákonné ochrany postavení zaměstnance. 
46 § 19 písm. d) ZPr stanoví, že soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, který odporuje zákonu 
nebo jej obchází a zároveň nejsou naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů. 
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v případě, že by porušila povinnosti vyplývající z výkonu funkce obchodního ředitele, kterou 

v tomto případě u zaměstnavatele zastávala. 

Konečně je zde také otázka zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. § 103 

odst. 1 písm. a) ZPr určuje, že zaměstnavatel je povinen nepřipustit, aby zaměstnanec 

vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a 

zdravotní způsobilosti. Z toho tedy vyplývá, že porušení právní povinnosti, pokud 

zaměstnanec „…podle pokynu zaměstnavatele odmítá v pracovní době osobně konat práce 

podle pracovní smlouvy (nebo vůbec nastoupit do práce a být přítomen na svém pracovišti), 

se může zaměstnanec dopustit mimo jiné jen tehdy, má-li podle pokynu zaměstnavatele 

vykonávat ty práce, pro jejichž výkon je (objektivně) zdravotně způsobilý (rozsudek NS ze dne 

10. 10. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2779/2005).“ 

 

4.1.1 Otázka zavinění 
 

Porušení právní povinnosti je možno „trestat“ udělením výpovědi podle výpovědního 

důvodu dle § 52 písm. g) ZPr „…jen tehdy, bylo-li zaměstnancem zaviněno, a to úmyslně, 

vědomou nedbalostí nebo alespoň z nevědomé nedbalosti (Bělina 2010b: 203).“ Pojem 

zavinění však ZPr neupravuje, proto „…[v] tomto směru je třeba přiměřeně použít právní 

úpravu úmyslu a nedbalosti podle § 5 a 16 trestního zákona (Kottnauer et al. 2012: 252).“ 

„Nezaviněné jednání (chování) zaměstnance může být důvodem k výpovědi z 

pracovního poměru jen tehdy, stanoví-li to výslovně zákoník práce (Bělina 2010b: 203).“ To je 

typicky případ např. výpovědního důvodu podle § 52 písm. f) ZPr. Zaměstnavatel tak nemůže 

postupovat při podávání výpovědi podle § 52 písm. g) ZPr, aniž by řádně prošetřil a vypořádal 

se s tím, že se zaměstnanec skutečně konkrétního porušení konkrétní povinnosti dopustil. 

V opačném případě by „…zaměstnavatel aplikoval tzv. funkční odpovědnost, která se jeví jako 

jednodušší, a nesnažil se zjistit odpovědnost právní, to jest odpovědnost za porušení právní 

povinnosti, která je spojena se zaviněním, a to musí být buď úmyslné, nebo nedbalostní 

(Kottnauer et al. 2012: 252).“ ZPr navíc nezná výpověď pro tzv. ztrátu důvěry (Andraščíková 

et al. 2012: 125). 

 

4.1.2 Otázka pracovní doby 
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Na tomto bych místě je záhodno opět zdůraznit, že k porušení právních povinností 

může dojít jak během pracovní doby, tak též mimo pracovní dobu. V rozsudku NS ze dne 

15. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005 (ve Sbírce uveden pod zn. R 86/2006) se zaměstnankyně 

provinila tím, že odvážela z objektu zaměstnavatele po skončení prodejní doby (tedy mimo 

pracovní dobu) zboží, které nebylo zaplaceno. Jak vyložil NS, „…[p]racovněprávní vztah, 

stejně jako ostatní závazkové vztahy, je charakterizován souborem vzájemných práv 

(oprávnění) a povinností (závazků). Povinnosti (závazky) mohou spočívat v aktivním jednání 

nebo v pasivní činnosti… Povinnost aktivně něco konat (dare, facere) podle pokynů 

zaměstnavatele má zaměstnanec toliko v pracovní době. Mimo pracovní dobu, jestliže 

pracovní poměr (a tedy i pracovněprávní vztah) trvá, lze po zaměstnanci požadovat plnění 

povinností spočívajících především v tom, aby se něčeho zdržel, něco nekonal (non facere, 

omittere).“ NS dále pokračoval tím, že aplikoval uvedené principy na zaměstnancovu 

povinnost řádného hospodaření s majetkem zaměstnavatele uloženou ustanovením § 301 písm. 

d) ZPr: „Nelze mít pochybnosti o tom, že dopustí-li se zaměstnanec útoku na majetek 

zaměstnavatele, jde o jednání, které je v rozporu s povinnostmi uloženými zejména 

v ustanovení § 73 odst. 1 písm. d) zák. práce [pozn. dnes § 301 písm. d) ZPr]. Na této povaze 

zaměstnancova jednání nemůže nic změnit ani skutečnost, že se uvedeného jednání dopustí 

mimo pracovní dobu. Jinak řečeno, povinností zaměstnance uvedené v ustanovení § 73 odst. 1 

písm. d) zák. práce [pozn. dnes § 301 písm. d) ZPr] nejsou limitovány počátkem ani koncem 

pracovní doby.“ 

Jak však upozorňuje Drápal, „…U určitých kategorií zaměstnanců může být stanovena 

také povinnost chovat se i v soukromém životě a na veřejnosti tak, aby nebyla poškozena 

prestiž jeho zaměstnavatele či profese (Bělina et al. 2010a: 188).“ 

 

4.1.3 Překážka na straně zaměstnavatele 
 

Neplní-li zaměstnanec své právní povinnosti z důvodu existence překážky na straně 

zaměstnavatele (typicky neplní-li zaměstnavatel povinnost přidělovat zaměstnanci práci podle 

pracovní smlouvy např. proto, že se mylně domnívá, že pracovní poměr se zaměstnancem byl 

rozvázán), pak nelze takovému zaměstnanci důvodně vytýkat, že nepracuje řádně podle svých 

sil, znalostí a schopností. Takový závěr se objevuje v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 

21. 2. 1995, sp. zn. 6 Cdo 5/94, v němž bylo zcela jasně určeno, že „[v] případě, že pracovník 

nepřestal konat práci pro organizaci [pozn. zaměstnavatele] na základě vlastního rozhodnutí, 
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ale z iniciativy organizace [pozn. zaměstnavatele]…, může organizaci [pozn. zaměstnavatele] 

vyzvat k plnění jejích povinností, avšak není povinen přidělování práce na organizaci [pozn. 

zaměstnavateli] vyžadovat; z případné nečinnosti pracovníka v tomto směru nelze dovozovat 

pro něj nepříznivé následky.“ 

 

4.1.4 Vykonávání práce z vlastní iniciativy 
 

Zaměstnanec může porušit právní povinnost nejenom v případech, kdy vykonává 

práce, které patří k úkolům zaměstnance (typicky ty práce, které se zavázal vykonávat podle 

pracovní smlouvy). V rozsudku NS ze dne 30. 6. 1993, sp. zn. 6 Cz 25/92 totiž bylo 

stanoveno, že ZPr „…nerozlišuje, zda pracovník koná práci podle pracovní smlouvy (podle 

příkazu organizace [pozn. zaměstnavatele] daného v souladu se zákonem) nebo z vlastní 

iniciativy (např. povinnost dodržovat právní a ostatní předpisy uložená ustanovením § 73 

písm. c) ZPr [pozn. dnes § 301 písm. c) ZPr] se vztahuje k práci vykonávané pracovníkem, 

aniž by bylo významné, zda ji koná v souladu s pracovní smlouvou nebo z vlastní iniciativy), 

a i při výkonu práce z vlastní iniciativy je pracovník povinen řídit se pokyny nadřízeného 

vedoucího pracovníka. Zaviněné porušení povinností při výkonu práce, kterou koná pracovník 

z vlastní iniciativy, je proto rovněž porušením pracovní kázně47.“ 

 

4.2 Intenzita porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 
se k zaměstnancem vykonávané práci 
 

ZPr rozlišuje mezi méně závažným porušením, závažným porušením a porušením 

zvlášť hrubým způsobem – tyto stupně intenzity porušení povinností však blíže nedefinuje, 

neboť „…takové pokusy byly v minulé době učiněny, ale ukázaly se jako kontraproduktivní 

(Kottnauer et al. 2012: 253).“ 

 Rozhoduje-li o relevantnosti výpovědního důvodu v určitém konkrétním případě 

jakožto o dovolání NS, užívá dnes již standardní formuli týkající se intenzity porušení 

                                                
47 NS zdůraznil, že samotné vykonávání práce, kterou zaměstnanec nemá povinnost vykonávat, může být za 
určitých okolností porušením pracovní kázně. Jako konkretizaci této možnosti NS uvedl následující: „Je tomu 
tak zejména tehdy, jestliže si přisvojí činnost, která patří do pracovní náplně jiného pracovníka, a tím znemožní, 
popřípadě ztíží plnění jeho pracovních povinností, jestliže tyto práce vykonává proti výslovnému zákazu 
organizace [pozn. zaměstnavatele], jestliže vědomě koná činnost, k níž potřebuje zvláštní oprávnění apod. 
V těchto případech je totiž výkon činnosti z vlastní iniciativy zaviněným porušením povinností zejména 
uvedených v ustanovení § 73 ZPr [pozn. dnes § 301 ZPr], protože pracovník nerespektuje právní předpisy, 
zásady spolupráce s ostatními pracovníky a pokyny nadřízených.“ 
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pracovních povinností (respektive pracovní kázně) nutné pro to, aby výpovědní důvod byl 

relevantní. Základem je zde rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 1995, sp. zn. 6 

Cdo 53/94: „Má-li být porušení pracovní kázně právně postižitelné jako důvod k rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, musí být porušení pracovních povinností ze 

strany zaměstnance zaviněno (alespoň z nedbalosti) a musí dosahovat určitý stupeň intenzity. 

Zákoník práce rozlišuje mezi soustavným méně závažným porušováním pracovní kázně, 

závažným porušením pracovní kázně a porušením pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem. 

Porušení pracovní kázně nejvyšší intenzity (zvlášť hrubým způsobem) je důvodem 

k okamžitému zrušení pracovního poměru nebo k výpovědi z pracovního poměru…“ Soud dále 

pokračoval, že ustanovení zákoníku práce týkající se důvodů pro podání výpovědi ze strany 

zaměstnavatele pro porušení pracovních povinností zaměstnancem, respektive důvodů pro 

okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jsou právními normami 

s relativně neurčitou, neboli abstraktní, hypotézou, což znamená, že „…přenechávají soudu, 

aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze 

širokého, předem neomezeného okruhu okolností.“ 

Skutečností, k nimž je třeba při hodnocení intenzity v konkrétních případech přihlížet, 

popsal Vrchní soud v Praze následovně: „…soud může přihlédnout při zkoumání intenzity 

porušení pracovní kázně k osobě pracovníka, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu 

postoji k plnění pracovních úkolů48, k době a situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně49, 

k míře zavinění pracovníka, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností 

pracovníka, k důsledkům porušení pracovní kázně pro organizaci, k tomu, zda svým jednáním 

pracovník způsobil organizaci škodu apod. Zákon zde ponechává soudu širokou možnost 

uvážení, aby rozhodnutí o platnosti rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nebo 

výpovědí odpovídalo tomu, zda po organizaci lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr 

pracovníka u ní nadále pokračoval.“ V rozsudku NS ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 

1372/2002 pak bylo stanoveno, že v případě, kdy je zaměstnanci vytýkána také škoda, která 

vznikla až s časovým odstupem od vytýkaného porušení právní povinnosti zaměstnancem, 

nemůže při posuzování intenzity porušení právní povinnosti zaměstnancem být pominuta 

                                                
48 Jak vysvětlil NS ve svém usnesení ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3346/2007, pod tímto kritériem „…lze 
nepochybně rozumět i to (taková skutková zjištění), zda zaměstnanec porušil (porušoval) pracovní kázeň již v 
minulosti, tj. předtím, než porušil pracovní kázeň, jímž zaměstnavatel odůvodnil předmětný zrušovací projev 
vůle.” 
49 Základem tohoto přístupu je stále platný rozsudek bývalého Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze 
dne 29. 5. 1970, sp. zn. 3 Cz 4/70 (ve Sbírce uveden pod zn. R 25/1971): „Soudy proto při posuzování, zda jsou 
splněny předpoklady zmíněného výpovědního důvodu, tj. zda byla pracovní kázeň porušena zvlášť hrubým 
způsobem, musí vzít v úvahu všechny skutečnosti, jež tato skutková podstata předpokládá, a nelze přitom pustit 
ze zřetele ani dobu a situaci, v níž k uvedeným skutkům došlo, ani osobu pracovníka a funkci, kterou zastával.“ 
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skutečnost, jaká preventivní opatření byla zaměstnavatelem po zjištění porušení této právní 

povinnosti ještě před vznikem škody přijata. V určitých případech pak může hrát též roli to, 

zda a jak došlo k porušení právních povinností dalšími zaměstnanci zaměstnavatele, kteří 

působili na stejném pracovišti jako zaměstnanec, jehož míra porušení právních povinností je 

hodnocena – to bylo zdůrazněno např. v rozsudku NS zde dne 31. 7. 2002, sp. zn. 21 Cdo 

1987/2001. Součástí úvah soudu v odůvodněných případech bude také pohnutka (motiv), jaká 

vedla zaměstnance k porušení právní povinnosti – srov. např. rozsudek NS ze dne 10. 7. 2007, 

sp. zn. 21 Cdo 2682/200650. Naopak „…jakékoli úvahy o motivu či pohnutce zaměstnavatele 

nemající souvislost s uplatněným důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru nejsou z 

hlediska míry intenzity porušení pracovní kázně významné (rozsudek NS ze dne 3. 2. 2005, sp. 

zn. 21 Cdo 1864/2004).“ Platí také, že na zaměstnance na vedoucích pozicích (ať už 

formálních, či neformálních) je možno klást zvýšené požadavky na chování a dodržování 

právních povinností (viz též § 302 ZPr). 

Při hodnocení intenzity porušení právních povinností zaměstnancem nemůže obstát 

námitka, že zaměstnavatel dlouhodobě toleroval vyčítané jednání zaměstnance. Skutečnost, že 

zaměstnavatel ví o takovém jednání zaměstnance, může mít vliv pouze na běh lhůty uvedené 

v ustanovení § 58 odst. 1 ZPr (viz rozsudek NS ze dne 26. 10. 2005, sp. zn. 21 Cdo 282/2005). 

Naopak soud při takovém hodnocení musí brát v úvahu, jaká pravidla v obdobných případech 

porušení určité povinnosti zaměstnancem platila u zaměstnavatele, zda tato pravidla byla 

zaměstnanci, který povinnost porušil, známa, či případně jaké byly u zaměstnavatele v tomto 

směru zvyklosti a jaká situace u zaměstnavatele panovala ve vztahu k obdobným 

porušováním právní povinnosti jinými zaměstnanci, a to zejména s ohledem na jejich četnost 

a ohlas takového jednání na ostatní zaměstnance (stanoveno v rozsudku NS ze dne 14. 6. 2005, 

sp. zn. 21 Cdo 2596/2004). 

Již na úplném začátku rozhodování podle starého zákoníku práce, tedy v polovině 

šedesátých let, dospěla soudní judikatura51 k závěru, že: „Jestliže se zaměstnanec dopustil 

několika porušení pracovní kázně, která by sama o sobě nebyla důvodem k okamžitému 

                                                
50 V tomto konkrétním případě bylo zaměstnanci vytýkáno vynášení přenosného počítače mimo pracoviště, k 
čemuž sice byl oprávněn, nicméně pouze se souhlasem svého nadřízeného, který však nebyl udělen. NS 
zdůraznil, že odvolací soud měl zohlednit motiv zaměstnance k takovému jednání, tedy skutečnosti, že 
zaměstnanec svému nadřízenému zaslal žádost o trvalé povolení používat přenosný počítač mimo pracoviště, ten 
však na ní nereagoval, a dále že zaměstnanec svou žádost zdůvodnil tím, že na svých pracovních úkolech běžně 
pracuje i ve svém volnu. Z toho NS usuzoval, že zaměstnanec „…nepochybně neměl v úmyslu přenosný počítač 
zcizit, ani svým jednáním snížit vážnost svého nadřízeného či demonstrativně jednat proti zákazu…; spíše lze 
uvažovat o tom (což ostatně ani nebylo v průběhu řízení zpochybněno), že použití počítače mimo pracoviště bylo 
motivováno plněním pracovních úkolů i mimo pracovní dobu.” 
51  Konkrétně srov. např. Závěry k výkladu některých ustanovení zákoníku práce, Prz 35/67 a Cpj 31/67, 
uveřejněné ve Sborníku Nejvyššího soudu o občanském soudním řízení III, SEVT Praha 1980, str. 74. 
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zrušení pracovního poměru, může okolnost, že se tak stalo v krátké časové souvislosti, být 

podkladem pro závěr, že ve svém souhrnu zvyšují míru intenzity porušení pracovní kázně 

některých z nich natolik, že představují porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem 

(rozsudek NS ze dne 20. 12. 2000, sp. zn. 21 Cdo 323/2000).“ 

  

4.2.1 Vymezení více závadných jednání zaměstnance ve výpovědi 
 

Jestliže zaměstnavatel ve výpovědi vymezil vícero jednání zaměstnance, a tedy 

několik porušení právních povinností, pak na základě rozsudku NS ze dne 26. 7. 2005, sp. zn. 

21 Cdo 2375/2004 platí, že „…pro posouzení platnosti výpovědi z pracovního poměru podle 

ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zák. práce [pozn. dnes § 52 písm. g) ZPr] není podstatné, 

kolik z jednání označených ve výpovědi jako porušení pracovní kázně bylo skutečně v řízení 

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

porušení pracovní kázně dosahuje (ve svém souhrnu dosahují nebo alespoň jedno z nich 

dosahuje) takové intenzity52, že může být (mohou být) podřazeno (podřazena) pod pojmy 

„méně závažné porušení pracovní kázně“, „závažné porušení pracovní kázně“ nebo 

„porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem“.“ 

 

4.2.2 Vztah ke kvalifikaci určitého jednání zaměstnance v interním předpisu 
zaměstnavatele 
 

V praxi se stává, že zaměstnavatel ve vnitřním předpise dopředu určí, jak bude 

hodnoceno případné porušení určité povinnosti zaměstnancem. Podle rozsudku NS ze dne 19. 

1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99 (ve Sbírce uveden pod zn. R 21/2001) je však „…nerozhodné, 

zda zaměstnavatel ve svém pracovním řádu (nebo jiném interním předpise) určil, zda vůbec, 

ke kterým okolnostem a v jaké míře má být přihlíženo. Jinými slovy, soud není vázán při 

hodnocení intenzity porušení právní povinnosti zaměstnancem tím, jak je hodnoceno 

konkrétní jednání zaměstnance v interním předpise zaměstnavatele. Nicméně přesné a přísné 

dodržování vnitřních předpisů zaměstnavatele může být také významným kritériem pro 

                                                
52 V tomto případě totiž zaměstnanec namítal, že jednotlivé výpovědní důvody uvedené ve výpovědi jemu dané 
zaměstnavatelem nelze od sebe oddělovat, neboť v písemném vyhotovení výpovědi dal zaměstnavatel 
jednoznačně najevo, že dává výpověď ze všech důvodů, které jsou ve výpovědi uvedeny. Tuto argumentaci NS 
jednoznačně odmítl. 
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posouzení intenzity porušení pracovní kázně53 (viz rozsudek NS ze dne 10. 5. 2001, sp. zn. 21 

Cdo 1080/2000). 

 

4.2.3 Porušení právních povinností zaměstnavatelem 
 

Situací, v níž dochází současně k porušování právní povinnosti zaměstnancem a také 

k porušování právních povinností zaměstnavatelem, se zabýval NS ve svém rozsudku ze dne 

14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 971/2000, v němž judikoval, že „…porušení právních povinností 

zaměstnavatelem může mít v závislosti na jejich příčinném vztahu k vlastnímu porušení 

pracovní kázně zaměstnancem význam pouze z hlediska hodnocení jeho intenzity.“ 

 

4.2.4 Stupně intenzity porušení vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 
zaměstnancem vykonávané práci 
 

 Výkladem stupňů intenzity porušení právní povinnosti (především jejich vzájemným 

vztahem) se zabýval NS ve svém rozsudku ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000, kde 

uvedl následující: „Nižší stupeň intenzity porušení pracovní kázně než je méně závažné 

porušení zákoník práce neupravuje; každé porušení pracovní kázně, které nedosahuje 

intenzity porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem nebo závažného porušení pracovní 

kázně, je proto vždy méně závažným porušením pracovní kázně.“ 

 

4.2.5 Vis maior 
 

Jestliže dojde k porušení právní povinnosti zaměstnancem v situaci „vyšší moci“ či 

neodvratitelné události, pak je jistě „vis maior“ významným faktorem, k němuž je třeba 

důsledně přihlížet a takové porušení povinnosti pak není stejně intenzivní, jako by bylo tehdy, 

kdyby k němu nedošlo za takové neodvratitelné události. Na tomto místě bych však rád 

upozornil, že mimořádná situace (typicky povodeň, požár či jiná přírodní katastrofa) není 

vždy důvodem k méně přísnému posuzování porušení právní povinnosti zaměstnancem. 

                                                
53  Pracovní pozice zaměstnance může z hlediska výše nároků a požadavků mohou posouvat míru intenzity 
porušení právních povinností zaměstnance na určitých pozicích na jinou (vyšší) úroveň – konkrétně může jít o 
zaměstnance banky či kasina. K tomu také viz rozsudek NS ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1628/2000, v 
němž bylo stanoveno, že: „…přístup zaměstnance k dodržování pracovního řádu zaměstnavatele (nebo jiného 
interního předpisu) zpravidla významným kritériem pro posouzení porušení pracovní kázně a její intenzity.“ 
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Pozornost chci zaměřit na rozsudek NS ze dne 16. 4. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2572/2003. 

Zaměstnankyně pečovatelské služby v tomto případě po několik dnů v srpnu roku 2002 

nenavštěvovala těžce invalidní manžele, ačkoliv tak měla činit. Zaměstnavatel toto považoval 

za ohrožení života těchto manželů a chování zaměstnankyně kvalifikoval jako porušení právní 

povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnankyně se bránila, že se toto událo v době 

rozsáhlých povodní, a že spoléhala na to, že manželé byli v pořádku evakuováni. NS však 

dovodil, že: „Závažnost jednání žalobkyně [pozn. zaměstnankyně] ve zcela mimořádné situaci 

(povodně), kdy po dobu několika dní nechala invalidní klienty žalované [pozn. zaměstnavatele] 

bez potřebné péče, ač to bylo její povinností, byla taková, že nebylo třeba, vzhledem k tomu, 

jak byla hypotéza vymezena, zabývat se dalšími okolnostmi. Intenzitu porušení pracovní kázně 

nemůže snížit ani žalobkyní [pozn. zaměstnankyní] tvrzená mimořádnost situace při 

povodních, neboť právě ta měla být důvodem pro to, aby ještě s větší intenzitou byla věnována 

péče těm osobám, které jsou odkázány na pomoc jiného.“ Okamžité zrušení pracovního 

poměru pro porušení právní povinnosti zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem tak bylo 

shledáno jako platné. 

 

4.3 Soustavné méně závažné porušení pracovních povinností 
 

 Základním rozhodnutím pro výklad termínu „méně závažné porušení“ v kontextu ZPr 

je rozsudek NS ze dne 28. 4. 1992, sp. zn. 6 Cdo 1/92 (ve Sbírce uveden pod č. R 52/1994), 

kdy NS stanovil následující: „O soustavné méně závažné porušování pracovní kázně jde tehdy, 

dopustil-li se pracovník nejméně tří porušení pracovní kázně, která dosahují intenzity méně 

závažného porušení pracovních povinností, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost.“ Podle 

výše zmíněného rozsudku NS ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000 pak platí, že: 

„O soustavné porušování pracovní kázně z hlediska přiměřené časové souvislosti jde tehdy, 

navazuje-li jedno porušení pracovní kázně na druhé (další) tak (v takovém časovém intervalu), 

že lze hovořit o sledu jednotlivých na sebe navazujících porušení pracovní kázně 54 … 

Důvodem k výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. f) části věty za středníkem ZPr [pozn. dnes § 52 

písm. g) ZPr] může být - jak vyplývá z výše uvedeného - každé porušení pracovní kázně (i 

jednotlivá drobná, minimální či málo závažná porušení pracovní kázně).“ 

                                                
54 Jinými slovy, zaměstnanec může porušit své pracovní povinnosti ve třech případech, přesto však nemusí být 
nutně dán výpovědní důvod dle § 52 písm. g) ZPr, uplynula-li mezi jednotlivými případy porušení pracovní 
povinnosti „…taková (tak dlouhá) doba, která nasvědčuje tomu, že šlo jen o ojedinělá (sice opakovaná, ale 
zásadně jednorázová) vybočení z řádného plnění pracovních povinností (Bělina 2010b: 220).“ 
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 Tzv. upozorňovací povinnosti zaměstnavatele – povinnosti písemného upozornění na 

možnost výpovědi dle § 52 písm. g) ZPr55 - se týká rozsudek NS ze dne 14. 11. 2003, sp. zn. 

21 Cdo 742/2003.  Jelikož ZPr nestanoví, při kterém méně závažném porušení právních 

povinností je třeba zaměstnance takto písemně upozornit (upravena je pouze doba 6 měsíců 

před dáním výpovědi, kdy musí být zaměstnanec upozorněn56), pak „…[j]e tedy třeba dovodit, 

že zaměstnavatel musí písemně upozornit na možnost výpovědi nejpozději při méně závažném 

porušení pracovní kázně, které předcházelo méně závažnému porušení, po kterém následovala 

výpověď.“ Zaměstnanci musí být toto upozornění doručeno do vlastních rukou, jak vyplývá z 

§ 334 odst. 1 ZPr (Bělina et al. 2010b: 220). 

 Jestliže dojde nakonec k soudnímu sporu, soud bude posuzovat, zda toto předchozí 

upozornění bylo důvodné (Kottnauer et al. 2012: 254). Jak bylo judikováno v rozhodnutí NS 

ČSR 5 Cz 62/79, za řádné upozornění pak nebude považováno pouhé sdělení, že pokud 

nedojde ze strany zaměstnance k okamžité a bezprostřední nápravě, bude proti takovému 

zaměstnanci učiněno rozhodné opatření v souladu se zákoníkem práce (Kottnauer et al. 2012: 

254). 

 

4.4 Vztah k okamžitému zrušení pracovního poměru (porušení pracovních 
povinností zvlášť hrubým způsobem) 
 

Samotný ZPr předpokládá v § 55 odst. 1, že okamžité zrušení pracovního poměru je 

opatřením výjimečným. Porušení právní povinnosti tak musí být za zaměstnancovy strany 

opravdu velmi závažné (respektive podle zákonné terminologie zvlášť hrubým způsobem) – 

k tomu se vyjádřil NS ČSR ve svém rozsudku ze dne 2. 7. 1960, sp. zn. 4 Cz 62/60 (ve Sbírce 

uveden pod zn. R 13/1961) následovně: „Především nutno zdůraznit, že předčasné zrušení 

pracovního poměru zaměstnance je nejzávažnějším zásahem do pracovního poměru a lze je 

právem označit za mimořádný a nežádoucí způsob zániku pracovního poměru.“ Jinými slovy, 

„…[k] okamžitému zrušení pracovního poměru… může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, 

jestliže okolnosti případu odůvodňují závěr, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, 
                                                
55  Jedná se o hmotněprávní předpoklad platné výpovědi z důvodu soustavného méně závažného porušení 
povinností z pracovního poměru (Bělina et al. 2010b: 220). Toto písemné upozornění navíc není právním, nýbrž 
faktickým úkonem a nedopadají tak na něj důvody neplatnosti vyplývající z Části první, Hlavy V ZPr týkající se 
právních úkonů (Bělina et al. 2010b: 220). Platí tak, že „…zrušení napomenutí za porušení pracovní kázně nemá 
oporu v hmotném právu, tedy v zákoníku práce a soud proto nemůže takovému žalobnímu návrhu vyhovět 
(rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 11. 3. 2003, sp. zn. 23 Co 60/2003).” 
56 Jak bylo vyloženo v rozsudku NS ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 441/2008, „…účelem (smyslem) této 
povinnosti je, aby zaměstnanec věděl o následcích, jaké bude (budou) [může (mohou)] mít jeho případné další 
méně závažná porušení pracovní kázně, a aby tím byl od dalšího porušování pracovní kázně odrazen…“ 
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aby zaměstnance zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby (rozsudek NS ze dne 11. 12. 

2009, sp. zn. 21 Cdo 4781/2008).“ 

Porušení právních povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem znamená, že 

intenzita porušení právních povinností musí být ze strany zaměstnance velmi závažná, tedy 

nejen běžná. „Přístup zaměstnance k plnění stanovené právní povinnosti bude zpravidla 

svědčit spíš o jeho zřejmé bezohlednosti k právem chráněným zájmům. Tak např. by bylo 

možné za zvlášť hrubé porušení povinností považovat to, když zaměstnanec poruší povinnost 

vyplývající z § 303 odst. 4 ZPr57 (Kottnauer et al. 2012: 251).“ 

Dle mého názoru použití výpovědního důvodu podle § 52 písm. g) ZPr oproti 

okamžitému zrušení pracovního poměru může sloužit jako určitý opatrný krok ze strany 

zaměstnavatele, pokud si není jistý, zda zaměstnanec skutečně porušil své právní povinnosti 

v takové míře, aby okamžité zrušení pracovního poměru bylo ospravedlněno (nezapomínejme, 

že samotná právní kvalifikace provedená zaměstnavatelem není pro soud v případném sporu 

závazná). Zaměstnavatel však výpovědního důvodu podle § 52 písm. g) ZPr může využít i 

tehdy, pokud způsob rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením použít nechce, či jej 

použít nemůže, protože to ZPr nepřipouští v § 55 odst. 258. 

Máme-li uvést příklady porušení právní povinnosti zvlášť hrubým způsobem, lze 

odkázat na usnesení ÚS ze dne 21. 4. 2001, sp. zn. IV.ÚS 367/03 (U 24/33 SbNU 465), kde 

bylo uvedeno následující: „Podle dosavadní soudní praxe se za porušení pracovní kázně 

zvlášť hrubým způsobem považuje např. déle trvající neomluvená nepřítomnost zaměstnance 

v práci, krádež majetku většího rozsahu, fyzické napadání, požívání alkoholických nápojů 

apod.“ 

 

4.5 Vztah k výpovědnímu důvodu podle § 52 písm. f) ZPr 
 

Máme-li odlišit výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZPr a výpovědní důvod podle § 

52 písm. f) ZPr, pak nám vodítko poskytuje rozsudek NS ze dne 16. 11. 2006, sp. zn. 21 Cdo 

758/2006. Vztah těchto dvou výpovědních důvodů je vyjádřen v rozhodnutí následovně: 

„…uplatnění výpovědního důvodu… spočívajícího v neuspokojivých pracovních výsledcích 

zaměstnance především vůbec nevyžaduje porušení pracovních povinností (i když není 
                                                
57 § 303 odst. 4 ZPr stanoví, že zaměstnanci uvedení v § 303 odst. 1 ZPr (zaměstnanci ve správních úřadech a 
veřejných institucích) mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou 
zaměstnáni. 
58 § 55 odst. 2 ZPr stanoví, že zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, 
zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. 
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vyloučeno, že neuspokojivých pracovních výsledků může zaměstnanec dosahovat také proto, 

že některé své povinnosti porušuje).“ Nadto je: „…zcela nepodstatné, zda neuspokojivé 

pracovní výsledky jsou důsledkem zaměstnancovy neschopnosti, nezpůsobilosti, 

neodpovědného přístupu k plnění pracovních povinností apod. Podstatné je, že zde objektivně 

neuspokojivé pracovní výsledky existují.“ Jinými slovy, porušení pracovních povinností 

předpokládané v § 52 písm. g) ZPr musí být zaviněno alespoň z nedbalosti, což však není 

vyžadováno v případě výpovědního důvodu podle § 52 písm. f) ZPr. 

V rozsudku NS ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1628/2000 byl soud nucen 

posoudit povahu povinnosti zaměstnance kasina nenavštěvovat kasina jiných provozovatelů. 

Podle něj případné jednání zaměstnance v rozporu s touto povinností nelze spatřovat porušení 

právní povinnosti, bylo by jej „…možno považovat nanejvýš za požadavek zaměstnavatele 

nezbytný pro řádný výkon sjednané práce, jehož nesplňování není důvodem k okamžitému 

zrušení pracovního poměru, nýbrž pouze důvodem k výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. e) ZPr 

[pozn. dnes § 52 písm. f) ZPr].“ To vyplývá mimo jiné i z toho, že „…v nedodržení pracovním 

řádem požadovaných vyšších nároků kladených na osobní a morální vlastnosti zaměstnance 

a na úroveň jeho chování v mimopracovní době nelze bez dalšího spatřovat porušení pracovní 

kázně.“  

 

4.6 Lhůty pro podání výpovědi 
 

Zaměstnavatel je ve svém právu dát zaměstnanci výpověď na základě § 52 písm. g) 

ZPr omezen ustanovením § 58 ZPr, který stanoví prekluzivní (propadné) lhůty, v nichž je 

možno takovou výpověď zaměstnanci dát. Zánik tohoto práva zaměstnavatele uplynutím 

těchto lhůt vyplývá z § 330 ZPr, což mj. také znamená, že soud v případě uplatnění tohoto 

práva po uplynutí lhůty v případném soudním řízení přihlédne vždy k zániku tohoto práva, ač 

by tento zánik účastník řízení nenamítal. Určení neplatnosti výpovědi podané po uplynutí 

prekluzivní lhůty je však nutno se domáhat žalobou podle § 72 ZPr 59 , jelikož bez 

pravomocného rozhodnutí soudu, které by určilo neplatnost výpovědi, by byla taková 

výpověď považována za platnou (Bělina et al. 2010b: 250). 

 

                                                
59 § 72 ZPr stanoví, že neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve 
zkušební době nebo dohodou může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 
měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. 
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4.6.1 Subjektivní lhůta 
 

První ze lhůt je subjektivní dvouměsíční lhůta, která počíná běžet od okamžiku, kdy se 

zaměstnavatel o důvodu výpovědi dověděl 60 . Na základě rozsudku NS ČSR ze dne 

22. 12. 1972, sp. zn. 5 Cz 37/72 (ve Sbírce uveden pod zn. R 64/1973) platí, že zaměstnavatel 

„…zjistí důvod výpovědi tehdy, jakmile tento důvod… zjistí kterýkoliv [jeho] pracovník, který 

je pracovníkovi, jenž pracovní kázeň porušil, služebně nadřazen61, a je tedy oprávněn tomuto 

podřízenému pracovníku ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci 

a dávat mu k tomuto účelu závazné pokyny.“ 

K tomu, za jakých podmínek se zaměstnavatel skutečně dozví o důvodu k výpovědi, 

pak určité objasnění přinesl rozsudek NS ze dne 28. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1881/2002, 

v němž bylo judikováno následující: „Nemusí tu jít o zjištění (rozumí se jistotu v běžném slova 

smyslu), že pracovník porušil pracovní kázeň…, které zpravidla není možné bez vyjádření 

pracovníka k důvodu výpovědi z pracovního poměru. K tomu, aby začala běžet dvouměsíční 

lhůta k výpovědi z pracovního poměru, postačuje, aby zaměstnavatel získal vědomost (dověděl 

se), že se zaměstnanec dopustil takového jednání, které může zakládat důvod k výpovědi 

z pracovního poměru. Uvedené samozřejmě nelze vykládat tak, že by zaměstnavatel měl 

přistupovat k výpovědi z pracovního poměru se zaměstnancem již na základě pouhého 

podezření ze skutků zakládajících důvod k takovému rozvázání pracovního poměru… Právní 

úprava nedává prostor ani pro výklad, že by tato lhůta začala běžet již na základě 

předpokladu (jakkoliv by byl pravděpodobný), že takový důvod nastane, nebo na základě 

domněnky, že zaměstnavatel o porušení pracovní kázně mohl či dokonce musel k určitému 

datu vědět62.“ 

Důležitým k této problematice je též rozsudek Nejvyššího soudu České socialistické 

republiky ze dne 25. 8. 1978, sp. zn. 5 Cz 38/78 (ve Sbírce uveden pod zn. R 8/1981). V něm 

bylo určeno, že v případě, kdy „…se porušení pracovní kázně dopustí podřízený pracovník 

nebo více podřízených pracovníků společně, počne běžet lhůta k uložení kárného opatření ode 

dne, kdy se o takovém jednání doví jejich nejblíže nadřízený pracovník.“ Dopustí-li se 

porušení právní povinnosti jak zaměstnanec, tak i jeho nadřízený (vedoucí zaměstnanec), pak 

                                                
60 Intenzita porušení pracovní povinnosti zde nehraje roli, tato subjektivní lhůta je stejná pro veškeré důvody 
uvedené v § 52 písm. g) ZPr (Bělina et al. 2010b: 250-251). 
61 V dnešní terminologii tedy vedoucí zaměstnanec. 
62 Podle stejného rozsudku NS totiž účelem subjektivní lhůty je mimo jiné to, „…aby zaměstnavatel mohl provést 
potřebné šetření, zda zaměstnanec skutečně porušil pracovní kázeň a zda šlo o porušení pracovní kázně 
intenzitou předpokládanou v ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) ZPr [pozn. dnes § 52 písm. g) ZPr], a aby se podle 
jeho výsledku rozhodl, zda přistoupí k výpovědi z pracovního poměru. 



49 
 

platí, že „…[v] takovém případě nelze dovodit, že se o porušení pracovní kázně podřízeným 

pracovníkem, případně podřízenými pracovníky dověděla organizace tehdy, když se o něm 

dověděl jejich nadřízený, který se porušení pracovní kázně dopustil společně s ním (s 

nimi)63.“  Subjektivní lhůta počne plynout „…teprve od doby, kdy se o porušení pracovní 

kázně dozví některý další pracovník organizace, který je např. všem těmto pracovníkům 

společně nadřízen64.“ 

Spočívá-li důvod k výpovědi v dlouhodobém porušování právních povinností zaměst-

nancem stejným způsobem65, pak je třeba uplatnit závěry rozsudku NS ze dne 22. 8. 2011, sp. 

zn. 21 Cdo 2339/2010, že subjektivní lhůta „…neskončí dříve, než po uplynutí 2 měsíců ode 

dne následujícího po posledním porušení pracovní povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci66.“ 

 Pokud jde o stanovení počátku běhu subjektivní lhůty při soustavném méně závažném 

porušování právních povinností -  jelikož „…důvod k výpovědi zakládá teprve poslední (třetí a 

další) méně závažné porušení pracovní kázně, lze počátek běhu subjektivní propadné lhůty 

odvíjet až od okamžiku, kdy se o tomto důvodu (o možnosti dát výpověď) zaměstnavatel 

dověděl… [P]ředcházející méně závažná porušení pracovní kázně samy o sobě nemají žádné 

právní účinky, a… – vzhledem k tomu, že jde o faktický úkon – nemá právní účinky ani samo 

písemné upozornění na možnost výpovědi učiněné v souvislosti s předchozím méně závažným 

porušením pracovní kázně… (rozsudek NS ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 441/2008).“ 

Dopustí-li se zaměstnanec porušení právní povinnosti v cizině, je otázka, kdy se o po-

rušení povinnosti zaměstnavatel skutečně dověděl, bez významu. § 58 odst. 1 ZPr totiž záro-

veň určuje výjimku z obecného běhu subjektivní lhůty právě pro tyto případy – ta totiž začne 

běžet vždy ode dne návratu zaměstnance z ciziny, což může být stejně tak dříve, jako i pozdě-

ji, než se o porušení povinnosti zaměstnavatel dověděl. I v tomto případě běží objektivní lhů-
                                                
63 Mezi porušením právní povinnosti zaměstnancem a porušením právní povinnosti jeho nadřízeným musí být 
určitá souvislost - jak bylo upozorněno v rozsudku NS ze dne 17. 1. 2008, sp. zn. 21 Cdo 743/2007: Jen takové 
porušení pracovních povinností nadřízeného vedoucího zaměstnance, které má vnitřní (účelovou) souvislost 
s porušením pracovní kázně vytýkaným podřízenému zaměstnanci, tedy které sleduje společný (stejný) cíl, může 
být považováno za jejich společné jednání a vést k závěru o tom, že jde o porušení pracovní kázně, jehož se 
dopustil zaměstnanec společně se svým nadřízeným.“ 
64 Podle stejného rozsudku NS je tomu tak proto, že „…[n]adřízeného pracovníka, jenž porušil pracovní kázeň 
spolu se svými podřízenými pracovníky, nelze považovat ve vztahu k takovému jednání za pracovníka, který plní 
v zájmu organizace pracovní úkoly…“ 
65 K rozlišování mezi dlouhodobým porušováním stejné povinnosti a jednorázovým porušením povinnosti, které 
však založilo dlouhodobý protiprávní stav, viz rozsudek NS ze dne 4. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3881/2008. 
66V případě neomluvené zaviněné absence se stále uplatní rozsudek NS ČSSR ze dne 30. 10. 1969, sp. zn. 7 Cz 
71/69 (ve Sbírce uveden pod zn. R 51/1970): „Ať jde o krátkodobé absence nebo o dlouhodobou absenci, 
neskončí běh… lhůty podle § 46 odst. 3 zák. práce [pozn. dnes § 58 odst. 1 ZPr] dříve, než po uplynutí jednoho 
měsíce ode dne následujícího po poslední zaviněné absenci; kdyby však organizace [pozn. zaměstnavatel] zjistila 
až později, že šlo o zaviněnou absenci, začíná běh této lhůty prvním dnem následujícím po dni, kdy se organizace 
dozvěděla, že šlo o zaviněnou absenci.“ 
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ta, o níž je pojednáno výše. Uběhne-li tato lhůta, právo na rozvázání pracovního poměru z to-

hoto důvodu zanikne, a to i v případech, kdy subjektivní lhůta ještě nedoběhla, případně do-

konce ani nezačala běžet, tedy v případech, kdy se zaměstnanec do jednoho roku od porušení 

povinnosti z ciziny nevrátil (Bělina et al. 2010b: 251). 

 

4.6.2 Objektivní lhůta 
 

Druhou ze lhůt je objektivní jednoletá lhůta, která počíná běžet od okamžiku, kdy dů-

vod k výpovědi vznikl. „Běh této lhůty tedy počne ode dne, kdy by obecně mohlo být právo 

uplatněno, jinak řečeno – kdy nastala skutečnost, jež může být důvodem pro rozvázání pra-

covního poměru jednostranným úkonem, přičemž není rozhodující, zda snad byl zaměstnava-

tel v situaci, která mu uplatnění práva znemožňovala (nevěděl o vzniku skutečnosti, s níž zá-

kon jednostranné rozvázání pracovního poměru spojuje – o odsouzení zaměstnance, o poru-

šení povinností zaměstnancem) (Bělina et al. 2010b: 250).“ 

Dochází-li ze strany zaměstnance k dlouhodobému porušování právních povinnosti 

stejným způsobem, pak se uplatní stejná pravidla pro určení počátku objektivní lhůty jako 

v případě lhůty subjektivní, neboli „…[r]oční objektivní lhůta k podání výpovědi v takovém 

případě rovněž neskončí dříve, než po uplynutí jednoho roku ode dne následujícího po 

posledním takovém porušení pracovní kázně (rozsudek NS ze dne 19. 9. 2008, sp. zn. 21 Cdo 

4141/2007).“ 

 

4.6.3 Lhůty pro podání výpovědi v případě šetření jiného orgánu 
 

Podle § 58 odst. 2 ZPr v případě, že se stane v průběhu 2 měsíců podle § 58 odst. 1 

ZPr (tedy pouze v případě, že se zaměstnavatel již o porušení povinnosti zaměstnancem 

dověděl) jednání zaměstnance, v němž je možné spatřovat porušení povinnosti vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu67, pak 

                                                
67 Tímto jiným orgánem se rozumí podle rozsudku NS ze dne 24. 6. 1999 sp. zn. 21 Cdo 819/99 „…orgán, který 
není součástí zaměstnavatele (jeho organizační struktury) a do jehož zákonem založené pravomoci patří 
posuzování jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení pracovní kázně. Mezi takové orgány se řadí 
zejména orgány činné v trestním řízení (§ 12 odst. 1 TrŘ)… Za „jiný orgán“… ovšem nelze považovat 
organizační složku (útvar) zaměstnavatele, která je součástí jeho organizační struktury, a to i kdyby šlo 
o takovou jeho část, jejímž úkolem podle vnitřních organizačních předpisů zaměstnavatele je provádět šetření 
o jednáních zaměstnanců, v nichž lze spatřovat porušení pracovní kázně, v jiných částech zaměstnavatele. I když 
je taková organizační složka odlišná od organizační složky zaměstnavatele, v níž zaměstnanec vykonává práci, 
jedná se o orgán zaměstnavatele a nikoli o (ve vztahu k zaměstnavateli) jiný orgán…“ V tomto posuzovaném 



51 
 

je možné dát výpověď nebo s ním okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, 

kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření68. Toto ustanovení bylo přijato, neboť 

je třeba v zájmu objektivního zjištění skutkového stavu vyčkat na výsledek šetření jiného 

orgánu69 (Vysokajová et al. 2012: 123). 

Objektivní lhůta zde ale zůstává stejná, tedy jednoletá, jako v případě § 58 odst. 1 ZPr. 

K tomu se vyjádřil NS ve svém rozsudku ze dne 5. 10. 1992, 6 Cdo 52/92 (ve Sbírce uveden 

pod zn. R 42/1993), podle nějž tato objektivní lhůta „…platí nejen tehdy, jestliže se během 

této lhůty organizace [pozn. zaměstnavatel] o porušení pracovní kázně nedozvěděla, ale 

i v případě, že šetření70 jiného orgánu o jednání pracovníka v této lhůtě neskončilo, popřípadě 

se organizace [pozn. zaměstnavatel] o jeho výsledku v této lhůtě nedozvěděla.“ 

 

4.7 Zákaz výpovědi v ochranné době a výjimky pro tento zákaz v případě § 52 
písm. g) ZPr 
 

Zaměstnavatel je na základě § 53 ZPr omezen ve svém právu rozvázat pracovní poměr 

výpovědí, byť by konkrétní výpovědní důvod podle § 52 písm. a)-h) byl dán. § 53 odst. 1 

v písm. a) - e) ZPr totiž rozlišuje pět takových „omezujících“ situací (podle terminologie 

zákona označovaných jako ochranná doba)71. ZPr však ve svém § 54 upravuje výjimky, kdy 

                                                                                                                                                   
případě bylo zaměstnanci Českých drah dáváno za vinu, že porušením svých povinností zapříčinil dopravní 
nehodu. Šetření příčin železniční nehody Generální inspekce Českých drah, která nebyla považována za orgán 
stojící vně organizační struktury zaměstnavatele, což znamenalo, že její šetření nemělo na běh lhůty vliv. 
68 Uvedené platí i pro případ, kdy tímto šetřením nevyšly najevo žádné jiné skutečnosti, než které byly dosud 
zaměstnavateli známy, neboť rozhodující skutečností je to, že se jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat 
porušení pracovní kázně, stalo předmětem šetření jiného orgánu, nejčastěji orgánů činných v trestním řízení 
(stanoveno v rozsudku NS ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1153/2003). 
69 Měli-li bychom být konkrétnější: „Zjištění v tomto směru totiž organizaci [pozn. zaměstnavateli] umožňují, 
aby lépe a nezávisle na vlastních poznatcích posoudila, zda pracovník skutečně pracovní kázeň porušil, zda 
porušení pracovních povinností ze strany pracovníka bylo zaviněno, jaká byla forma jeho zavinění a jaký stupeň 
intenzity porušení pracovní kázně dosáhlo, a aby dovodila, jaké opatření z porušení pracovní kázně vůči 
pracovníkovi přijme; je proto odůvodněné, aby organizace [pozn. zaměstnavatel] mohla po přiměřenou dobu se 
svým závěrem vyčkat výsledků činnosti těchto orgánů (rozsudek NS ze dne 5. 10. 1992, sp. zn. 6 Cdo 52/1992, ve 
Sbírce uveden pod zn. R 42/1993).“ 
70 Podle rozsudku NS ze dne 5. 10. 1992, sp. zn. 6 Cdo 52/92 pak platí, že pod pojem šetření jiného orgánu je 
třeba zahrnout nejen provádění vyšetřovacích úkonů po zahájení trestního stíhání pracovníka (§ 160 a násl. 
zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním [trestního řádu]), ale i postup orgánů činných v trestním řízení, 
jenž směřuje k prověření došlého oznámení o trestném činu, jakož i došlých podnětů k trestnímu stíhání (§ 158 
odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním [trestního řádu]). 
71 Podle § 53 odst. 1 ZPr se zakazuje dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je a) v době, kdy je 
zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li 
tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek; b) při 
výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení; c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě 
plně uvolněn pro výkon veřejné funkce; d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá 
mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou; e) v době, 
kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
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zaměstnavatelovo právo dát zaměstnanci výpověď pro zákonem předpokládaný důvod není 

omezeno. 

Dvě z těchto výjimek se týkají právě výpovědi podle § 52 písm. g) ZPr: 

A. § 54 písm. c) ZPr stanoví, že zákaz výpovědi podle § 53 ZPr se nevztahuje na výpověď 

z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní poměr (§ 55 odst. 1 ZPr), leda by šlo o 

zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnanci čerpajícímu rodičovskou 

dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Tito 

zmínění zaměstnanci jsou tak proti takové výpovědi chráněny, nicméně je-li výpověď 

podána před jejich nástupem mateřské či rodičovské dovolené a má-li výpovědní doba 

uplynout v době mateřské nebo rodičovské dovolené, skončí výpovědní doba až spolu s 

mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 

B. § 54 písm. d) ZPr pak umožňuje zaměstnavateli dát výpověď bez ohledu na případný 

výskyt ochranné doby u konkrétního zaměstnance pro jiné porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (čímž jsou pokryty zbývající 

možnosti pro výpověď udělenou na základě § 52 písm. g) ZPr) a také pro porušení jiné 

povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a ZPr zvlášť hrubým způsobem (tedy na 

základě § 52 písm. h) ZPr). I v tomto případě však existuje „výjimka z výjimky“ – pro 

takové důvody nemůže být výpověď udělena těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni 

čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří čerpají 

rodičovskou dovolenou. 

 

4.8 Příklady porušení povinnosti 
 

Právní teorie uvádí jako příklad následující výčet porušení právních povinností 

zaměstnancem, které lze kvalifikovat jako závažné porušení povinností – jedná se o 

„…neomluvenou absenci, výkon práce pro sebe nebo pro jiné osoby v pracovní době, 

nepovolené užívání dopravních prostředků zaměstnavatele, požívání alkoholických nápojů72 

                                                                                                                                                   
pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci. 
72  Obvyklá je také otázka zaměstnavatelů, zda jakékoliv (byť sebemenší) požité množství alkoholu 
zaměstnancem ospravedlňuje rozvázání pracovního poměru s takovým zaměstnancem. Odpověď je opět neurčitá, 
záleží vždy na okolnostech daného případu, nicméně lze uvést rozsudek NS ze dne 23. 10. 2003, sp zn. 21 Cdo 
544/2003, v němž byl se zaměstnancem okamžitě rozvázán pracovní poměr, jelikož si ke svačině objednal jedno 
pivo. NS souhlasil s odvolacím soudem, že intenzita porušení právní povinnosti zaměstnancem neopravňovala 
zaměstnavatele k okamžitému rozvázání pracovního poměru, když mimo jiné zdůraznil, že mezi hlediska, ke 
kterým je nutno přihlížet, je třeba zařadit též zjištění, do jaké míry byl zaměstnanec ovlivněn alkoholem po 
konzumaci tohoto jednoho piva. 
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v pracovní době na pracovištích zaměstnavatele73, majetkové a morální delikty na pracovišti, 

ublížení na zdraví a nerespektování pracovních pokynů vydaných oprávněnými vedoucími 

zaměstnanci (Kottnauer et al. 2012: 253).“ 

Ze soudní praxe lze jmenovat jako závažné porušení právní povinnosti zaměstnancem 

např. vykazování nepravdivým a podvodným způsobem takové práce, kterou zaměstnanec ve 

skutečnosti nevykonal (rozsudek NS ze dne 6. 9. 2000, sp. zn. 21 Cdo 244/2000), či 

opakované pozdní příchody na pracoviště (rozsudek NS ze dne 19. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 

1721/200674). Jako porušení právní povinnosti byl hodnocen též mimo jiné nákup materiálu 

pro soukromé účely jménem zaměstnavatele, kterým došlo ke zneužití slevy, kterou dodavatel 

zaměstnavateli poskytoval, dále též např. odcizení stavebního materiálu patřícího 

zaměstnavateli (obojí určeno v rozsudku NS ze dne 20. 12. 2000, sp. zn. 21 Cdo 323/2000 – 

v souhrnu pak pokládáno za porušení právních povinností zvlášť hrubým způsobem). Jako 

další příklad porušení právní povinnosti lze jmenovat nevyznačení příchodu na pracoviště 

předepsaným způsobem, přítomnost na pracovišti v době, kdy zaměstnanec neměl pracovní 

směnu, nevyplnění příkazu k jízdě služebním vozidlem, či nenahlášení nálezu nebezpečného 

předmětu (konkrétně sudu, který mohl obsahovat nebezpečnou látkou) na pracovišti 

nadřízenému a nepodniknutí kroků, aby byl řádně zajištěn obsah takového předmětu (vše 

podle rozsudku NS ze dne 15. 6. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1398/2005 – zaměstnancovo jednání 

však ani v souhrnu podle soudu nepřesáhlo intenzitu závažného porušení právních povinností), 

nebo také použití služebního vozidla pro soukromé účely (rozsudek NS ze dne 17. 12. 2009, 

sp. zn. 21 Cdo 3323/2008), odmítnutí podrobit se dechové zkoušce na alkohol či jiné 

návykové látky75 (např. rozsudek NS ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000), hrubé či 

vulgární chování zaměstnance (rozsudek NS ze dne 4. 3. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2134/2003), či 

také chování neprofesionální vzhledem k významu profese (rozsudek NS ze dne 19. 9. 2008, 

sp. zn. 21 Cdo 4058/2007 týkající se nevhodného chování lékaře, rozsudek NS ze dne 15. 7. 

                                                
73 Z rozsudku NS ČSR ze dne 6. 4. 1973, sp. zn. 5 Cz 9/73 (ve Sbírce uveden pod zn. R 65/1973) však vyplývá, 
že zaměstnanec nemůže požívat alkoholické nápoje nejen na pracovišti, ale také v určitých případech (dotýkají-li 
se následky zaměstnancova jednání jeho pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem) mimo pracoviště: „Je 
totiž porušením pracovní kázně jak nenastoupení služby pro indispozici po požití alkoholu, tak i nastoupení k této 
službě ve stavu indispozice po požití alkoholu, pro niž pracovník nemohl být připuštěn k výkonu práce z důvodu 
neschopnosti odpovědně ji vykonávat.“ 
74 V tomto konkrétním případu zaměstnanec se po dobu necelého jednoho měsíce dostavoval na pracoviště o půl 
hodiny později, než byl povinen. 
75 Co se týče intenzity porušení v případě odmítnutí podrobit se dechové zkoušce, je třeba upozornit na rozsudek 
Krajského soudu v Ústí nad Labem zde dne 24. 1. 2006, sp. zn. 11 Co 409/2004 bylo stanoveno, že „…samotné 
odmítnutí zaměstnance podrobit se orientační dechové zkoušce, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek, nelze považovat za závažné porušení pracovní kázně. Odmítnutí takové zkoušky nepochybně 
zakládá porušení pracovní kázně vždy, avšak intenzita porušení je dána až souvisejícími okolnostmi každého 
individuálního případu.“ 
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2008, sp. zn. 21 Cdo 4387/2007 řešící nevhodné učební metody učitele na základní škole, 

nebo rozsudek NS ze dne 4. 11. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1560/2004 ohledně nevhodného chování 

městského strážníka). 

Jako porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem byly označeny následující příklady 

v rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 1. 2002, sp. zn. 12 Co 376/99: 

„…déle trvající neomluvená nepřítomnost v práci76, přijímání úplatků, porušení obchodního 

tajemství, krádež majetku zaměstnavatele většího rozsahu, požívání alkoholu na pracovišti, 

fyzické napadení s následkem ublížení na zdraví apod.“ Tyto příklady uvedl soud s tím, že 

porušení povinnosti nosit na pracovišti vhodnou pracovní obuv nedosahuje stejné intenzity 

porušení jako vyjmenované příklady. Krajskému soudu dal poté za pravdu i NS, který 

rozhodoval o dovolání (viz rozsudek NS ze dne 11. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1727/2002). 

 

                                                
76 V praxi často zaměstnavatele zajímá, kolik neomluvených absencí již znamená porušení právních povinností 
zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem (aby mohlo případně být přikročeno k okamžitému zrušení pracovní 
poměru). Jedno z mála konkrétních vodítek bylo vysloveno v rozsudku NS ze dne 25. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 
2530/99, kdy bylo judikováno, že „…lze souhlasit v tom, že soudní praxe již dospěla k závěru, že neomluvené 
zmeškání práce v trvání pěti dnů zpravidla představuje - obecně vzato - samo o sobě porušení pracovní kázně 
zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením. Jednání zaměstnance 
znamenající porušení pracovní kázně však… nelze posuzovat bez přihlédnutí k dalším okolnostem, které mohou 
mít vliv na celkové zhodnocení porušení pracovní kázně.“ 
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PRÁVNÍ ÚPRAVA V IRSKÉ REPUBLICE 
 

1. Povinnosti zaměstnance v irském právu 

 

 Jelikož v Irské republice neexistuje kodex, který by komplexně upravoval oblast 

pracovního práva, jsou povinnosti zaměstnance předně stanoveny v jeho pracovní smlouvě 

(„contract of employment“). Jsou-li tyto povinnosti výslovně uvedeny v takové smlouvě, není 

většinou problém povinnosti zaměstnance přesně určit. Pro prozíravého a rozumného 

zaměstnavatele je zajištění souhlasu zaměstnance s podmínkami pracovního poměru (a tím 

také povinnostmi zaměstnance) nejbezpečnější cestou, jak předejít případným nesrovnalostem. 

Jako příklad se v irské právní teorii uvádí rozhodnutí ve věci Donohue v Professional 

Contract Services Ltd [1997] ELR 35, které se týká citlivé oblasti osobních prohlídek 

zaměstnanců vykonávaných zaměstnavatelem na pracovišti např. za účelem prevence krádeží. 

V tomto případě tribunál rozhodl, že zaměstnankyně postupovala neodpovědně či nerozumně, 

jestliže odmítla prohlídku své osobní tašky. Výpověď z tohoto důvodu byla dána v souladu se 

zákonem, neboť v pracovní smlouvě byla možnost osobních prohlídek zaměstnanců výslovně 

obsažena, byť si zaměstnankyně nevybavovala, že by souhlas s takovými prohlídkami 

podepisovala a v době prohlídky neexistovalo žádné konkrétní podezření ze strany 

zaměstnavatele, že by se zaměstnankyně dopustila čehokoliv nezákonného77 (Kerr 2012b: 2). 

V irském pracovním právu platí, že pracovní smlouva nemusí být sjednána písemně. 

Nicméně na základě směrnice 91/533/EEC, která byla implementována do irského právního 

řádu zákonem o informování o podmínkách pracovního poměru (Terms of Employment 

(Information) Act 1994), má zaměstnavatel povinnost informovat zaměstnance písemně o 

určitých podmínkách jeho zaměstnání (Regan 2009: 57-58). 

 Podmínky, za nichž zaměstnanec pracuje, potažmo jeho povinnosti, však nemusí být 

sjednány pouze výslovně („express terms“), ale mohou být také „přirozenou 

součástí“ pracovní smlouvy, neboli sjednány mlčky („implied terms“). Takové podmínky mají 

stejný právní účinek jako podmínky sjednané výslovně, avšak pokud jsou mlčky sjednané 

                                                
77 Irská právní teorie v této souvislosti odkazuje též na rozhodnutí francouzského Court de Cassation, kde naopak 
výpověď zaměstnanci, protože nesouhlasil s prohlídkou svého soukromého automobilu zaparkovaného na 
veřejném místě (na ulici), byla považována za neospraveditelnou a tudíž v rozporu se zákonem (Kerr 2012b: 2). 
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podmínky v rozporu se zněním pracovní smlouvy, pak právní účinek nemají. Rozlišuje se 

několik způsobů, jak se takové podmínky identifikují: 

A. The officious bystander test 

Tento způsob byl rozveden v rozhodnutí ve věci Shirlaw v Southern Foundries (1926) 

Ltd (1939) 2 KB 206 a podle něj je určitá podmínka sjednaná mlčky tehdy, jestliže se jedná o 

podmínku natolik samozřejmou, že ji nebylo třeba výslovně uvádět. Pokud by někdo (onen 

„officious bystander“) stranám smlouvy navrhoval, aby uvedenou podmínku do smlouvy 

zahrnuly písemně, strany by ho odbyly s tím, že se taková podmínka rozumí sama sebou. Test 

byl podrobněji rozebrán v rozhodnutí ve věci Sweeney v Duggan (1997) 2 ILRM 211, v němž 

bylo řečeno, že takové podmínky mohou být odvozeny z předpokládaného úmyslu stran, či 

takové podmínky mohou být součástí smlouvy nezávisle na úmyslu stran jakožto nutný právní 

následek vyplývající z uzavření smlouvy takového druhu. Takové podmínky však musí být 

nejen rozumné, ale i nevyhnutelné, a zároveň musí být určitelné s odpovídající přesností 

(Regan 2009: 74-75). 

B. The business efficacy test 

Určitá podmínka/povinnost bude součástí smlouvy, pokud je to nutné k tomu, aby 

mohl být naplněn účel smlouvy z hlediska obchodního či podnikatelského, jak bylo stanoveno 

v rozhodnutí ve věci Reigate v Union Manufacturing Co (Ramsbottom) Ltd [1918] 1 KB 592. 

Zde tedy nejde o předpokládaný úmysl stran, nýbrž o to, aby smlouva mohla fungovat tak, 

aby mohl být splněn její účel (Regan 1999: 75). 

C. Podmínky stanovené právním řádem (podmínky common-law) 

V tomto případě se opět vychází z chování stran před uzavřením smlouvy a během 

jejího uzavírání (není však vyloučeno ani zkoumání pozdějšího jednání stran), aby se co 

nejpřesněji zjistil jejich úmysl. Na tomto základě pak určité povinnosti mohou vyplývat 

zaměstnanci či zaměstnavateli přímo z právního řádu (u zaměstnavatele je to typicky v 

common-law systému povinnost přidělovat zaměstnanci práci a za její vykonání mu náležitě 

zaplatit). Zaměstnanci tak plyne především povinnost osobně vykonávat práci pro 

zaměstnavatele a to důkladně a pečlivě, což bylo jako základní povinnost zaměstnance 

plynoucí z common-law systému stanoveno v rozhodnutí ve věci Wallis v Warren (1849) 4 

Ech 361 (Regan 2009: 76). 

Zaměstnanec má však ještě další povinnosti, které víceméně vycházejí z této 

povinnosti základní. Jedná se především o povinnost vykonávat rozumné či odůvodněné 

příkazy zaměstnavatele, či povinnost zaměstnance zachovávat svému zaměstnanci loajalitu a 

důvěru („duty/relationship of trust and confidence“) a v ní též obsažená povinnost 
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zaměstnance jednat čestně a poctivě („to act honestly“), která může zahrnovat i povinnost 

zaměstnance oznámit vlastní přestupky78 (Regan 2009: 76). 

Dále je třeba jmenovat zaměstnancovu povinnost zachovávat důvěrnost informací 

citlivých pro zaměstnavatele, přičemž tato povinnost nemusí být omezena jen na dobu trvání 

pracovního poměru (podle rozhodnutí ve věci Faccenda Chicken Ltd v Fowler [1986] 1 All 

ER 617 je tomu tak u obchodního tajemství, které zaměstnanec nikdy nesmí „použít“ mimo 

rozsah pracovněprávního vztahu s původním zaměstnavatelem; v případě důvěrných 

informací, které se stanou součástí zaměstnancových pracovních zkušeností a vědomostí, pak 

může být zaměstnanci bráněno v jejich „využití“ po skončení pracovněprávního vztahu pouze 

na základě výslovné smluvní podmínky. Tato povinnost má však jednu významnou modifikaci 

- případy označované termínem „whistleblowing“. Ve věci National Irish Bank Ltd and 

National Irish Bank Financial Services Ltd v Raidió Teilifís Éireann [1998] 2 IR 465 

rozhodovaném irským Nejvyšším soudem (Supreme Court – dále jen „SC“) bylo k tomuto 

řečeno, že vyzrazení důvěrné informace bude takřka vždy ospravedlněno ve veřejném zájmu 

za situace, kdy půjde o oznámení spáchání vážného trestného činu či oznámení úmyslu 

spáchat takový trestný čin, protože spáchání takového trestného činu by bylo útokem proti 

státu či proti státním občanům (Regan 2009: 76-78). 

D. Podmínky stanovené zákonem 

Jedná se hlavně o ustanovení jednotlivých zákonů na ochranu zaměstnanců 

zaručujících jim určitá minimální práva, která se tak stávají „implicitní součástí“ pracovního 

kontraktu či lépe obsahu pracovněprávního vztahu, neboť nemůžou být smluvně mezi 

stranami vyloučena (Regan 2009: 78). Ačkoliv tak tyto podmínky budou mít ve velké většině 

podobu povinností zaměstnavatele a oprávnění zaměstnance 79 , pro účely komparace je 

vhodné tento druh podmínek pracovněprávního vztahu připomenout. 
                                                
78 Tato povinnost je sice sporná, nicméně v případě vysoce postaveného zaměstnance či je-li přestupek spáchán s 
úmyslem podvést zaměstnavatele, tato povinnost může být připisována k zaměstnancově tíži, což vychází z 
rozhodnutí ve věci Tesco Stores Ltd v Pook  (2003) EWHC 823 (Regan 2009: 76). 
79 Jedná se především o zákon o nespravedlivých výpovědích z roku 1977 (Unfair Dismissals Act 1977), zákony 
o rovnosti v zaměstnání (Employment Equality Acts 1998-2011, neboli zákony proti diskriminaci v zaměstnání), 
zákon o organizaci pracovní doby z roku 1997 (Organization of Working Time Act 1997, upravující mimo jiné 
dovolenou či přestávky v práci), zákon o minimální výpovědní době a podmínkách pracovního poměru z roku 
1973 (Minimum Notice and Terms of Employment Act 1973), zákon o ochraně zaměstnanců v pracovním 
poměru na dobu určitou z roku 2003 (Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003), zákon o ochraně 
zaměstnanců pracujících na částečný úvazek z roku 2001 (Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001), 
zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 2005 (Safety, Health and Welfare at Work Act 2005) či 
zákony o mateřské, rodičovské a jiné dovolené (Maternity Protection Acts 1994 and 2004, Parental Leave Acts 
1998 and 2006) (Regan 2009: 78-80). V současné době (polovina roku 2012) je také v irském Parlamentu 
(„Oireachtas“) projednáván návrh zákona o ochraně agenturních zaměstanců (Protection of Employees 
(Temporary Agency Work) Bill 2011). 
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E. Praxe a zvyky 

Aby praxe a zvyky na pracovišti, respektive v pracovněprávním vztahu, mohly být 

závazné, je potřeba, aby o nich existovala určitá úroveň povědomí, aby byly jasné a 

srozumitelné a jejich existence měla nepřetržitý charakter (Regan 2009: 80). 

F. Kolektivní smlouvy („collective agreements“) 

Jde o dohody uzavřené zaměstnavatelem či jménem zaměstnavatele se zástupci odborů 

(„trade union“) (Regan 2009: 81). 

 

2. Následky porušení povinnosti zaměstnancem 

 

 Porušení povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (použijeme-li 

českého termínu) má v irském právu v podstatě dvojí následek. Především je toto porušení 

důvodem k výpovědi ze strany zaměstnavatele, avšak také ovlivňuje to, zda bude 

zaměstnanec oprávněn k tomu, aby mu byla poskytnuta výpovědní doba - fakticky tedy 

takové porušení může být důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru, použijeme-li 

opět české zákonné konstrukce. V irské praxi totiž neexistuje z právního hlediska oddělování 

výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru, oba koncepty spadají pod právo výpovědi 

– s tou skutečností, že výpověď může být buď s výpovědní dobou („dismissal/termination of 

contract with notice“), nebo bez výpovědní doby („dismissal/termination of contract without 

notice“). 

 Z hlediska přehlednosti je záhodno nejprve analyzovat právo zaměstnavatele dát 

zaměstnanci výpověď z pracovního poměru („employer's right to dismiss an employee“). V 

Irské republice obecně právo propustit zaměstnance (nepočítaje v to zaměstnance, jejichž 

pracovní poměr podléhá zvláštní zákonné úpravě, například státní zaměstnance) podléhá 

dvěma korpusům pravidel, které musí zaměstnavatel při výkonu tohoto práva dodržovat. 

Jedná se o pravidla upravující tzv. „wrongful dismissal“ a pravidla upravující tzv. „unfair 

dismissal“. 

  

2.1 Wrongful dismissal 
 

 Pravidla týkající se „wrongful dismissal“ jsou charakteristickou součástí common-law, 

tedy práva vyvinutého soudními precedenty. Jejich podstatou je to, že zaměstnavatel nesmí při 
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výkonu svého práva propustit zaměstnance porušit podmínky stanovené v pracovní smlouvě 

(„contract of employment“). Stručně řečeno, pokud zaměstnavatel ukončí pracovní poměr se 

zaměstnancem v souladu s podmínkami stanovenými pracovní smlouvou, ať už výslovně či 

mlčky, a zároveň takovýto postup není neústavní, potom bez ohledu na důvody či libovolnost 

takového postupu ze strany zaměstnavatele zaměstnancovo tvrzení, že zaměstnavatel jednal v 

rozporu s výše uvedenými pravidly, nemůže obstát (Regan 2009: 529). 

 Čistě podle pravidel upravujících „wrongful dismissal“ (tedy common-law pravidel) 

může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z jakéhokoliv důvodu (není-li v tomto omezen 

výslovnými ustanoveními pracovní smlouvy), nicméně zaměstnanci musí být poskytnuta 

adekvátní, rozumná („reasonable“) výpovědní doba („notice“). Minimální délka takové 

výpovědní doby je stanovena v pracovní smlouvě, zákonnou úpravou, či zvykem nebo praxí u 

zaměstnavatele (Regan 2009: 530). 

 

2.1.1 Omezení práva výpovědi z jakéhokoliv důvodu – povinnosti stanovené 
pracovní smlouvou 
 

 V pravidlech common-law vztahujících se k „wrongful dismissal“ je hlavní pozornost 

upřena na samotnou pracovní smlouvu („contract of employment“). Záleží totiž na smluvních 

podmínkách, zda právo zaměstnavatele udělit zaměstnanci výpověď z jakéhokoliv důvodu 

bude omezeno. Obecně se rozlišují tři možnosti takových smluvních limitací – a) strany si 

mohou sjednat výslovná procedurální omezení (typicky právo zaměstnance na disciplinární 

řízení u zaměstnavatele v případě obvinění z porušení povinností), b) procedurální omezení 

vyplývající z Ústavy Irské republiky (viz níže), c) strany mohou sjednat omezení práva udělit 

výpověď pouze pro určité důvody. Smluvní limitace c) je pro účely této práce nejdůležitější. 

SC tuto zásadu vyložil ve svém rozhodnutí ve věci Glover v BLN Ltd [1973] IR 388, v němž 

měl zaměstnanec stanoveno ve smlouvě, že může být propuštěn pouze z důvodů závažného 

porušení povinností („serious misconduct“) a závažného zanedbání povinností při výkonu své 

práce. Zaměstnavatel tak byl omezen ve svém právu ukončit pracovní poměr – pouhé 

porušení povinností nemohlo být relevantním důvodem pro výpověď, zaměstnanec by musel 

své povinnosti porušit závažným způsobem (Regan 2009: 530-531). 

Co se týče pravidel vyplývajících z Ústavy Irské republiky, je třeba nejprve 

podotknout, že tato pravidla "prostupují" nejenom sférou „wrongful dismissal“, nýbrž se plně 

uplatňují v situacích výpovědi z pracovního poměru obecně. Význam Ústavy Irské republiky 
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jakožto určité limitace smluvní svobody v oblasti podávání výpovědí konkrétně vyplývá z 

článku 40.3.1, v němž je uvedeno, že stát má povinnost zajišťovat prostřednictvím zákonů 

práva náležející občanům. Irský SC pak výkladem mezi tato práva zařadil (konkrétně v 

rozhodnutí Re Haugney [1971] I.R. 217) také právo na spravedlivý proces, které musí být 

zajištěno jak v obecně závazných předpisech, tak také v rámci dohod („agreements“), které 

ustanovují procedurální pravidla pro přijímání rozhodnutí, která se dotýkají práv, nebo která 

ukládají povinnosti 80 . Článek 40.3.1 Ústavy Irské republiky funguje jako garance 

spravedlivého procesu a mlčky tak občanům zajišťuje elementární spravedlnost vyplývající z 

oprávnění občana na zacházení v souladu s konceptem přirozené spravedlnosti („natural 

justice“), přičemž ta není omezena jen na dva základní principy nemo iudex in causa sua a 

audi alteram partem. Zároveň platí, že tato garance funguje nejenom preventivně, nýbrž i 

následně v případě dovolávání se práva, jestliže dojde k jeho porušení. To mimo jiné znamená, 

že poškozený je oprávněn domáhat se náhrady škody jakožto nápravy, dojde-li k porušení 

spravedlivého procesu, a to i v případě, že common-law takový prostředek nápravy 

neumožňuje, jako bylo stanoveno v rozhodnutích ve věci Meskell v C.I.E. [1973] I. R. 121 a 

ve věci Healy v Minister for Defence (unreported, High Court, July 7, 1994) (Casey 2000: 

428-429). 

  

2.1.2 Okamžité zrušení pracovního poměru – porušení povinností zaměstnance 
 

 Povinnost zaměstnavatele poskytnout důvodnou či přiměřenou výpovědní dobu však 

podléhá významným výjimkám, které se týkají intenzity porušení pracovních povinností 

zaměstnance, jak bylo již zmíněno výše. 

 První z nich je stanovena v zákoně o minimální výpovědní době a podmínkách 

pracovního poměru z roku 1973 (Minimum Notice and Terms of Employment Act 1973), 

konkrétně v jeho § 8, který stanoví, že žádné ustanovení tohoto zákona se nedotýká oprávnění 

zaměstnavatele či zaměstnance ukončit smluvní vztah bez výpovědní doby, děje-li se tak z 

důvodu porušení povinností („misconduct“) druhou smluvní stranou. Výklad termínu 

“misconduct” podala soudní praxe, konkrétně v rozhodnutí ve věci Brewster v Bruke and the 

Minister for Labour [1985] 4 JISLL 1998, kterým byl převzat výklad britských soudů – 
                                                
80 Jako konkrétní vyjádření tohoto principu slouží rozhodnutí ve věci Garvey v Ireland [1981] I.R. 75, v němž 
SC rozhodl, že ustanovení irského zákona o sloučení policejních složek (Police Forces Amalgamation Act 1925) 
- konkrétně znění § 6 odst. 2, že vláda je oprávněna kdykoliv odvolat z úřadu osobu zastávající funkci Garda 
Commissioner (irská obdoba českého policejního prezidenta) - neznamená, že tato pravomoc může být činěna 
naprosto volně, tedy nespravedlivě a neférově („unjustly and unfairly“) (Casey 2000: 428-429). 



61 
 

úmyslné porušení/neuposlechnutí zákonných (respektive v souladu se zákonem jsoucích) a 

rozumných/odůvodněných příkazů zaměstnavatele (Regan 2009: 531). 

 Druhá výjimka z výše uvedeného pravidla povinné výpovědní doby vyplývá přímo z 

pravidel common-law a byla formulována soudním rozhodnutím, konkrétně ve věci Power v 

Binchy (1929) 64 ILTR 35, kde bylo stanoveno, že zaměstnavatel může zaměstnance 

propustit okamžitě (může mu dát tzv. „summary dismissal“), tj. bez výpovědní doby, jestliže 

důvodem pro takovou výpověď je takové jednání zaměstnance, které se fakticky rovná 

odmítnutí řídit se dále podmínkami smluvního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

(„repudiation of the contract“) (Redmond 1999: 55). V současné době se pak nejvíce 

uplatňuje formulace z britského rozhodnutí ve věci Neary v Dean of Westminester [1999] 

IRLR 288, byť není o mnoho konkrétnější, nicméně pro účely této práce asi nejvýstižnější. 

Okamžité ukončení pracovní poměru může být zaměstnavatelem ospravedlněno tehdy, pokud 

jednání zaměstnance natrvalo znemožní zaměstnavateli důvěřovat takovému zaměstnanci. 

Jeho jednání tak musí být natolik závažné, aby zmařilo důvěru zaměstnavatele v zaměstnance 

(„trust and confidence“) s tím, že po zaměstnavateli nemůže být nadále vyžadováno, aby se 

zaměstnancem udržoval pracovněprávní vztah (Costello 2011c: 1). 

Zároveň platí, že je-li si zaměstnavatel vědom o takových důvodech k okamžité 

výpovědi zaměstnance, ale toto své oprávnění neuplatní v přiměřené lhůtě, pak takové právo 

ztrácí a zůstává mu pouze právo uplatňovat náhradu škody, jak bylo stanoveno v rozhodnutí 

ve věci Beattie v Parmenter (1889) 5 TLR 396 (Redmond 1999: 55). 

 Mezi důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru přiřazuje irská právní teorie i 

praxe tedy porušení povinností („misconduct“), nicméně vždy záleží na konkrétních 

okolnostech daného případu, jaká intenzita či úroveň závadného chování zaměstnance bude 

považována za dostatečnou k ospravedlnění takové kroku ze strany zaměstnavatele (Redmond 

1999: 56). Domnívám se, že vývoj přístupu k této otázce nejlépe dokumentuje srovnání 

rozhodnutí ve věci Power v Binchy81  (viz výše) - v němž bylo řečeno, že pouhá jedna 

nepřítomnost zaměstnance na jeho pracovišti není důvodem pro výpověď - a  rozhodnutím ve 

věci Flynn v GNR Co (Ire) Ltd (1955) 89 ILTR 46, v němž bylo takové kategorické pravidlo 

zmírněno tak, že i pouhá jedna příležitostná absence (respektive jedno zanedbání povinností) 

                                                
81  V tomto rozhodnutí bylo stanoveno, že je nutno rozlišovat mezi důvody, které opravňují zaměstnavatele 
neuzavřít pracovní smlouvu s případným zaměstnancem, a důvody, které ospravedlňují výpověď zaměstnance v 
již započatém pracovním poměru (jinými slovy důvod z první skupiny není automaticky vždy i důvodem ve 
skupině druhé). Důležitým byl též závěr, že zaměstnancova nepřítomnost na jednání, na němž má být projednáno 
jeho údajné porušení povinností a o němž byl řádně informován, nemůže znamenat přitěžující okolnost k těmto 
údajným porušením jeho povinností; jinými slovy, taková absence neospravedlňuje výpověď zaměstnance pro 
jinak nedostatečné důvody (Redmond 1999: 56). 
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může zakládat „dostatečné“ porušení povinností, rozhodující je však míra odpovědnosti 

zaměstnance vyplývající z jeho pracovní pozice a také okolnosti jednotlivého případu 

(Redmond 1999: 56). 

 Platí, že důkazní břemeno leží na straně zaměstnavatele. Pro konkrétnější představu a 

jakýsi nástin obecných důvodů se v irské právní teorii uvádí rozhodnutí ve věci Carvill v Irish 

Industrial Bank Ltd [1986] IR 325, v němž bylo stanoveno, že důvody k výpovědi bez 

výpovědní doby mohou být pouze taková jednání či opomenutí zaměstnance, které nejsou v 

souladu s řádným plněním smluvních ujednání (ať už byly stanoveny výslovně nebo mlčky)82. 

Mezi implicitní ujednání bylo zahrnuto v tomto rozhodnutí i zaměstnancova způsobilost k 

vykonávané práci (především povinnost, že zaměstnanec bude mít minimálně stejný stupeň 

způsobilosti jako v době, kdy byl zaměstnavatelem přijímán do pracovního poměru; dále též 

povinnost zaměstnance vykonávat své pracovní úkoly s určitou rozumnou či odůvodněnou 

mírou či stupněm takové způsobilosti), dále také povinnost zaměstnance jednat čestně a 

poctivě ve vztahu ke svému zaměstnavateli či povinnost zaměstnance zdržet se 

neoprávněného užívání zaměstnavatelova majetku a zákaz neoprávněného přivlastnění si 

výnosů či majetku, který patří zaměstnavateli (Regan 2009: 531-532). Typickým příkladem 

jednání zaměstnance, které naplňuje znaky stanovené v rozhodnutích Carvill a Neary (viz 

výše), je neuposlechnutí („disobedience“) rozumného či odůvodněného příkazu 

zaměstnavatele, který je v souladu s právem („reasonable and lawful order“), což je 

podrobněji rozebráno níže. Na tomto místě je vhodno podotknout, že odmítnout vykonat 

takový zaměstnavatelův příkaz musí zaměstnanec úmyslně, či pohrdavě („wilful or 

contemptuous“). Odmítnutí musí být takové povahy, aby z něj bylo možno odvodit naprosté 

popření zaměstnavatelovy autority. Odmítnutí, které je vysvětlitelné pomocí jiných důvodů, 

nikoliv vždy ospravedlňuje okamžité ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele83 

(Costello 2011c: 2). 

                                                
82 V tomto rozhodnutí bylo také stanoveno, že zaměstnavatel se nemůže dovolávat důvodů pro výpověď, které 
mu nebyly známy v době výpovědi. Zaměstnavatel však z takového následného porušení povinností 
zaměstnancem může těžit např. v otázce náhrady škody - při případném soudním sporu, který by na tomto 
základě byl rozhodnut ve prospěch zaměstnance, by takto mohl zaměstnavatel uplatňovat snížení náhrady škody, 
ke které by byl povinen z důvodu nesprávně udělené výpovědi. Ve Velké Británii (avšak pouze pro účely 
„wrongful dismissal“, tedy nikoliv pro účely „unfair dismissal“) zaměstnavatel důvody, které mu nebyly známy 
v době výpovědi, uplatňovat jako výpovědní důvody může – jako precedent je zde vhodné uvést rozhodnutí ve 
věci Ridgway v Hangerford Market Co (1885) Ad & El 171 (Redmond 1999: 59). 
83 Příkladem je rozhodnutí ve věci Laws v London Chronicle (Indicator Newspapers) Ltd [1959] 1 WLR 698 CA, 
kdy zaměstnankyně-osobní asistentka odmítla zůstat na místě poté, co její nadřízený, kterého doprovázela na 
poradu, po hádce s kolegy z této porady odešel, čímž porušila příkaz zaměstnavatele, který byl odůvodněný a 
také v souladu se zákonem. Zaměstnavatel toto jednání zaměstnankyně považoval za natolik nevhodné, že se s ní 
rozhodnul okamžitě ukončit pracovní poměr. Toto ukončení pracovního poměru však bylo shledáno 
protiprávním, neboť zaměstnankyně se projevila jako velmi svědomitá a odešla zároveň se svým nadřízeným 
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V roce 1990 SC (v rozhodnutí ve věci Gunn v National College of Art and Design 

[1990] 2 I.R. 168) přidal další podmínku pro okamžité ukončení pracovního poměru, a to 

obecnou nutnost postupovat v souladu se spravedlivým procesem během rozhodování o 

ukončení pracovního poměru84 (Costello 2011c: 2-3). Závěry SC však lze opět vztáhnout na 

právo výpovědi jako celek, tedy uplatní se i ve sféře „unfair dismissal“. Na tomto místě 

postačí, shrneme-li základní principy, které spravedlivý proces v těchto otázkách ovládají, jak 

byly určeny soudní praxí. Zaměstnanec má v případě, že je mu kladeno za vinu porušení jeho 

povinností v rámci pracovněprávního vztahu (a tak mu hrozí výpověď z pracovního poměru), 

právo být informován detailně o tom, co je mu kladeno za vinu, či obecně právo být 

uvědoměn o povaze stížnosti, která je důvodem pro řízení o udělení výpovědi. Zaměstnanec 

má dále právo na možnost seznámit se se svědeckými prohlášeními, právo podrobit zkoušce 

taková svědecká prohlášení prostřednictvím možnosti vyslechnout svědky, kteří taková 

svědecká prohlášení podali, právo podat vlastní vylíčení skutečností, které jsou mu kladeny za 

vinu, právo předvolat vlastní svědky či podat důkazy podporující jeho verzi událostí. 

Důležitým je též právo na právní zastoupení (což je akceptováno především v případech, kdy 

má dojít k výslechu svědků, či pro podávání právních dokumentů) a konečně též právo, aby o 

případu rozhodoval nestranný a nezaujatý arbitr („impartial and unbiased adjudicator“) 

(Costello 2011c: 3). 

 

2.2 Unfair dismissal 
 

 Nepostupuje-li v procesu dávání výpovědi zaměstnavatel neústavně, jedná se v 

tradičním common-law čistě o záležitost smluvního vztahu mezi dvěma stranami, tedy 

podmínek zakotvených v pracovní smlouvě, která v sobě zahrnuje jak rys rovnosti stran, tak i 

prvek dominance strany jedné (v naprosté většině případů jedné strany - zaměstnavatele). 

Toto bylo a je vnímáno jako neadekvátnost pravidel common-law, proto ve druhé polovině 20. 

století dochází ke korekci této nevyváženosti formou zákona a přijetí konceptu 

„nespravedlivé“ výpovědi – „unfair dismissal“ (Redmond 1999: 31). Pravidla týkající se 

„unfair dismissal“ jsou tak charakteristickou součástí „statutory law“, tedy zákonné úpravy. 
                                                                                                                                                   
pouze z důvodu loajality k tomuto svému nadřízenému. Nebylo možno také prokázat, že chování zaměstnankyně 
spočívalo v jednání zaměřeném či cíleném proti zaměstnavateli (Costello 2011c: 2). 
84 Původně se tento požadavek uplatňoval pouze v případech, kdy byla v pracovní smlouvě výslovně stanovena 
povinnost provést disciplinární řízení, a v případech, kdy postižený zaměstnanec byl zaměstnán v rámci 
úřednické profese („officer“). Irský SC však toto pravidlo common-law označil za rozporné s republikánským 
charakterem Ústavy. Použití pravidel přirozené spravedlnosti (natural justice) podle něj nemůže záviset na tom, 
zda dotčená osoba je nebo není držitelem úřednického postu (Costello 2011c: 2). 
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Konkrétně se jedná o zákon o nespravedlivých výpovědích z roku 1977 (Unfair Dismissals 

Act 1977, dále jen „UDA“), který výrazně omezuje právo zaměstnavatele propustit 

zaměstnance z jakéhokoliv důvodu. Na rozdíl od výše rozebraných pravidel týkajících se 

„wrongful dismissal“, úprava „nespravedlivé výpovědi“ zahrnuje výrazné kvalifikační 

podmínky85 (Redmond 1999: 417). 

 

2.2.3 Systém Unfair Dismissal Act 1977 
 

 Definice nespravedlivé výpovědi je v irském právu stanovena v § 6 UDA. V odst. 1 se 

nachází základní premisa, ze které je třeba vždy vycházet - výpověď zaměstnance je 

považována za nespravedlivou (jinak řečeno protiprávní), pokud se v době výpovědi 

nevyskytovaly s přihlédnutím ke všem okolnostem podstatné důvody, které tuto výpověď 

ospravedlňují – výpověď musí být za všech okolností opodstatněná („reasonable“). Formální 

spravedlnost (vyjádřena úzkou a často sociálně neadekvátní úpravou smluvního práva, v nichž 

dochází k jednotné aplikaci obecných pravidel bez přihlédnutí k sociální realitě) zavedená 

pravidly common-law v rámci práva „wrongful dismissal“ je v případě „unfair 

dismissal“ opuštěna (Redmond 1999: 187). 

 § 6 odst. 2 UDA rozvádí důvody, které bychom označit jako „podezřelé“ - pokud se 

rozhodne zaměstnanci dát výpověď buď zcela či z velké části na základě tam uvedených 

důvodů, pak taková výpověď bude považována („shall be deemed to be an unfair dismissal“) 

za nespravedlivou („unfair“). Tyto důvody však neznamenají automaticky nespravedlivou 

výpověď, neboť vždy je potřeba vycházet z obecné definice nespravedlivé výpovědi 

stanovené v § 6 odst. 1 UDA, jak je uvedena výše, čili i v případě výpovědi pro takové 

důvody může být výpověď s přihlédnutím ke všem okolnostem spravedlivá a tudíž v souladu 

s právní úpravou. Těmito „podezřelými“ důvody jsou například členství či aktivity v rámci 

odborů, náboženské či politické názory, účast zaměstnance v civilním sporu, či trestní řízení 

proti zaměstnavateli, rasa, sexuální orientace, nebo také členství v kočovné komunitě. § 6 

odst. 3 UDA pak pokrývá nespravedlivý výběr zaměstnance, který byl propuštěn v případě 

nadbytečnosti (Redmond: 188-189). 

                                                
85 Nikoliv každý zaměstnanec spadá pod úpravu „unfair dismissal“. Patří sem například podmínka 52 týdnů 
nepřetržitého zaměstnání („continuous service“), byť z ní existují zákonné výjimky, například se neuplatní v 
případě zaměstnanců, kteří byli propuštěni na základě svého členství nebo aktivity v odborech, nebo z důvodu 
těhotenství a mateřství (Redmond 1999: 417). 
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 § 6 odst. 4 UDA pak uvádí výčet důvodů, na základě kterých, jsou-li zaměstnavatelem 

uplatněny zcela nebo z velké části při výpovědi zaměstnanci, nebude taková výpověď 

považována („shall be deemed not to be an unfair dismissal“) za nespravedlivou („unfair“). 

Opět je však nutno přihlédnout v prvé řadě k obecné definici v § 6 odst. 1 UDA, tedy 

uplatnění takových důvodů neznamená automaticky výpověď v souladu s právem. Patří sem 

(a) kvalifikace a schopnost zaměstnance vykonávat jemu svěřenou práci, (b) chování 

zaměstnance, (c) nadbytečnost zaměstnance, (d) nemožnost zaměstnance vykonávat jemu 

svěřenou práci, aniž by došlo k porušení jeho povinností stanovených zákonem nebo 

vyhláškou. 

 Podle § 6 odst. 6 UDA je zaměstnavatelovou povinností prokázat, že výpověď byla 

dána z důvodů stanovených v § 6 odst. 4 UDA, nebo že zde byly jiné podstatné důvody 

ospravedlňující výpověď. V opačném případě by výpověď byla považována za 

nespravedlivou. 

 V poslední době pak došlo k rozvoji ochrany zaměstnance před nespravedlivou 

výpovědí v irském pracovním právu tím, že běžné zákony týkající se pracovněprávní oblasti 

obsahují klauzuli, že výpověď zaměstnance jakožto penalizace zaměstnance pro výkon práv 

stanovených relevantním zákonem je považována za nespravedlivou (leda by zaměstnavatel 

prokázal oprávněnost výpovědi pro jiný důvod)86. Platí tak i zde, že zaměstnanec výkonem 

svých zákonných práv své povinnosti zásadně neporušuje (Regan 2009: 554). 

 

2.2.4 Procesní postup v případě namítaného porušení Unfair Dismissal Act 1977 
 

 V případě, že zaměstnanec nesouhlasí s výpovědí, která mu byla udělena podle jeho 

názoru v rozporu s UDA, může se podle § 8 obrátit: 

A. Na právního komisaře („rights commissioner“, dále jen „komisař“), který vydává 

doporučení („recommendations“), která jsou pro strany závazná. 

B. Na pracovní tribunál („Employment Appeals Tribunal“, „EAT“ – dále jen „tribunál“), který 

vydává rozhodnutí („determinations“), která jsou právně závazná. 

                                                
86 Tak tomu je například v zákonu o minimální mzdě (National Minimum Wage Act 2000), zákonu o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci (Safety Health and Welfare Work Act 2005), nebo zákonu o informování a 
konzultacích se zaměstnanci (Employees (Provision of Information and Consultation) Act 2006) (Regan 2009: 
554). 
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Iniciovat řízení (ať už před komisařem či před tribunálem87) může zaměstnanec pouze 

do 6 měsíců od data propuštění (Redmond 1999: 486). Odvolat se k tribunálu, jestliže v první 

instanci řešil případ právní komisař, je pak možné do uplynutí 6 týdnů ode dne, kdy se 

doporučení dostalo do rukou zaměstnance či zaměstnavatele (Redmond 1999: 504). 

 Řízení před komisařem je méně formální, ovládá jej zásada vyšetřovací a sám komisař 

má poměrně širokou diskreční pravomoc, co se týče úpravy postupu v řízení. Řízení před 

tribunálem je pak formálnější a jedná se o typické řízení sporné. Tribunál projednává spory 

plynoucí z UDA ve tříčlenných senátech, které tvoří jeden praktikující právník a dva „laici“, z 

nichž jeden je zástupce odborů a druhý je zástupce zaměstnavatelské organizace (Redmond 

1999: 478-479). 

 Proti rozhodnutí tribunálu je možné podat odvolání k Circuit Court, lhůta je 

šestitýdenní a plyne ode dne, kdy bylo rozhodnutí tribunálu stranám sděleno. Odvolání může 

podat i ministr pro podnikání, obchod a zaměstnanost v případě, že zaměstnavatel nesplnil 

podmínky stanovené v rozhodnutí tribunálu (a zároveň pokud usoudí, že je to vzhledem ke 

všem okolnostem vhodné). Circuit Court pak rozhoduje v klasickém soudním řízení sporném 

(Redmond 1999: 505-506). 

  

2.2.5 Možnosti nápravy v případě nespravedlivé výpovědi 
 

 Pokud byla zaměstnanci udělena výpověď, která je shledána v následném přezkumu 

(ať už komisařem, tribunálem, nebo soudem) jako nespravedlivá a tudíž protiprávní, existují v 

§ 7 UDA tři možnosti, jak v takovém případě zaměstnanci ztrátu zaměstnání nahradit: 

A. Re-instatement 

 Jedná se v podstatě o „znovudosazení“ zaměstnance na stejnou pozici, kterou zastával 

bezprostředně před udělením výpovědi. To samé platí pro podmínky, za jakých zaměstnanec 

pracuje (ty jsou tedy stejné jako před udělením výpovědi). Ty zároveň nesmí být horší, než 

jsou v případě jiných zaměstnanců zaměstnavatele na podobné pracovní pozici; pokud se 

takový zaměstnanci u zaměstnavatele nevyskytují, pak v případě zaměstnanců u stejného 

zaměstnavatele obecně88 (Redmond 1999: 447-448). 

                                                
87 Komisař však nemůže rozhodovat o věci, o které již rozhodoval tribunál, a také nerozhoduje v případě, že 
zaměstnavatel či zaměstnanec nesouhlasí s tím, aby věc byla projednána před komisařem. V posledním 
jmenovaném případě rozhoduje o věci tribunál, ten také rozhoduje o odvoláních proti doporučením komisaře a 
také v případech, kdy zaměstnavatel nesplnil podmínky stanovené v doporučení komisaře a zaměstnanec se kvůli 
tomu na tribunál obrátil (Redmond 1999: 479-480). 
88 Za začátek tohoto „znovudosazení“ se považuje den, kdy byl zaměstnanec „zdánlivě“ propuštěn. Znamená to, 
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B. Re-engagement 

 Tento termín by se dal vyjádřit jako „znovupřijetí“ zaměstnance. Zaměstnanec je v 

podstatě znovu zaměstnán zaměstnavatelem buďto na stejné pozici, jakou vykonával 

bezprostředně před udělením výpovědi, či na pozici jiné, která je pro takového zaměstnance 

vhodná, za podmínek, které jsou rozumné s přihlédnutím ke všem okolnostem89 (Redmond 

1999: 448-450). 

C.  Compensation 

 Peněžitá náhrada škody zaměstnavatelem zaměstnanci je zdaleka nejběžnějším 

prostředkem nápravy nespravedlivé výpovědi. Její výše závisí na tom, zda zaměstnanec v 

souvislosti s výpovědí utrpěl finanční ztrátu (a to jak skutečnou škodu, tak i ušlý zisk) – 

pokud ano, UDA stanoví, že nesmí taková náhrada překročit sumu zaměstnancovy mzdy či 

platu za 104 týdnů; pokud žádnou finanční ztrátu zaměstnanec neutrpěl, pak UDA stanoví 

jako nejvyšší možnou náhradu ve výši sumy zaměstnancovy mzdy či platu za 4 týdny. V obou 

případech pak UDA požaduje, aby náhrada škody byla spravedlivá s přihlédnutím ke všem 

okolnostem. Částky se tak v jednotlivých případech mohou výrazně lišit (Redmond 1999: 

454-455). 

 

3. Porušení povinností zaměstnancem jako výpovědní důvod 
v systému „unfair dismissals“ 

 

3.1 Odůvodněnost výpovědi jako základní předpoklad pro platnost 
 

 Odůvodněnost („reasonableness“) výpovědi je vyjádřením konceptu spravedlnosti, 

která je zakotvena v legislativní úpravě výpovědi v Irské republice. Vyjadřuje se tím právo 

zaměstnavatele propustit zaměstnance, pokud je to nutné k ochraně zaměstnavatelových 

obchodních zájmů. K tomuto pojmu se tak přistupuje z perspektivy zaměstnavatele, jelikož 

                                                                                                                                                   
že se zaměstnancem musí být jednáno, jako kdyby výpověď vůbec udělena nebyla, tedy zůstávají mu veškerá 
práva, která by mu náležela, kdyby výpověď dána nebyla (nepřerušuje se trvání jeho zaměstnání, ať už to platí 
pro účely UDA, či pro účely penze). Tato náprava tedy představuje úplné vymazání důsledků výpovědi, je tedy o 
ní rozhodováno v případech, kdy zaměstnanec nepřispěl ke své výpovědi podstatnou měrou (Redmond 1999: 
447-448). 
89 Začátek tohoto „znovupřijetí“ pak může být určen různě. Pokud není soudem či komisařem zvoleno jako den 
počátku „znovupřijetí“ den, kdy byl zaměstnanec propuštěn, pak volba pozdějšího data může sloužit jako 
potrestání zaměstnance (jedná se v konečném důsledku o suspendování bez nároku na zaplacení mzdy či platu), 
pokud jeho chování určitým způsobem přispělo k udělení výpovědi (Redmond 1999: 448-450). 
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však není možné nadřazovat zájmy zamětsnavatele nade vše, zahrnuje tento koncept i 

posouzení zájmů zaměstnance. Funkcí spravedlnosti v tomto právním odvětví je tak najít 

vhodné východisko ve střetu těchto dvou zájmů (Redmond 1999: 191). 

 Rozhodování o odůvodněnosti výpovědi zahrnuje dvě fáze: 1. musí dojít k identifikaci 

důvodu pro výpověď (a zaměstnavatel tento svůj důvod musí podepřít důkazy), 2. pokud je 

důvod jedním z těch, které UDA předjímá jako spravedlivé či nespravedlivé pro potřeby 

výpovědi, zaměstnavatel musí být schopen obhájit (tedy ospravedlnit) své rozhodnutí udělit 

výpověď z takového důvodu (Redmond 1999: 191- 196). 

 

3.1.1 Procedurální spravedlnost 
 

 Základem spravedlivého rozhodnutí je spravedlnost v proceduře rozhodování. V irské 

praxi toto bylo vyjádřeno v rozhodnutí ve věci Hennessy v Read & White Shop Ltd UD 

192/1978, v němž byl test odůvodněnosti výpovědi aplikován jak na povahu a rozsah 

vyšetřování nebo zjišťování provedeného zaměstnavatelem před rozhodnutím o udělení 

výpovědi, tak na samotné zaměstnavatelovo rozhodnutí výpověď udělit. K rozvinutí těchto 

principů došlo v rozhodnutí ve věci Dunne v Harrington UD 166/1979, kde bylo stanoveno, 

že zaměstnavatel může provést vyšetřování buďto přímo konfrontováním dotyčného 

zaměstnance s důkazy (a to spravedlivým a rozumným způsobem, tedy tak, aby dal 

zaměstnanci možnost plně se vyjádřit ke své věci a jeho vysvětlení přikládal spravedlivou 

váhu), nebo se může rozhodnout na základě písemných podkladů, nicméně i s nimi musí 

zaměstnance seznámit a dát mu prostor k vyjádření a vlastní obhajobě. Zaměstnavatel také 

nemůže hodnotit písemné podklady nekriticky, jejich obsah musí podrobit přezkoumání. Po 

takto provedeném vyšetřování musí zaměstnavatel docílit rozhodnutí jakožto „rozumný a 

zainteresovaný zaměstnavatel“ („as a prudent and concerned employer“), což je vyjádření 

objektivního standardu spravedlnosti (Redmond 1999: 196-197). 

 Za některých okolností však existují ještě přísnější povinnosti zaměstnavatele při 

vyšetřování události. Jakožto příklad takových zvýšených nároků lze uvést rozhodnutí ve věci 

Palmer v The Trustees of the Army Canteen Board UD 449/1984, týkající se vyšetřování 

prohřešku zaměstnance, který ještě nebyl plnoletý90 (Madden, Kerr 1996: 309). 

                                                
90 Tribunál zde stanovil, že v takovém případě má zaměstnavatel obzvlášť tíživou povinnost – musí zajistit, že 
takový zaměstnanec si je plně vědom toho, co je mu přikládáno za vinu, dále musí zajistit zastoupení takového 
zaměstnance, a to osobou, která má zkušenosti v takovýchto situacích, nejlépe zástupcem odborů, popřípadě 
jinou vhodnou osobou, a konečně že takový zaměstnanec má možnost popřít obvinění proti němu 
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 Nicméně existují případy, kdy pochybení v procedurálním postupu před podáním 

výpovědi neznamenají automaticky nespravedlnost výpovědi. Vše opět závisí na okolnostech 

jednotlivého případu. Zaměstnavatel může obhájit své procedurální pochybení v případě, kdy 

prokáže, že navzdory takovým procesním pochybením jednal odůvodněně91 (Redmond 1999: 

198). 

 

3.1.2 Principy ovládající disciplinární řízení 
 

 Podle § 14(1) UDA má zaměstnavatel povinnost do 28 dnů poté, co pracovní smlouva 

vstoupila v účinnost, předat zaměstnanci v písemné podobě informace o proceduře, která bude 

následovat před podáním výpovědi. Tato procedura může mít jak podobu odsouhlaseného 

postupu v podobě disciplinárního řádu, tak také jako souhrn dosavadní praxe a zvyků u 

zaměstnavatele. Právě podoba disciplinárního řízení má velkou měrou podíl na tom, zda 

zaměstnavatel naplní podmínku odůvodněnosti výpovědi, jak je stanoveno výše (Redmond 

1999: 202). Samotné zavedení disciplinárního řízení je velmi důležité a jeho neexistence je 

tribunálem či soudy v Irské republice hodnocena velmi přísně, jak dokládá několik příkladů z 

irské rozhodovací praxe92. 

 Bylo rozeznáno několik principů, které by měly být obsaženy v případě 

disciplinárního řízení: 

A. Zaměstnavatel by měl být konsistentní při provádění disciplinárního řízení. 

To například znamená, že pokud doposud zaměstnavatel projevoval větší benevolenci 

                                                                                                                                                   
prostřednictvím svého zástupce před ukončením jednání, které bylo kvůli vyšetření zaměstnancova chování 
svoláno (Madden, Kerr 1996: 309). 
91 Jako příklad může sloužit rozhodnutí ve věci Meath County Council v Creighton UD 11/1977, kde tribunál 
konstruoval situaci, kdy se dva zaměstnanci vzdálí společně z dohledu zaměstnavatele a po určité době se oba 
vrátí, přičemž jeden z nich je těžce zraněn a obviní druhého ze zaměstnanců, že byl brutálně napaden. 
Zaměstnavatel pak za takových okolností může spravedlivě dát takovému zaměstnanci (který údajně napadl 
svého spolupracovníka) výpověď. Tribunál vysvětlil, že zaměstnanec, který nade vší pochybnost porušil své 
povinnosti, respektive jednal protizákonně, nemůže očekávat, že uspěje se svým nárokem na kompenzaci za 
nespravedlivou výpověď jen proto, že mu nebyl dán prostor k vyjádření se ke svému pochybení. Jak je již 
uvedeno výše, vše závisí na posouzení všech relevantních skutečností (Redmond 1999: 198). 
92 Tak například v rozhodnutí ve věci Allen v Dunnes Stores Ltd [1996] ELR 203 se zaměstnanec dopustil 
sexuálního obtěžování na své kolegyni. Byť jeho jednání nebylo agresivní a spočívalo pouze v pokusu o polibek 
a komentování oblečení kolegyně, tribunál uznal, že z pohledu zaměstnancovy kolegyně o sexuální obtěžování 
nepochybně šlo a jako takové je na pracovišti určitě nežádoucí a velmi závažné. Ze závažnosti takového jednání 
však tribunál především vyvodil, že zaměstnavatel je povinen aplikovat na pracovišti procedurální postup 
spočívající v prevenci a případném trestání takového jednání s tím, že zaměstnanci budou řádně informováni o 
tom, jaké jednání je za sexuální obtěžování považováno. Jelikož v tomto případě takový procedurální postup 
aplikován nebyl (zaměstnavatel neměl pro tyto případy na svém pracovišti zaveden žádný program prevence a 
trestání sexuálního obtěžování), výpověď zaměstnanci z tohoto důvodu nebyla považována za spravedlivou 
(Costello 2011a: 3). 
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v případě trestání některých prohřešků, neměl by náhle takovou praxi měnit, ale musí dát 

zaměstnanci na vědomí, že dosavadní praxi opouští a určitý typ prohřešků bude posuzovat 

přísněji. Zároveň platí, že v uplatňování disciplinárních pravidel by neměl zaměstnavatel 

neodůvodněně zacházet s různými zaměstnanci rozdílně93 (Redmond 204-206). 

B. O výpovědi musí být rozhodováno nestranně, zaměstnavatel či pověřený zaměstnanec 

proto musí postupovat nezaujatě94. 

C. Zaměstnanec musí vědět, co je od něj očekáváno a co nastane v případě, když nedostojí 

takovým očekáváním95. 

D. Zaměstnavatel musí zjistit veškerá fakta předtím, než se rozhodne přikročit k 

disciplinárnímu potrestání. 

V tomto případě je nutné podotknout, že zaměstnanec nepožívá práva mlčet, jako je 

tomu v případě trestního řízení, neboť jako zaměstnanec je povinen spolupracovat se 

zaměstnavatelem. Každopádně mlčí-li zaměstnanec, je pak ospravedlněna zaměstnavatelova 

dedukce, že se zaměstnanec opravdu dopustil jednání, které je mu kladeno za vinu (Redmond 

1999: 208). 

E. Zaměstnanec musí být informován předem o tom, jaké jeho jednání bylo shledáno za 

závadné a musí také dostat přiměřený čas na to, aby se mohl připravit pro svoji obhajobu 

v disciplinárním řízení (Costello 2011a: 4). 

F. Zaměstnanci musí být umožněno zpochybnit fakta a přednést argumenty na svou obranu. 

Pod tento princip spadá i problematika poskytnutí možnosti zaměstnanci přímo 

konfrontovat svou verzi událostí se svědky96 (Redmond 1999: 209). Zaměstnanec má také 

                                                
93  Požadavek konzistentnosti v zaměstnavatelově rozhodování v otázce výpovědí je v irské praxi převzat z 
Anglie, konkrétně se objevuje v rozhodnutí ve věci Post Office v Fennell [1981] IRLR 221. Zaměstnanec zde byl 
okamžitě propuštěn poté, co napadnul svého spolupracovníka v kantýně. Předešlé případy napadení mezi 
zaměstnanci však u stejného zaměstnavatele nebyly řešeny tak přísně a zaměstnavatel za ně výpovědi nedával. 
Anglický tribunál tak rozhodnul, že zaměstnavatel nemůže jednat rozumně a odůvodněně v případě, že trestá 
svého jednoho konkrétního zaměstnance daleko více než jiné své zaměstnance. Výpověď z tohoto důvodu byla v 
zaměstnavatelově podnikání vlastně porušením předchozí praxe a zaměstnavatel nemůže dosavadní praxi v 
disciplinárním řízení měnit, aniž by o tom řádně své zaměstnance informoval, jinými slovy, zaměstnanci musí 
mít možnost o změně v zaměstnavatelově praxi se dovědět a být na ni připraveni (Costello 2011a: 5). 
94  Příkladem zde může být rozhodnutí ve věci Kelly v Dundalk FC UD 39/2009, kdy pověřený vedoucí 
zaměstnanec, který rozhodoval o výpovědi zaměstnance, byl shledán zaujatým, neboť měl osobní zájem na 
výsledku projednávání – tento vedoucí zaměstnanec totiž měl se zaměstnancem soukromý milostný poměr, který 
nedlouho před projednáváním výpovědi skončil (Costello 2011a: 5). 
95  Například v rozhodnutí Harris v PV Doyle Hotels UD 150/1978 skutečnost, že zaměstnanec požíval na 
pracovišti alkoholické nápoje, neznamenala automaticky spravedlivý důvod pro dání výpovědi, neboť 
zaměstnanci nebylo řádně dáno na vědomí, že takové jednání je na pracovišti zakázáno (Redmond 1999: 206-
207). 
96 Procedurální spravedlnost v irském právu tuto otázku shrnuje pod pojem „admissibility of hearsay evidence“, 
zjednodušeně přípustnost důkazů-výpovědí v písemné formě (primárně se objevující v procesním právu civilním 
a trestním), tedy bez možnosti konfrontovat v reálném čase verzi žalovaného/obžalovaného s verzí svědka a 
možnosti žalovaného/obžalovaného klást svědkovi dotazy. Obecně se má za to, že takové důkazy přípustné 
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právo (vyplývající přímo z irské ústavy) na přístup k obviňujícím svědeckým vyjádřením 

(dokumentům) 97  (Costello 2011a: 4). Výše uvedený princip se uplatní i v případě, kdy 

zaměstnanec s porušením tohoto principu souhlasil (Redmond 1999: 211). 

G. Zaměstnanec je oprávněn nechat se zastupovat. 

Disciplinární řízení (a jeho výsledek) totiž může mít citelný dopad na zaměstnance, 

zaměstnanec má proto právo být zastoupen v takovém řízení per se jako požadavek nutný k 

dodržení procedurální spravedlnosti. Toto právo se však nevztahuje na právní zastoupení 

(zaměstnanec může využít zástupce odborů nebo své spolupracovníky), byť v případě 

obvinění z trestněprávní činnosti je takové zastoupení na místě (Redmond 1999: 211-212). 

H. Zaměstnanec je oprávněn k tomu, aby s ním bylo jednáno individuálně, zaměstnavatel 

tedy musí vzít v potaz individuální vlastnosti zaměstnance. 

Jinak musí být jednáno se zaměstnancem hluchým či slepým, jinak se zaměstnancem, 

který trpí depresemi, a tomu musí být průběh vyšetřování uzpůsoben (Redmond 1999: 212). 

 

3.1.3 Odůvodněnost samotného rozhodnutí o výpovědi 
 

 Samostatnou kapitolu je třeba věnovat samotné odůvodněnosti rozhodnutí 

(„reasonableness of the conclusion“), tedy té fázi, kdy proces zjišťování všech relevantních 

okolností proběhl a zaměstnavatel má tedy učinit finální rozhodnutí. Jelikož nároky 

jednotlivých zaměstnání se liší, nemůže být test odůvodněnosti rozhodnutí stanoven jako 

objektivní standard. Tribunál ve své rozhodovací praxi vyvinul v podstatě obdobu testu 

proporcionality. Základní otázkou v tomto testu je úvaha, zda rozhodnutí udělit výpověď 

spadá do rámce rozumných reakcí zaměstnavatele („the band of reasonable responses“), k 

nimž může dojít, vezmou-li se v úvahu veškeré okolnosti daného případu. Podstata takového 

testu může být shrnuta do třech otázek, jak bylo stanoveno v rozhodnutí ve věci Noritake 

(Ireland) Ltd v Kenna UD 88/1993 - prvním krokem je zodpovězení otázky, zda 

                                                                                                                                                   
nejsou. Existují však případy, kdy se od tohoto požadavku ustupuje. Je tomu tak například pokud svědek je v 
špatném psychickém stavu nedovolujícím mu vypovídat (Redmond 1999: 209). 
97 Jakožto příklad porušení tohoto principu lze uvést rozhodnutí ve věci Redmond v Ryanair Ltd UD 1231/2005, 
kde zaměstnankyně byla podezírána z nedovoleného zablokování míst ve spoji provozovaném zaměstnavatelem 
na základě výpovědí spolupracovníků. Byla sice řádně pozvána na ústní projednání tohoto svého údajného 
přestupku, nicméně nebyla informována o tom, z co se jí klade za vinu a také jí nebyly dodány kopie svědeckých 
výpovědí spolupracovníků, přičemž se nedozvěděla ani jejich jména. Tribunál rozhodnul, že zaměstnanec má v 
rámci ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces („fair procedure“) právo na rozumné prostředky ke své 
obraně („reasonable means of defence“), což znamená mimo jiné též právo na přístup ke svědeckým výpovědím 
a právo konfrontovat svou verzi případu proti těmto svědkům („right to cross-examine his or her accusers“). 
Tribunál zaměstnavatelova pochybení považoval za porušení zásady audi alterem partem a tudíž porušení 
spravedlivého procesu (Costello 2011a: 4). 
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zaměstnavatel věřil, že zaměstnanec porušil povinnosti tak, jak je tvrzeno. Pokud ano, 

následuje otázka, zda zaměstnavatel měl pádné důvody k takovému přesvědčení. Tímto má 

být prokázáno, že zaměstnancovo přesvědčení o vině zaměstnance bylo klíčové pro udělení 

výpovědi a zároveň, že je podpořeno důkazy (zde se tedy koncentruje zjišťování, zda 

zaměstnavatel dostál požadavkům procedurální spravedlnosti, jak je uvedeno výše), přičemž 

ty nemusí být absolutní – důkazní standard v těchto věcech není „nade vší 

pochybnost“ („beyond all reasonable doubt“); důvody pro udělení výpovědi musí být 

rozumné („reasonable“). Třetí otázkou je pak zjištění, zda výpověď byla přiměřená tvrzenému 

porušení povinností (Madden, Kerr 1996: 309). 

 V této třetí otázce pak leží hlavní břemeno rozhodování tribunálu, pokud se případ 

dostane až k němu. Není totiž relevantní, zda by tribunál, pokud by byl v pozici 

zaměstnavatele, zaujal za konkrétních okolností jiné stanovisko. Podstatné je, zda rozhodnutí 

zaměstnavatelé spadá do výše uvedeného rámce odůvodněných/rozumných reakcí rozumného 

zaměstnavatele („reasonable responses of reasonable employer“). Hlavním rozhodnutím, z 

kterého se v irské praxi vychází v této oblasti, je to ve věci McGee v Peamount Hospital UD 

136/1984. V tomto případu byl propuštěn zaměstnanec-ošetřovatel v nemocnici poté, co 

údajně napadl mentálně postiženého pacienta. Ačkoliv tribunál uvedl, že výpověď pro 

zaměstnance vzhledem k jeho věku může mít velmi závažné následky a v tomto případě je 

vhodné zvažovat méně tíživou sankci pro zaměstnance, není úkolem tribunálu zvažovat, jak 

by danou situaci řešil tribunál sám, nýbrž zda sankce v podobě výpovědi spadá do rámce 

rozumných reakcí zaměstnavatele na zaměstnancovo jednání. Tribunál v tomto konkrétním 

případě tak rozhodl ve prospěch zaměstnavatele (Madden, Kerr 1996: 309-310). Část irské 

právní teorie ale výše uvedené rozhodnutí považuje spíše za projev zmírnění testu 

proporcionality a bere jej tedy raději jako odchýlení se od obecného principu proporcionality, 

jak lze vidět například v rozhodnutí ve věci McCurdy v Adelphi [1992] ELR 14, kdy jako 

nepřiměřené bylo shledáno rozhodnutí zaměstnavatele o udělení výpovědi zaměstnanci, který 

neplnil své pracovní povinnosti a namísto toho sledoval v televizi fotbalové utkání. Tribunál 

jako adekvátní viděl sankci strhnutí části mzdy, nikoliv výpověď98 (Costello 2011a: 6). 

 Část irské teorie ale současný stav rozhodování případů na základě 

odůvodněnosti/rozumnosti („reasonableness“) kritizuje. Tento koncept byl totiž převzat irskou 

praxí z Anglie, prvně se objevuje v rozhodnutí ve věci Burchell v British House Stores [1978] 
                                                
98Lze zobecnit, že je-li prohřešek zaměstnance nepříliš významný, test proporcionality hraje v rozhodování 
tribunálu velkou roli. Jako další příklad by bylo možno citovat rozhodnutí ve věci Kiernan v A Wear UD 
643/2007, kdy jako neadekvátní byla hodnocena výpověď zaměstnanci, který zveřejnil netaktní poznámky 
směrem ke svým kolegům na svém profilu na Facebooku (Costello 2011a: 6). 
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IRLR 379, kde bylo stanoveno, že není relevantní pro rozhodování takových případů zkoumat 

kvalitu podkladů, na základě kterých se zaměstnavatel rozhodnul udělit výpověď. Důležité je, 

zda si zaměstnavatel mohl vytvořit rozumnou či odůvodněnou představu o činu pracovníka na 

základě takových podkladů, které měl k dispozici. Relevantnost takových úvah pro irskou 

právní úpravu je však narušena tím, že anglický legislativní kontext je poněkud odlišný, neboť 

anglická obdoba irského UDA vyžaduje po zaměstnavateli, aby jednal právě „rozumně či 

odůvodněně“ („reasonable“), ovšem v § 6 odst. 1 irského UDA je požadavek „podstatných 

důvodů“ („substantial grounds“) pro udělení výpovědi, aby byla spravedlivá. Zaměstnavatel 

by pro udělení výpovědi v irském kontextu měl mít silný či významný důvod, naopak 

požadavek rozumnosti v anglickém kontextu není tak přísným kritériem99 (Costello 2011a: 3). 

 

3.2 Chování zaměstnance/porušení povinností jako výpovědní důvod 
 

 Konstrukce zákona o nespravedlivých výpovědích je daná tak, že podle § 6 odst. 4 

písm. b) UDA zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, je-li to odůvodněno 

zaměstnancovým chováním (v zákonu tedy není použito pojmu „misconduct“, nýbrž 

„conduct“). Přes poměrně široký záběr je interpretace tohoto pojmu v irském právu úzká, 

neboť předmětné chování zaměstnance se musí týkat vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel, byť 

nikoliv nutně v rámci vykonávání zaměstnancovy práce, jak bylo stanoveno v rozhodnutí ve 

věci Thomson v Alloa Motor Co Ltd [1983] IRLR 403 (EAT). Samotný zákon termín 

„chování – conduct“ nedefinuje. Jak ale upozorňuje Madden a Kerr, jeho výklad je nutno 

provádět s vědomím, že v irském pracovním právu existuje termín „misconduct – porušení 

povinností“, a to v § 8 zákona o minimální výpovědní době a podmínkách pracovního poměru 

z roku 1973 (Minimum Notice and Terms of Employment Act), jak je uvedeno výše, na jehož 

základě může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem. Ačkoliv ani 

tento zákon neuvádí žádnou definici termínu „misconduct“, soudní praxe jej vykládá velmi 

restriktivně. Z tohoto důvodu rozsah pojmu „conduct“ je daleko větší nežli rozsah pojmu 

„misconduct“. To má výrazný dopad pro rozlišení, že splnění podmínek k uplatnění 

okamžitého zrušení pracovního poměru (respektive výpovědi) je přísnější a k zaměstnavateli 

                                                
99 Pochyby o dosavadní linii rozhodování v této oblasti vyjádřil v nedávné době též samotný tribunál, konkrétně 
v rozhodnutí ve věci Brannan v Carlow IT UD 281/2011, kde bylo dokonce prohlášeno, že takový přístup (tedy 
rozhodování na základě testu rozumnosti) již dále není vhodný a řádný v irském právním kontextu (Costello 
2011a: 7-8). 
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tedy tvrdší100, nežli je tomu v případě splnění podmínek k uplatnění obrany zaměstnancem 

proti výpovědi při použití § 6 odst. 4 UDA jakožto důvodu pro prohlášení výpovědi za 

neplatnou pro její nespravedlnost (Madden, Kerr 1996: 308). Kvůli neexistenci legální 

definice pojmu „(mis)conduct“ lze často v irském právu použít úpravu common-law101, pokud 

se týče kategorizace takových porušení povinností (jako například krádež, úmyslné odmítnutí 

vykonat legitimní příkaz zaměstnavatele, hrubá nedbalost apod.). 

Obecně lze říci, že zaměstnanec může být propuštěn pro závažné porušení povinností 

(„gross misconduct“, což obecně předpokládá úmyslné porušení), pro jediné porušení 

povinnosti, či pro systematické porušování povinností, ačkoliv byl již na porušování 

upozorněn, respektive byl již za jedno porušení z této množiny potrestán (Redmond 1999: 

259-260). 

 V irské soudní praxi došlo také k rozlišení určité subkategorie výpovědí nazvané „last 

straw dismissal“ (jakási „výpověď poslední kapky“). Jedná se o situaci, kdy zaměstnancovo 

jednání (bráno v úvahu společně s dalšími porušeními jeho povinností, které se vyskytly před 

takovým jednáním), které bezprostředně předcházelo výpovědi je natolik odsouzeníhodné 

(„blameworthy act“), že zaměstnavatel má právo takovému zaměstnanci dát výpověď 

(Redmond 1999: 260-261). 

 Obecné shrnutí k pojmu „misconduct-porušení povinnosti“ lze najít v rozhodnutí ve 

věci Snia Ireland Ltd v Connolly UD 194/1983. Tribunál zde stanovil, že porušení povinností 

musí být vykládáno v kontextu zaměstnancova jednání, nikoliv pouze v kontextu následků či 

možných následků po zaměstnavatele. Důvody pro takové porušení musí být hodnoceny a 

dány do souvislostí se zaměstnancovým zaměstnáním a jeho odpovědností. Proto určitá 

jednání zaměstnance mohou způsobit škodu či být nebezpečná pro zaměstnavatele, ale nemusí 

být nutně porušením povinností, na druhou stranu jiná zaměstnancovo jednání nikoliv tak 

závažná mohou být za jiných okolností hrubým porušením povinností. Teorie pak uvádí, že 

záleží především na takových faktorech, jako je povaha zaměstnání a úroveň odpovědnosti 

                                                
100 V rozhodnutí ve věci Lennon v Bredin byl pojem „misconduct“ vyložen v souvislosti s možností na jeho 
základě okamžitě zrušit pracovní poměr, tedy jako výjimka z obecné povinnosti dodržet při propouštění 
zaměstnance minimální zákonnou výpovědní dobu. Jakožto výjimka, lze ji uplatnit podle tribunálu pouze v 
případech velmi špatného chování takového druhu, kdy žádný rozumný zaměstnavatel („reasonable employer“) 
nemůže být nucen tolerovat další pokračování pracovního vztahu již ani minutu. Tribunál zde nastínil příklady 
takového chování, jako je krádež či násilné napadení ze strany zaměstnance (Madden, Kerr 1996: 315). 
101 Jako podpůrný zdroj je využíván v případech, kdy neexistuje kázeňský řád či disciplinární řízení pro důvody, 
kdy určité jednání zaměstnance je jako porušení povinností vnímáno či chápáno i samotnými zaměstnanci, jak 
vyplývá z rozhodnutí ve věci Fulham v Curragh Knitwear Ltd UD 76/1978. Je však nutné mít na paměti, že 
funkce common-law je v těchto případech stále jen podpůrná (Redmond 1999: 260). 



75 
 

konkrétního zaměstnance. Opomenuty nesmí být podmínky stanoveny v pracovní smlouvě a 

také ustanovení souvisejících kolektivních smluv (Madden, Kerr 1996: 308). 

 

3.2.1 Vztah loajality a důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 
 

 Dříve, než budou rozebrány jednotlivé příklady zaměstnancových povinností a s tím 

související zaměstnancovo chování v pracovněprávním vztahu, domnívám se, že je třeba 

věnovat místo vztahu důvěry mezi stranami pracovněprávního vztahu, tedy zaměstnancem a 

zaměstnavatelem. Tento vztah je totiž vlastní každému pracovněprávnímu vztahu (není tedy 

třeba na něj v pracovní smlouvě výslovně poukazovat) a právě na jeho základě je často 

spravedlnost jednotlivých výpovědí poměřována, tudíž tento koncept je součástí téměř 

každého rozhodnutí týkajícího se spravedlnosti výpovědi. 

 Základní požadavek tohoto vztahu byl definován britským tribunálem v rozhodnutí ve 

věci Courtaulds Northern Textiles Ltd v Andrew [1979] IRLR 84. Zaměstnavatel či 

zaměstnanec se nesmí chovat (ledaže by měli pro to dostatečný důvod či příčinu) způsobem, 

který úmyslně nebo pravděpodobně ničí, či vážně poškozuje vztah důvěry mezi stranami102 

(Regan 2009: 534). 

 Vztah loajality a důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem má zásadní význam 

též na fakt samotné výpovědi. Porušení tohoto vztahu (respektive principů, které tento vztah 

tvoří) ze strany zaměstnavatele totiž zároveň znamená tzv. „constructive dismissal“, neboli 

výpověď odvozenou z faktického chování stran. Ačkoliv zaměstnavatel nemá v úmyslu 

zaměstnance propustit, dopustí-li se takového jednání, které odporuje řádnému fungování 

vztahu loajality a důvěry, pak platí, že zaměstnanec může takové jednání považovat za 

faktické udělení výpovědi a domáhat se nápravy podle UDA. Samotný UDA totiž ve svém § 1 

definuje výpověď mimo jiné jako ukončení pracovní smlouvy ze strany zaměstnance za 

                                                
102 Důležité je též upozornit, že tuto implicitní povinnost zaměstnavatele nelze vztahovat na okolnosti a způsob 
faktického rozhodnutí o výpovědi ze strany zaměstnavatele v případě legislativní úpravy „unfair dismissals“. V 
britském rozhodnutí ve věci Johnson v Unisys [2001] ICR 480 totiž bylo stanoveno, že toto common-law právo 
zaměstnance (aby zaměstnavatel dodržoval zásady vztahu důvěry) nemůže zasahovat do zákonné úpravy „unfair 
dismissals“, neboť zákonodárce jasně vymezil, že náhradu škody lze požadovat pouze v souvislosti s 
uplatňováním práv podle zákona o nespravedlivých výpovědích. Není tedy řádným výkonem soudní funkce, aby 
soud (jehož jedna z úloh je též rozvíjet common-law systém) umožnil další způsob vymáhání škody 
prostřednictvím uplatňování common-law na tyto případy, když zákonodárce jasně stanovil limity. Situace v 
Irské republice je taková, že přímo zákonem (konkrétně v § 15 UDA) je stanoven zákaz dvojí nápravy (tedy 
současné užití možností daných jak common-law, tak zákonem) v případě výpovědi (v common-law wrongful 
dismissal a podle UDA unfair dismissal). Konečně v rozhodnutí ve věci McGrath v Trintech [2005] 16 ELR 49 
bylo následováno britské rozhodnutí Johnson v Unisys a ačkoliv v poslední době přibývá hlasů proti tomuto 
postupu, rozhodnutí stále nebylo zvráceno (Regan 2009: 535-536). 
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takových okolností, kdy kvůli jednání zaměstnavatele zaměstnanec je (či by byl) oprávněn, 

nebo by bylo pro zaměstnance rozumné, ukončit pracovní smlouvu se zaměstnavatelem 

okamžitě (bez výpovědní doby). V podstatě se jedná o akceptaci zaměstnavatelova odmítnutí 

dalšího pokračování pracovního vztahu („the employee is entitled to accept the employer's 

repudiation“). Podobná úprava pak platí i v klasickém common-law, zde se jedná o 

„constructive wrongful dismissal“ (Costello 2011b: 1-4). 

 

3.2.2 Konkrétní porušení povinnosti zaměstnancem 
 

A. Pravidla a zásady u konkrétního zaměstnavatele 

Jak již bylo řečeno na začátku, základním východiskem při stanovení zaměstnancových 

povinností je jeho pracovní smlouva se zaměstnavatelem. Je věcí zaměstnavatele, aby 

smlouvu konstruoval tak, aby podchytil veškeré povinnosti, kterými má být zaměstnanec 

vázán. Zaměstnavatel také může podrobně upravit svůj pracovní či disciplinární řád tak, aby 

jednoznačně stanovil zaměstnancovy povinnosti, přičemž se doporučuje, aby jejich formulaci 

věnoval dostatečnou pozornost103 (Redmond 1999: 289). 

 Doporučuje se, aby zaměstnavatel zanesl do pracovní smlouvy také klauzule pro 

případ, kdy vyjde najevo, že zaměstnanec uvedl během přijímacího pohovoru nepravdivé či 

neúplné informace, a to i když dojde ke zjištění těchto skutečností až po uplynutí určité doby 

po přijetí zaměstnance do pracovního poměru. Obecně se ale uznává, že takovéto jednání 

zaměstnance vážně narušuje vztah důvěry se zaměstnavatelem a je tak důvodem pro udělení 

výpovědi (Redmond 1999: 289). 

 

B. Nečestné/nepoctivé jednání zaměstnance („dishonesty“) 

 Tato kategorie je velmi rozsáhlá a zároveň nesmírně důležitá, neboť se jedná o případy, 

kdy dochází k zásadnímu narušení vztahu loajality a důvěry mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem („trust and confidence relationship“). Pokrývá civilněprávní delikty 

trestního charakteru jako je krádež, zpronevěra, průmyslová špionáž či falšování záznamů 

společnosti, ale také civilněprávní delikty jako nepravdivé tvrzení či klamná prohlášení. Při 

rozhodování o udělení výpovědi z takovýchto důvodů dochází ke specifické aplikaci 
                                                
103 Příkladem můžou být drobné krádeže – pokud zaměstnavatel stanoví, že nebude v žádném případě tolerovat 
krádeže na pracovišti, a to bez ohledu na hodnotu věcí takto ukradených, pak je takový důvod pro výpověď zcela 
legitimní. Pokud však zaměstnanec ve svém vnitřním předpise či v pracovní smlouvě zakazuje pouze krádeže 
bez uvedení hodnoty ukradených věcí, která už je pro něj nepřípustná, pak může být výpověď pro drobné 
krádeže shledána nespravedlivou z důvodu triviálnosti takového případu (Redmond 1999: 289). 
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základních principů procedurální spravedlnosti, jak byla nastíněna výše. Relevantními 

okolnostmi pak mohou být případný úmysl zaměstnance, zda bylo vyšetření události 

provedeno včas a řádně (rozhodnutí ve věci Burchill v Irish Printed Circuits UD 175/1987), 

zda se snažil zaměstnanec svůj čin utajit, popřít či zda měnil výpovědi během 

zaměstnavatelova vyšetřování, zda v pracovní smlouvě či v pracovním řádu bylo takové 

jednání zahrnuto a označeno jako delikt, tudíž zaměstnanec věděl, že takové jednání je 

nepřípustné, či zda zaměstnanec nebyl schopen své jednání vysvětlit (rozhodnutí ve věci 

Larkin v Irish Rail UD 603/1988), nebo zda bezprostředně po zaměstnavatelově reakci své 

jednání nepopíral (rozhodnutí ve věci Mullen v Monaghan Mushrooms UD 794/1994) 

(Redmond 1999: 261-262). 

 Je-li z nečestného jednání podezírán jeden zaměstnanec, byla by jeho výpověď 

nespravedlivá či neodůvodněná, pokud by zaměstnavatel nebyl přesvědčen o tom, že dotyčný 

zaměstnanec skutečně byl vinen takovým nečestným jednáním, nebo měl minimálně rozumné 

důvody pro takové přesvědčení. V případě, že je postaveno najisto, že bylo určité nečestné 

jednání spácháno více než jedním či skupinou zaměstnanců, avšak je nemožno, i přes 

důkladné vyšetřování, stanovit přesně, kdo konkrétně ze zaměstnanců je za takové jednání 

zodpovědný – tedy za situace, kdy zaměstnavatel nemůže i přes rozsáhlé vyšetření izolovat 

jednotlivé viníky a situace je pro něj neúnosná, je výpověď všem takovým zaměstnancům 

spravedlivá104 (Madden, Kerr 1996: 312, 368). 

 Skutečnost, že zaměstnanec doposud vykonával svou práci řádně, nemá na 

spravedlnost výpovědi vliv, pokud se jedná o vážné porušení povinností. Stejně tak nemusí 

být relevantní ani skutečnost, že zaměstnanec ze svého závadného jednání neměl osobní 

prospěch 105  (rozhodnutí ve věci Walshe v Hill Ltd UD 501/1989), ani že nemusí být 

poškozenou stranou zaměstnavatel, může ji být zákazník či dodavatel (rozhodnutí ve věci 

Handyside v Tesco Stores (Irl) Ltd UD 932/1982). 

 Můžeme rozlišovat několik kategorií nečestného jednání zaměstnance: 

 Krádeže na pracovišti 

V této kategorii je důležitou otázkou především závažnost krádeží v jednotlivých 

případech s přihlédnutím ke všem okolnostem. Ve věci McQuilaan v Gallagher (Dublin) Ltd 

                                                
104 Jako příklad lze uvést situaci, kdy několik zaměstnanců v pohostinství sdílí odpovědnost za tržby, přičemž 
vyjdou najevo prokazatelně vážné ztráty na výdělcích, nicméně odpovědní zaměstnanci se pravidelně střídají, 
ztráty na tržbách zůstávají v každé směně stejné a žádný ze zaměstnanců nepřizná či ke ztrátám nepodá 
vysvětlení (Madden, Kerr: 368). 
105 V minulosti bývaly rozlišovány kategorie zaměstnanců, kteří podléhali vyšší úrovni důvěry („high trust“), 
nicméně jak upozorňuje právní teorie, nelze mezi zaměstnanci rozlišovat, zda jsou na rozličné kategorie 
zaměstnání kladeny vyšší či nižší nároky týkající se důvěry zaměstnavatele v zaměstnance (Redmond 1999: 262). 
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UD 951/1983 bylo stanoveno, že drobná krádež nikoliv nutně ospravedlňuje dání výpovědi. 

Nicméně ve věci Carolan v Smith & Nephew Southalls (Ireland) Ltd UD 542/1984, byla i 

taková krádež malého rozsahu („pilferage“) uznána jako pádný důvod k výpovědi. V tomto 

případě tribunál přihlédl především k tomu, že mezi pracovními podmínkami se nacházelo 

ustanovení, že jakékoliv přemístění věci patřící do majetku zaměstnavatele povede k 

výpovědi, přičemž k tomuto opatření bylo přistoupeno proto, že v té době musel 

zaměstnavatel čelit zvýšenému výskytu takovýchto drobných krádeží. Tribunál uznal, že za 

takových okolností je takové opatření zaměstnavatele na místě a rozhodl, že výpověď byla 

dána odůvodněně (Madden, Kerr 312, 362). 

 Zatajený prospěch/falšování výdajů 

V irské rozhodovací praxi je běžný také poměrně tvrdý přístup k tzv. „secret profits“, 

tedy zatajeným prospěchům106 . Falšování výdajů společnosti s cílem obohatit se na úkor 

zaměstnavatele, nebo zneužití zaměstnaneckých náhrad je pokládáno v rozhodovací praxi za 

velmi závažné provinění - v případě takových provinění akceptuje tribunál i určitá „procesní 

pochybení“ ze strany zaměstnavatele při disciplinárním řízení107 (Redmond 1999: 264).  

 Trestný čin spáchaný v rámci pracovního poměru/mimo rámec pracovního poměru 

V irské rozhodovací praxi není pochyby o tom, že trestný čin spáchaný zaměstnancem 

v rámci pracovního poměru je relevantním důvodem pro dání výpovědi108. 

Ohled je tak třeba brát na povahu zaměstnavatelova podnikání, povahu jeho zákazníků, 

pozici zaměstnance a povahu jím spáchaného trestného činu (rozhodnutí ve věci Kavanagh v 

Cooney Jennings Ltd UD 175/1983). To se projevuje v tom, že pokud zaměstnavatel uplatňuje 

politiku paušální rozhodování, že jakékoliv odsouzení zaměstnance je automaticky důvodem 

k výpovědi, není taková výpověď posuzována jako odůvodněná, respektive spravedlivá, jak 

bylo stanoveno v rozhodnutí ve věci Clarke v Coras Iompair Eireann UD 104/1978, neboť 
                                                
106 Příkladem může být rozhodnutí ve věci Connaughton v Ryan's Hotel plc UD 391/1987, kde bylo stanoveno, 
že pokud zaměstnanec přijal alespoň jeden dar, aniž by se o tom zaměstnavatel dozvěděl, a zároveň ponechal 
obchodního zástupce nabízejícího určitý produkt v přesvědčení, že jím nabízený produkt nebude přijat, pokud by 
takový dar nebyl poskytnut, pak se jedná o zjevné porušení zaměstnancových povinností a výpověď je jasně 
důvodná (Redmond 1999: 264). 
107 Např. ve věci McDonald v Flanagan and Co Ltd UD 648/1990 zaměstnanec připustil, že údajné výdaje na 
stravování a ubytování v hotelu použil ve skutečnosti na něco jiného, přičemž tribunál pak takový důvod pro 
výpověď považoval za natolik zjevný, že akceptoval i skutečnosti, že zaměstnavatel nevaroval zaměstnance o 
možnosti výpovědi předem, či že zaměstnanec nedostal příležitost k řádnému zastoupení během projednávání 
jeho výpovědi, jako nic neměnící na spravedlnosti výpovědi. Lze tak shrnout, že v případě takových provinění 
akceptuje tribunál i určitá „procesní pochybení“ ze strany zaměstnavatele (Redmond 1999: 264). 
108 To platí i v případech, kdy souvislost s pracovním poměrem nemusí být naprosto zjevná. Takovou souvislost 
našel tribunál např. v rozhodnutí ve věci Barry and French v Irish Linen Service Ltd UD 905 and 906/1986 se 
zaměstnanec pokusil vyloupit jeden obchod, přičemž k tomuto pokusu užil vozidlo patřící zaměstnavateli. 
(Redmond 1999: 266-267). Jiným příkladem takového spojení je rozhodnutí ve věci Aer Rianta v Greene UD 
598/1987, kdy byl zaměstnanec odpovědný za nesrovnalosti ve finančních záležitostech zaměstnaneckého klubu 
v rámci zaměstnavatelovy společnosti (Redmond 1999: 266-267). 
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zaměstnavatel je vždy povinen přihlížet ke všem okolnostem jednotlivého případu (Madden, 

Kerr 1996: 312, 352). 

Trestné činy spáchané mimo vztah zaměstnanec-zaměstnavatel však nemají tak 

jednoznačné řešení a podléhají pečlivému zkoumání okolností jednotlivých případů 

(Redmond 1999: 264). 

 Uznává se, že relevantním důvodem pro výpověď může být trestný čin, kde 

poškozenou stranou je jiný zaměstnavatel, který sousedí se zaměstnancovým 

zaměstnavatelem, neboť takový trestný čin může vážně narušit vztah mezi dvěma takovými 

zaměstnavateli109. Stejné závěry platí pro případ poškození zaměstnavatelova dodavatele110 

(Madden, Kerr 1996: 312, 350). 

 Jednoznačná je pak situace u drogových deliktů (např. prodej marihuany 

zaměstnancem, viz rozhodnutí ve věci Mathewson v RB Wilson Dental Laboratory Ltd [1988] 

IRLR 512 (EAT), kde mezi hlediska důvodnosti výpovědi bylo zařazeno i zkoumání, zda 

zaměstnancovo chování mohlo mít vliv na další zaměstnance) (Redmond 1999: 266). 

Zaměstnancův trestný čin pak může mít i následky v podobě nemožnosti vykonávat 

práci, pro niž byl zaměstnavatelem přijat do zaměstnání, typicky se tak děje v případě 

odejmutí řidičského oprávnění (Redmond 1999: 269). Madden a Kerr zdůrazňují, že není 

důležité, zda byl trestný čin spáchán během výkonu zaměstnání, nýbrž základní otázkou je, 

zda zaměstnancovo trestněprávní jednání je takového druhu, že jej činí nevyhovujícím pro 

výkon práce, kterou vykonával před spácháním trestného činu, či je pak takový zaměstnanec 

nepřijatelný pro ostatní zaměstnance. Tento přístup byl převzat z anglické praxe, konkrétně 

byl vysloven v rozhodnutí ve věci O'Leary v Crosbie & Co Ltd UD 1118/1983. Tribunál v 

tomto případě vycházel z několika anglických případů, především rozhodnutí ve věci Singh v 

London County Bus Services [1976] IRLR 176, kdy jako klíčová byla stanovena otázka, zda 

se zaměstnancovo jednání prokázalo jako v určitém směru ovlivňující zaměstnavatelovo 

                                                
109 Tak v rozhodnutí ve věci Owen v Superquinn Ltd UD 932/1982 bylo uznáno, že zaměstnancovo jednání 
spočívající v nezaplacení dvou novin v obchodě, který těsně sousedil se společností, v níž zaměstnanec pracoval, 
nenávratně poškodilo vzájemnou důvěru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, tudíž výpověď byla dána 
oprávněně. V rozhodnutí ve věci Martin v Dunnes Stores (Enniscorthy) UD 571/1988 pak bylo stejně hodnoceno 
jednání zaměstnance spočívající ve vykradení obchodu, který se nacházel ve stejném městě jako obchod 
zaměstnavatele (Redmond 1999: 265). Tribunál v tomto případě přihlížel především k tomu, že takový čin vážně 
narušil pouto mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, že zaměstnavatel oprávněně ztratil k zaměstnanci důvěru, 
která je v provozování maloobchodu velmi důležitá. Za pozornost však stojí fakt, že tribunál sám uznal, že 
pokud by nešlo o sousední obchod, neboli místo zaměstnání by se nacházelo kdekoliv jinde, pak by celá situace 
mohla být uvažována rozdílně (Madden, Kerr 1996: 350). 
110 Ve věci Handyside v Tesco Stores (Ireland) Ltd UD 932/1982 byla zaměstnanec-údržbáři v supermarketu 
udělena výpověď kvůli krádeži chleba, který zrovna přivezl do obchodu dodavatel – výpověď byla shledána jako 
opodstatněná, opět s dodatkem, že okradení dodavatele je vážným narušením vztahu důvěry mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem (Madden, Kerr 1996: 374). 
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podnikání. Jako příklady dostatečných důvodů pro udělení výpovědi tribunál z anglické praxe 

uvedl ovlivnění zaměstnavatelovi pověsti, či pokud trestaný zaměstnanec pracoval na pozici 

vyžadující speciální důvěru (Madden, Kerr 1996: 311-312, 346-347). 

 Problému trestných činů se týká i vztah mezi trestním řízením a rozhodováním o 

výpovědi. Zvláště tomu tak je, pokud je zaměstnanec soudem nakonec osvobozen. Toto bylo 

řešeno v rozhodnutí ve věci Mooney v An Post [1994] ELR 103, kdy bylo určeno, že 

zproštění viny v trestním řízení neznemožňuje zaměstnavateli posoudit, zda okolnosti případu, 

které vedly až k trestnímu řízení, nejsou takového rázu, že vyžadují dání výpovědi111 (Madden, 

Kerr 1996: 312). Zaměstnavatel může též nezávisle provádět vyšetřování události, která vedla 

k trestnímu řízení, ovšem je v tom významně omezen – ve významném rozhodnutí ve věci 

Kelly v CIE UD 228/1978 bylo stanoveno, že obviněná osoba (neboli zaměstnanec, o jehož 

výpovědi se rozhoduje) nemůže být nucena k tomu, aby se vyjadřovala směrem k 

zaměstnavateli o svém případu, ledaže by s tím souhlasila a souhlas by byl dán i jejím 

právním zástupcem, který byl o nastalé situaci řádně informován (Moffatt 2006: 285-286). 

Toto pravidlo však platí pouze tehdy, jedná-li se o souběh trestního řízení a vyšetřování 

vedeném zaměstnavatelem112 (Madden, Kerr 1996: 312). 

 Podvody v oblasti sociálního zabezpečení 

 I přes zdánlivou nesouvislost s pracovním poměrem může zaměstnavatel dát 

zaměstnanci výpověď i z těchto důvodů, neboť zaměstnanec v takových případech podává 

klamné informace třetí straně, která je však neoddělitelně spojená se zaměstnavatelem na 

základě práv a povinností vyplývajících ze sociálního pojištění (v Irské republice nazývané 

PRSI, neboli „Pay-Related Social Insurance“). Rozhodováno o této otázce však není 

konsistentně (Redmond 269-270). 

 V několika případech bylo rozhodnuto tribunálem tak, že zaměstnavatel opravdu mohl 

zaměstnance propustit – zaměstnanec totiž uvedením nepravdivých údajů irskému úřadu 

spravujícímu oblast sociálního zabezpečení totiž zároveň narušil i vztah důvěry mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. Argumentováno bylo také tím, že se zaměstnanec dopustil 

                                                
111  Na druhou stranu je zaměstnanec oprávněn po zaměstnavateli požadovat, aby v takovém případě 
zaměstnavatel měl na paměti nejen presumpci neviny týkající se obvinění, ale aby zaměstnavatel též 
předpokládal, že zproštění viny znamenalo zproštění obvinění z určitého skutku, nikoliv že ke zproštění došlo 
kvůli technickému/procedurálnímu nedostatku týkajícího se důkazů („technical want of proof“) (Madden, Kerr 
1996: 312). 
112  Ve věci Brock v An Post UD 57/1987 se zaměstnanec nevyjadřoval ke svému případu směrem k 
zaměstnavateli ani poté, co soud o jeho případu již rozhodnul (byť prvoinstančně). Jelikož zaměstnavateli nic 
nebrání v tom, aby se se plně spolehnul na rozhodnutí soudu (na informace získané během trestního řízení), pak 
se břemeno důkazní přesunuje na zaměstnance – je na něm, aby vyvrátil obvinění, která jsou vznesena proti 
němu, či se pokusil dostatečně vysvětlit zaměstnavateli své jednání, za něž byl odsouzen. Nevyjádří-li se 
zaměstnanec ke svému případu ani po rozhodnutí soudu, škodí pouze sobě (Madden, Kerr 1996: 364-365). 
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takovým jednáním podvodu nejen vůči státu, ale též vůči daňovým poplatníkům a 

zaměstnavateli. Pověst zaměstnavatele a také jeho ostatních zaměstnanců tímto jednáním byla 

velmi poškozena (Redmond 1999: 270-271). Jako další konkrétní příklad, na němž se irská 

teorie shodne, lze uvést zneužití rodičovské dovolené, tedy čerpání této dovolené, aniž by 

byly splněny podmínky stanovené zákonem (Kerr 2012a: 1). 

 Objevily se však i případy, kdy tribunál rozhodl opačně, tedy že zaměstnavatel neměl 

právo z takových důvodů zaměstnance propustit. V rozhodnutí ve věci Wasser v Dublin 

Corporation UD 42/1989 bylo řečeno, že zaměstnavatel překročil sféru svého oprávnění, když 

zjišťoval okolnosti zaměstnancova podvodu ve sféře sociálních dávek, neboť tuto oblast 

upravuje přímo zákon o sociálním zabezpečení a ten obsahuje konkrétní sankce, které lze 

zaměstnanci uložit, nehledě na to, že rozhodování o sankcích spadá pod rozhodovací 

pravomoc ministerstva. Irská právní teorie ale zastává jiné hledisko, protože zaměstnavatel 

má povinnost řádně vyšetřit veškeré okolnosti, které se týkají jednání zaměstnance, jež 

zasahuje do pracovněprávního vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel (a tedy nemůže v těchto 

případech překročit meze svého oprávnění). Zaměstnavatel má navíc legitimní zájem na 

udržení vztahu důvěry se zaměstnancem (Redmond 1999: 271). 

 Zneužití nemocenské dovolené 

 Situace, kdy zaměstnanec, který pracuje během své nemocenské dovolené, či jinak 

nemocenskou dovolenou zneužívá, je pádným důvodem pro udělení výpovědi 113. To platí i 

pro situace, kdy zaměstnanec pobírá během „zneužívané“ nemocenské dovolené nemocenské 

příspěvky od zaměstnavatele (jedná se o další důvod vedle samotného pracování během 

takové dovolené). Je nicméně nutné, aby zaměstnavatel prokázal, že aktivity zaměstnance 

během nemocenské dovolené se neslučují s tím, že by zaměstnanec měl být neschopen 

vykonávat řádně své povinnosti z důvodu nemoci (Madden, Kerr 1996: 311). 

 Mezi kritéria, která by měl zaměstnavatel vzít v úvahu při rozhodování, zda má 

zaměstnanci v takových případech udělit výpověď, patří především předchozí docházka 

zaměstnance do práce a také jakékoliv související varování zaměstnavatele vůči takovému 

zaměstnanci. Pokud zaměstnanec pobírá za práci, kterou vykonává během nemocenské 

dovolené, peněžitou odměnu, je to další přitěžující okolnost pro takového zaměstnance a je 

                                                
113 Jako příklad mohou sloužit rozhodnutí ve věci Murphy v Tesco Stores Ireland Ltd UD 1242/1983, v němž 
zaměstnanec během nemocenské dovolené prokazatelně trávil nějaký čas mimo Irsko na soukromé dovolené, či 
rozhodnutí ve věci Mulraney v Group 4 Securitas (Ireland) Ltd UD 841/1985, kdy zaměstnanec během 
nemocenské dovolené prokazatelně hrál fotbalový zápas a přitom pobíral také nemocenské příspěvky od 
zaměstnavatele (Madden, Kerr 1996: 340-341). 
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možno ho tedy vzít do úvahy při rozhodování o udělení výpovědi (Madden, Kerr 1996: 311, 

340-341). 

 

C. Odmítnutí vykonat příkaz/splnit zadaný úkol („disobedience“) 

 Zaměstnanec může být okamžitě propuštěn, pokud se odmítne podrobit rozumnému 

(„reasonable“) a právně bezvadnému („lawful“)114 příkazu svého zaměstnavatele. Jedná se o 

jedno z „nejtěžších“ zaměstnancových provinění, neboť tím fakticky dává najevo, že se necítí 

být dále vázán pracovní smlouvou, jak bylo stanoveno v hlavním případu týkajícím se této 

problematiky, tedy ve věci Brewster v Burke and the Minister for Labour [1985] 4 JISLL 

1998 (Redmond 1999: 272). Příkaz zaměstnavatele též musí být dostatečně jasný, aby 

zaměstnanec věděl, co se po něm žádá (Redmond 1999: 274). Zaměstnanec, odmítá-li 

vykonat takový příkaz, musí mít rozumný důvod pro neuposlechnutí příkazu115. Nadto tato 

zaměstnancova povinnost „poslušnosti“ nemusí být výslovně stanovena v pracovní smlouvě, 

jedná se o implicitní podmínku související s každým pracovním vztahem (Madden, Kerr 1996: 

313). 

 Obecně je pro zaměstnavatele nejlepším řešením, pokud si zajistí již v pracovní 

smlouvě možnost měnit pracovní podmínky, za nichž zaměstnanec pracuje, tedy konstruovat 

pracovní smlouvu tak, aby takové pravomoci zaměstnavatel mohl využívat. Pokud pracovní 

smlouva tyto otázky neřeší, pak se vždy zaměstnavatelův příkaz hodnotí z hlediska 

rozumnosti, respektive odůvodněnosti116 (Redmond 1999: 273-274). 

                                                
114 Jako příklad lze uvést rozhodnutí ve věci Thornton v Coolock Foods Ltd UD 638/1987, v němž zaměstnanec, 
jemuž bylo méně než 18 let, odmítnul vykonat práci přesčas. Tento příkaz tribunál považoval za protiprávní, 
neboť jím byla zaměstnanci přikázána práce v rozsahu, který přesahoval povolený limit pracovní doby pro 
mladistvé podle pracovního zákonodárství Irské republiky (Madden, Kerr 1996: 313). 
115 V rozhodnutí ve věci Quinn v General Motors Distribution Ireland Ltd UD 560/1987 zaměstnankyně odmítla 
vykonat pracovní úkol uložený jí zaměstnavatelem. Tribunál sice uznal, že zaměstnavatelův příkaz byl 
odůvodněný a rozumný, nicméně reakce zaměstnankyně byla odůvodněná taktéž – příkaz totiž byl vydán v době, 
kdy byla extrémně zaneprázdněná prací, kterou musela dělat z důvodu nepřítomnosti jejího nadřízeného, navíc 
ve společnosti pracovala dlouho (zde takřka sedm a půl let) a nikdy s ní nebyly žádné problémy, naopak vztah 
zaměstnankyně-zaměstnavatel zde byl velmi harmonický; zaměstnavatel se zde ani nepokusil zjistit příčiny její 
reakce. To vše vedlo tribunál k tomu, že výpověď považoval za příliš přísnou, tedy nespravedlivou (Madden, 
Kerr 1996: 380). 
116 Tak například v rozhodnutí ve věci Harkin v Caplin UD 15/1986, kde chybělo výslovné ustavení k otázce dnů 
volna v pracovní smlouvě. Zaměstnankyně odmítla vykonat zaměstnavatelův příkaz, aby pracovala v sobotu – 
zaměstnavatel tak po ní požadoval změnu jejích pracovních dnů, tím pádem i dnů volna. Tribunál stanovil, že ač 
k této otázce pracovní smlouva mlčela, v jejím rámci a na základě jejích podmínek ji samotnou má 
zaměstnavatel právo měnit. Tato změna spadala do rámce předmětné pracovní smlouvy, přičemž podle tribunálu 
nebyla v žádném případě nerozumné, neřkuli nezákonná. Jelikož zaměstnankyně nedisponovala právem na volné 
soboty a zjevně nebyla připravená a ochotná akceptovat změnu, nebylo její odmítnutí rozumné, jinými slovy, 
nezakládalo se na žádném rozumném důvodu. Výpověď daná z tohoto důvodu byla shledána opodstatněnou, 
nicméně prohřešek zaměstnankyně nebyl takový, aby mohl být její pracovní poměr okamžitě zrušen (Madden, 
Kerr 1996: 313, 378-379). 
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 Obecně lze shrnout, že pokud zaměstnanec odmítne vykonat příkaz, který je v souladu 

s pracovní smlouvou, nebo obecně podmínkami zaměstnání (stanovených například 

kolektivní smlouvou) a dostane příležitost si své rozhodnutí promyslet a případně se poradit, 

pak je výpověď z tohoto důvodu velmi pravděpodobně uznána tribunálem jako odůvodněná 

(Madden, Kerr 1996: 313). 

 Chce-li zaměstnavatel přikazovat zaměstnanci, aby vykonával v určitý den práci 

přesčas, nestačí pouze dojednat možnost nařídit přesčasové hodiny jako pracovní podmínku, 

za níž zaměstnanec pracuje, nýbrž i samotný příkaz k práci přesčas musí být odůvodněný a 

rozumný v konkrétní situaci, za níž je dáván (Madden, Kerr: 381). 

 

D. Nevhodné vyjadřování („bad language“) 

 Nevhodné vyjadřování může zahrnovat nemravný, neuctivý, nebo urážlivý projev 

zaměstnance, který může mířit jak na nadřízeného, na spolupracovníka, na zákazníka, tak i na 

běžného občana (poslední příklad se může týkat například dopravních strážníků, nebo řidičů 

autobusů). Bere se také v potaz, zda takové vyjádření nezpůsobilo přerušení pracovní činnosti, 

nebo zda nemělo vliv na zhoršení pracovního prostředí. Pokud je „nevhodný jazyk“ běžnou 

součástí pracovního prostředí, pak není možné na základě takového projevu zaměstnance jej 

disciplinárně trestat, což však neplatí, pokud zaměstnavatel dá jasně najevo, že již takové 

chování dále nebude tolerovat (Redmond 1999: 275-276). 

 

E. Násilí a zastrašování na pracovišti, ublížení na zdraví či poškození majetku 

 Každé užití násilí na pracovišti je tribunálem (avšak i obecně v pracovních smlouvách 

či kolektivních smlouvách) posuzováno velmi přísně a často je označováno jako naprosto 

legitimní důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru (Madden, Kerr 1996: 314). 

Incident může být ojedinělý, nicméně může se jednat o součást celého řetězce jednání, které 

mají znaky zastrašování či vyhrožování („intimidation“). Zaměstnavatel je pak k 

ospravedlnění výpovědi z takového důvodu povinen prokázat, že tato série jednotlivých 

jednání překročila akceptovatelné meze pouhého přesvědčování (Madden, Kerr 1996: 314, 

404). 

 Irská právní teorie zde řadí i tzv. „horseplay“, tedy v podstatě bezohledné chování 

zaměstnance hraničící s hrubou nedbalostí (často nedbající pravidel bezpečnosti na pracovišti). 

Velkou roli v rozhodování o únosnosti takové chování hraje nebezpečnost pracovního 
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prostředí 117 . Důležitým faktorem jsou pravidla na pracovišti a dosavadní praxe u 

zaměstnavatele - pokud na pracovišti obecně vládne atmosféra s uvolněnými mravy, pak je 

pro zaměstnavatele o to těžší důvodnost výpovědi pro nevhodné chování zaměstnance 

prokázat (Redmond 1999: 277). 

 Způsobí-li zaměstnanec jinému zaměstnanci ublížení na zdraví, pak tento následek 

sám o sobě často postačuje k dání výpovědi. Je však nutno přihlédnout k tomu, zda 

zaměstnanec nebyl vyprovokován. Pokud ano, je další postup otázkou přiměřenosti 

zaměstnancovy reakce. Prokázat provokaci je však v praxi poměrně složité (Redmond 1999: 

277). Objeví-li se takové provokace či zastrašování na pracovišti, je povinností 

zaměstnavatele (respektive jeho managementu) jim zabránit, potažmo přijmout opatření proti 

jejich opakování (Redmond 1999: 279). 

 Opět platí, že důležitá je souvislost takového jednání s pracovním poměrem 

zaměstnance. Udá-li takový případ ublížení na zdraví mimo pracovní dobu, musí tuto 

souvislost zaměstnavatel prokázat. Jako typické lze jmenovat rozhodnutí ve věci Keane v 

Westinghouse Electric Ireland Ltd UD 633/1986, kde na firemním slavnostním obědě došlo k 

potyčce mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným. Výpověď z takového důvodu byla uznána za 

spravedlivou, neboť zaměstnanec napadl nadřízeného, jelikož mu nadřízený sdělil, že bude 

suspendován, tedy chování zaměstnance mělo souvislost s jeho pracovním poměrem118. 

Jako polehčující okolnost, pokud zaměstnanec takto napadne jiného zaměstnance, 

může sloužit fakt, že zaměstnanec byl v inkriminovaný čas zdravotně indisponován, užíval 

významné množství léků či již několikrát žádal o uvolnění z pracovních povinností, avšak 

nebylo mu vyhověno, jak bylo stanoveno v rozhodnutí ve věci Bergin v Bus Átha Cliath UD 

61/1987 (Redmond 1999: 277-278). Kromě těchto faktorů hraje roli při rozhodování také 

samozřejmě jiné okolnosti případu – jako polehčující okolnost může hrát roli především 

předchozí chování zaměstnance a jeho postoj k tomu, co provedl119, jako přitěžující může být 

                                                
117  Tak v rozhodnutí ve věci Creed v KMP Co-op Society Ltd [1991] ELR 140 bylo stanoveno, že 
zaměstnancovo nevhodné zacházení s noži na jatkách, které vedlo k jeho pobodání, je rozumných důvodem k 
dání výpovědi (Redmond 1999: 277). 
118 Srov. však s rozhodnutím ve věci Murray v LFS & P Enterprises UD 11/1986, kde tribunál hodnotil výpověď 
udělenou z důvodu takového chování zaměstnance v časných hodinách na zaměstnanecké taneční zábavě jako 
nespravedlivou, neboť atmosféra, ve které k incidentu a k výpovědi došlo, neskýtala záruky řádného posouzení 
zaměstnancova chování. 
119 V rozhodnutí ve věci Coras Iompair Eireann v Dalton and Tierney UD 26 and 81/1984, řešené na úrovni 
běžného soudnictví (Circuit Court), se dva zaměstnanci provinili tím, že během stávky údajně nelegálně pronikli 
do garáží a rozbili čelní sklo benzínové cisterny. Soud rozhodl, že výpovědi oběma zaměstnancům byly dány 
nespravedlivě. V případě jednoho zaměstnance bylo prokázáno, že se na výše uvedených činech nepodílel, v 
případě druhého zaměstnance hrály roli právě polehčující okolnosti – se zaměstnancem nikdy předtím nebyly 
problémy, jeho jednání proběhlo v době stávky, k rozhodnutí zaměstnanec dospěl v záchvatu zuřivosti, v situaci 
silného rozhořčení, nicméně ihned po činu svého jednání litoval, uznal svou vinu, vyjádřil lítost a nabídl 
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shledán např. fakt, že k násilí došlo vůči osobě se sníženou způsobilostí, jako byl například 

mentálně postižený pacient ve věci McGee v Peamount Hospital UD 136/1984 (Madden, Kerr: 

314). Obecně lze konstatovat, že nevede-li nevhodné chování zaměstnance („horseplay“) k 

ublížení na zdraví, požívá takové chování větší míru tolerance120 (Redmond 1999: 278). 

V případě mimořádné situace (např. stávky) může být takové chování zaměstnance 

posuzováno nikoliv stejně přísně jako v situaci běžného provozu, tolerance však není 

bezbřehá121 (Redmond 1999: 279). Stejné závěry lze učinit v případě nutné obrany, kde hodně 

záleží na míře nevyhnutelnosti jednání zaměstnance122. Zaměstnavatel si musí vždy položit 

otázku, zda je jednání zaměstnance odsouzeníhodné či zavrženíhodné („blameworthy“) 

(Madden, Kerr 314, 408-409). 

 

F. Obtěžování a šikana („harassement and bullying“) 

 Je zaměstnavatelovou povinností (především ve společnostech s velkým počtem 

zaměstnanců) přijmout a uplatňovat určitou strategii týkající se obtěžování a šikany na 

pracovišti – tato jeho povinnost plyne z pravidel common-law, neboť je povinností 

zaměstnavatele zajišťovat bezpečné a bezrizikové pracovní prostředí. Zaměstnavatel zároveň 

nemůže neřešit takové pracovní spory tím, že zaměstnance odkáže na to, aby si podobné 

záležitosti vyřešili mezi sebou jako osobní problém. Jako konkrétní příklad lze uvést 

rozhodnutí ve věci Allen v Dunnes Stores Ltd [1996] ELR 203 týkající se sexuálního 

obtěžování na pracovišti. Tribunál zde zdůraznil, že otázka, zda určité chování může již být 

vnímáno jako sexuální obtěžování, musí být řešena z pohledu oběti, pro kterou může být jisté 

chování již obtěžující, byť např. její spolupracovníci to mohou vnímat jinak. Proto je 

zaměstnavatelovou povinností, aby přijal na svém pracovišti program, který bude informovat 

                                                                                                                                                   
zaměstnavateli finanční odškodnění (Madden, Kerr 1996: 406-407). 
120 Srov. ale např. rozhodnutí ve věci Byrne v Kevin Laing Ltd UD 82/1991 zaměstnanec třikrát udeřil zákazníka, 
na základě čehož dostal výpověď. Tribunál však nepovažoval takovou výpověď za spravedlivou, poněvadž 
zaměstnanec byl zaměstnavatelem požádán, aby se postaral o to, aby zákazník opustil prostory zaměstnavatele – 
takové příkazy byly navíc běžné v praxi u stejného zaměstnavatele. Zaměstnanec se navíc doposud žádným 
nevhodným chováním neprojevoval. Sám tribunál však toto své rozhodnutí označil za výjimečné vzhledem k 
okolnostem, neboť obecně nelze násilí na pracovišti tolerovat. 
121 V rozhodnutí ve věci Kelly v CIE (Circuit Court, unrep, 11 February 1985) se nevhodné chování zaměstnance 
událo v době stávky. Ačkoliv obecně lze konstatovat, že stávka může podněcovat, respektive provokovat v 
zaměstnanci abnormální jednání, v tomto konkrétním případě zašlo zaměstnancovo jednání příliš daleko, neboť 
se zde vyskytovaly osobní výhružky směrem k nadřízenému, útok na spolupracovníkovo auto s následkem škody 
a také například poškození majetku společnosti (Redmond 1999: 279). 
122 V irské soudní praxi, konkrétně v rozhodnutí ve věci Ivory v Arthur B Brennan Ltd UD 895/1984, bylo 
určeno, že zaměstnavatel nemůže udělit výpověď pouze na základě faktu, že zaměstnanec užil násilí. Existují 
případy, kdy je násilí ospravedlněno a tehdy by nemělo být postihováno sankcí. Jako příklad tribunál uvádí 
situaci, kdy je zaměstnanec oprávněn bránit se proti útoku na svou osobu a tedy užít násilí proti útočníkovi za 
předpokladu, že zde není žádná jiná rozumná alternativa jemu dostupná a násilí jím užité nepřekračuje meze, 
které jsou rozumné a nutné k úspěšné obraně proti útoku (Madden, Kerr 314, 408-409). 
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o otázkách sexuálního obtěžování a zároveň instruovat zaměstnance. Jelikož v tomto případě 

zaměstnavatel žádný takový program nezavedl, mělo takové pochybení vliv i na spravedlivost 

výpovědi pro takové obtěžování, která tak nebyla hodnocena jako důvodná (Redmond 1999: 

279-280). 

 

G. Nepřítomnost na pracovišti („absenteeism“) 

 Obecně nepřítomnost na pracovišti není považována za jedno z nejzávažnějších 

porušení zaměstnancových povinností, byť přítomnost pracovníka na pracovišti je jeho 

základní povinností. Obecně se také nepovažuje za spravedlivé, aby byl zaměstnanec po 

prvním takovém incidentu ihned propuštěn, v takovém případě by mělo předcházet několik 

postupných méně přísných disciplinárních opatření. Zaměstnanec může mít závažné a 

neodkladné důvody pro nepřítomnost. Uznává se ovšem, že zaměstnavatel nemůže být nucen 

zaměstnávat pracovníka, u nějž je množství absencí značné, bez ohledu na to, že může mít pro 

své absence dobré důvody. Opět je tedy nutné přihlížet ke všem relevantním skutečnostem123 

(Redmond 1999: 282). 

 

H. Alkohol, drogy a kouření na pracovišti 

 Doporučuje se, aby zaměstnavatel podrobně upravil disciplinární řád124 a postup v 

případě požívání alkoholu či drog na pracovišti, respektive v časech blízkých pracovní době. I 

pokud u zaměstnavatele neexistují taková disciplinární pravidla, pak zaměstnavatel může 

zaměstnance disciplinárně postihnout, pokud takové jednání zaměstnance představuje 

nebezpečí pro bezpečnost na pracovišti, či pokud je tímto jednáním poškozen 

zaměstnavatelův legitimní zájem (Redmond 282-283). Neexistuje-li na pracovišti podrobně 

upravený disciplinární řád, je takové pochybení v irské rozhodovací praxi posuzováno velmi 

přísně a výpovědi pro požívání alkoholu či drog nebývají uznávány jako adekvátní odpověď 

na zaměstnancovo jednání (Costello 2011a: 3). Je-li v pracovní smlouvě, pracovním řádu či v 
                                                
123 Jako typický příklad přihlédnutí ke všem relevantním okolnostem slouží rozhodnutí ve věci Snia Ireland v 
Connolly UD 194/1983 ukazuje i možné opačné řešení – v tomto případě také pracovník bezpečnostní služby 
opustil své stanoviště, avšak zde po telefonátu jeho rozrušené manželky, že jejich dítě je vážně poraněno a ona 
nemůže sehnat lékaře. Zaměstnanec instruoval manželku, aby zavolala jeho spolupracovníkovi, který jej měl v 
případě nouze nahradit, což však jeho manželka nesplnila, a urychleně odešel z práce. Tribunál zde právě 
vyzdvihnul vážnost situace, ve které se zaměstnanec nacházel, přičemž se pokusil, byť neúspěšně, za sebe sehnat 
náhradu. Nadto zaměstnavatel ani nezapočal se zaměstnancem disciplinární řízení a udělil mu výpověď okamžitě. 
To vše vedlo tribunál k tomu, že výpověď za takových okolností byla dána nespravedlivě (Madden, Kerr 1996: 
316). 
124 Zajímavý je irský přístup k otázce formulace takových disciplinárních řádů, která by měla být co nejpřesnější, 
neboť pokud zaměstnavatel formuluje jako disciplinární prohřešek opilost, může se snadno dostat do důkazní 
nouze, neboť musí prokázat, že zaměstnanec byl opravdu opilý, nikoliv že pouze požil alkoholický nápoj v 
malém množství (Redmond 282-283). 
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kolektivní smlouvě stanoveno, že výkon práce pod vlivem alkoholu je závažným prohřeškem, 

za který bude zaměstnanec potrestán (včetně možnosti výpovědi), aniž by proběhlo 

disciplinární řízení, pak zaměstnavatel může tohoto postupu užít125 (Madden, Kerr 1996: 331). 

 Uznává se také, že s přihlédnutím ke všem okolnostem nemusí být spravedlivé dát 

výpověď zaměstnanci při prvním takovém prohřešku, nicméně zaměstnavatel může 

uplatňovat striktní politiku nulové tolerance tím, že ji formuluje ve svém pracovním, 

respektive disciplinárním řádu (Redmond 1999: 283). Pokud je požívání alkoholu na 

pracovišti dlouhotrvající problém a zaměstnavatel varuje zaměstnance, že v případě 

pokračování bude jeho pracovní poměr ukončen, pak je výpověď obvykle shledávána jako 

opodstatněná (Madden, Kerr 1996: 311). 

Výpověď tedy není automaticky vhodnou odpovědí na prohřešky zaměstnanců týkající 

se alkoholu v práci. Ohrožení bezpečnosti na pracovišti, úroveň zaměstnancovy odpovědnosti 

a také možný kontakt s veřejností jsou faktory, které je nutno brát v potaz (Madden, Kerr 

1996: 311). 

 V případě jednání zakládajících drogové delikty se bere v potaz několik okolností – 

zda došlo k takovému jednání na pracovišti, či během výkonu práce pro zaměstnavatele, zda 

zaměstnanec drogy prodával, či je držel v úmyslu je prodat, zda konzumace či držení drog 

mělo vliv na podnikání či pověst zaměstnavatele, zda na pracovišti zaměstnavatele existoval 

disciplinární řád, který se problému drog věnoval, zda s ním byli zaměstnanci řádně 

seznámeni, či zda se jednalo o drogy „tvrdé“ (Redmond 1999: 283). 

 Kouření na pracovišti může být postihováno, je-li to v rozporu s pravidly 

zaměstnavatele. Výpověď z tohoto důvodu pak může být ospravedlněna především tehdy, 

jestliže kouření představuje nebezpečí na místě výkonu práce (Redmond 1999: 275). 

 

I. Otázka loajality a věrnosti („loyality and fidelity“) 

Povinnost loajality a věrnosti (základní atribut pracovněprávního vztahu) pokrývá 

zákaz veškerých aktivit zaměstnance, které by mohly být odůvodněně považovány za 

škodlivé pro zaměstnavatelovo podnikání, nebo by mohly pro toto podnikání znamenat 

nebezpečí škody (Redmond 1999: 284). Jako příklad, kam až tato povinnost loajality a 

věrnosti může sahat, se uvádí významný případ Flynn v Power [1985] IEHC 1, v němž 

výpověď, udělená zaměstnankyni-učitelce na římsko-katolické střední dívčí škole kvůli 
                                                
125 Tribunál v případném řízení totiž není ochoten zasahovat do vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 
ačkoliv podmínky takového vztahu mohou být pro zaměstnance nepříznivé, pokud tyto podmínky jsou svobodně 
dojednány mezi stranami a nejsou příliš represivní (čemuž tak není v tomto případě), jak bylo stanoveno v 
rozhodnutí ve věci Connolly v Arramara Teoranta UD 132/1987 (Madden, Kerr 1996: 331). 
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jejímu soužití se ženatým mužem, byla shledána jako oprávněná126 (Madden, Kerr 1996: 384-

388). Hodnocení porušení loajality se tak děje především vzhledem k charakteru 

zaměstnavatele či charakteru zaměstnání127 (Madden, Kerr 1996: 313). 

Povinnost loajality a věrnosti zaměstance zahrnuje i respektování důvěrnosti určitých 

informací. Proto snaha získat nepovolený přístup k informacím, které zaměstanavatel tají, má 

za následek vážné porušení této povinnosti loajality a výpověď daná na takovém základě není 

protiprávní (Redmond 1999: 287). 

 

J. Více zaměstnání („double-jobbing“) – druhý pracovní poměr 

Pokud v pracovní smlouvě není výslovně zakotven zaměstnancův zákaz vstupovat do 

dalších pracovněprávních vztahů, není principiálně možnost dalšího zaměstnání pracovníka 

vyloučena. Zaměstnancův další pracovní poměr však může mít důsledky na jiné aspekty jeho 

vztahu se zaměstnavatelem, především na otázku loajality a věrnosti (Redmond 1999: 284). 

 Obecně platí, že pokud má zaměstnanec ještě další zaměstnání, postačí k právoplatné 

výpovědi ze strany zaměstnavatele pro takový důvod skutečnost, že toto další zaměstnání je 

potenciálně (tedy nikoliv nezbytně fakticky) v rozporu se zájmy zaměstnavatele (Redmond 

1999: 284). 

 

K. Konkurenční jednání 

 Stejně jako v již zmíněných případech, zaměstnavatel by i v případě konkurenčního 

jednání měl velkou pozornost věnovat interním pravidlům. Zaměstnavatel je oprávněn trvat 

na tom, aby se zaměstnanec neangažoval ve společnostech, s nimiž zaměstnavatel soutěží na 

                                                
126 Případ doputoval až k irskému High Court, který musel řešit otázku, zda sexuální chování, tedy navýsost 
soukromá aktivita, mimo místo výkonu práce může ospravedlnit výpověď, tedy jestli může takové chování mít 
negativní dopad na zaměstnavatelovo podnikání (v tomto případě řízení školy – podnět totiž vzešel od rodičů 
žáků, kteří si na chování učitelky stěžovali). Soud nakonec vzal v potaz to, že se jednalo o náboženskou školu, 
která měla zcela jasně stanovené cíle ve vztahu ke vzdělávání žáků a požadavky kladené na zaměstnance (a 
čehož si zaměstnanci, byť „nekatolíci“, byli dobře vědomi, když nastupovali do zaměstnání na této škole), které 
se lišily od škol sekulárních. Co však hrálo největší roli v rozhodování soudu, byla skutečnost, že výpověď byla 
odůvodněna nikoliv porušením interního řádu školy, nýbrž tím, že otevřeně a veřejně proklamované soužití 
učitelky na katolické škole se ženatým mužem na malém městě má negativní dopad na vnímání žáků, kterým se 
škola snaží vštípit určité zásady, s nimiž bylo chování učitelky v rozporu. Podle soudu zaměstnavatel, resp. 
ředitelka školy zde nereagovala nepřiměřeně a výše uvedené zakládalo rozumný důvod k tomu, aby 
zaměstnankyni-učitelce mohla být dána výpověď. Soud zde odmítl námitku zaměstnankyně, že v její pracovní 
smlouvě nebyla ani zmínka o požadavku určitého chování v soukromí, s poukazem na to, že pracovní smlouva 
tvoří pouze jednu část z celkového spektra okolností, které je soud nucen brát v úvahu (Madden, Kerr 1996: 384-
388). 
127 Tak například v rozhodnutí ve věci Hanafin v Securicor Ltd UD 90/1985 bylo jako velmi závažná záležitost 
(a tedy vážné porušení povinností, respektive vážné porušení pracovní smlouvy) shledáno opuštění stanoviště 
pracovníkem bezpečnostní služby bez předchozího povolení. Výpověď z tohoto důvodu byla shledána naprosto 
odůvodněnou, neboť ostraha objektu byla vyžadována jako nepřetržitá po dobu 24 hodin a zaměstnanec 
neprokázal pádný důvod k opuštění svého pracoviště (Madden, Kerr 1996: 389). 



89 
 

trhu (Redmond 285-286). Nadto je třeba podotknout, že zaměstnavatel může požadovat od 

zaměstnance jisté záruky, že se konkurenčního jednání nedopustí. Ve věci Higgins v Aer 

Lingus UD 410/1986 bylo zaměstnanci-pilotu dáno najevo, že buďto přeruší veškeré styky s 

konkurenční společností a zároveň dá svému zaměstnavateli písemnou záruku, že se 

takovýchto aktivit v budoucnu nedopustí, nebo má resignovat na svou pozici u zaměstnavatele. 

Zaměstnanec však nevyužil ani jednu z možností. Tribunál pak v následném řízení rozhodl, že 

odmítnutí dát takovou záruku je legitimním důvodem pro udělení výpovědi (Madden, Kerr 

313-314, 389-391). 

 Jak upozorňují Madden a Kerr, pokud nastane taková situace, obvykle se očekává, že 

zaměstnanec dostane nejprve příležitost ukončit aktivitu, která je v rozporu se zákazem 

konkurenčního jednání128 (Madden, Kerr 1996: 314). 

Nedovolené konkurenční jednání může mít i méně zřetelnou podobu, např. ve věci 

Fairbrother v Steifel Laboratories (Ireland) UD 665/1985 vysoce postavený zaměstnanec 

společnosti podnikající v oblasti farmaceutických výrobků podporoval svou ženu v jejím úsilí 

o podnikání na stejném trhu. Ačkoliv nebylo tvrzeno a tím méně prokázáno, že by 

zaměstnanec své ženě vyzradil jakékoliv informace citlivé pro společnost, výpověď z výše 

uvedeného důvodu byla shledána spravedlivou, neboť zaměstnanec měl ze své pozice 

manažera společnosti povinnost sledovat nejlepší zájmy společnosti, v tomto konkrétním 

případě tedy měl své ženě její aktivity rozmluvit (Redmond 1999: 285). Záleží tedy i na 

konkrétní pracovní pozici zaměstnance – zastává-li zaměstnanec pozici velmi citlivou, 

vyžadující velkou důvěrnost, pak jsou na něj také kladeny přísnější požadavky týkající se 

právě loajality k zaměstnavateli. 

 Pouhé hledání dalšího zaměstnání u konkurenta na trhu není dostatečným důvodem k 

dání výpovědi, avšak pokud by v takovém případě existovaly rozumné důvody domnívat se, 

že by zaměstnanec tímto jednáním zneužil důvěrné informace týkající se zaměstnavatelovy 

společnosti, pak výpověď odůvodněna je – nezneužití či nevyzrazení důvěrné informace je 

jedním z nejdůležitějších zájmů zaměstnavatele (Redmond 1999: 286). 

 Skutečnost, že k aktivitám představujícím konkurenční jednání vůči zaměstnavateli 

dochází ve volném čase, není při rozhodování o výpovědi z tohoto důvodu relevantní129 

(Madden, Kerr 1996: 314). 

                                                
128 To ale neplatí bezvýjimečně, například nelze očekávat, že by rozumný zaměstnavatel zaměstnával jedince, 
který by vyřizoval objednávky a dovážel zboží jménem jiného zaměstnavatele-soutěžitele, jak bylo stanoveno v 
rozhodnutí ve věci Meehan v Car Care Products Ltd UD 374/1987 (Madden, Kerr 1996: 314). 
129 Tento princip byl stanoven v rozhodnutí ve věci Mulchrone v Feeney UD 1023/1982. Jednalo se o případ 
cukrářky, která pracovala na částečný úvazek pro jiného cukráře po své běžné pracovní době. Tribunál vzal při 
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 Pokud chce zaměstnanec založit vlastní podnikání v oboru, kterým se zabývá i 

zaměstnavatel, je tato snaha naprosto legitimní. Podnikat v oblasti, které zaměstnanec rozumí, 

a být tak v soutěžním vztahu ke svému bývalému zaměstnavateli nelze zaměstnanci bránit, 

neboť by se to neslučovalo s principy veřejné politiky („public policy“) (Madden, Kerr 1996: 

395). Dokud trvá zaměstnancův pracovní vztah k zaměstnavateli, pak trvá i jeho povinnost 

věrnosti a povinnost hájit zájmy zaměstnavatele. Zaměstnanec tak nemůže 

zaměstnavatelovým zákazníkům nabízet stejné služby jako zaměstnavatel po dobu trvání 

jejich pracovního vztahu (Redmond 1999: 286-287). Nicméně zaměstnavatel by měl 

v každém konkrétním případě pečlivě zjistit, do jaké míry zaměstnancova snaha o 

konkurenční jednání vůči němu pokročila (do jaké míry je jednání zaměstnance 

konkurenčním vůči němu)130 (Madden, Kerr 1996: 394-395). 

 

L. Péče o vzhled a osobní hygiena 

I tato otázka může být podrobena určitým pravidlům, pokud je zaměstnavatel na svém 

pracovišti zavede. Pokud má na jejich dodržování legitimní zájem a tato pravidla jsou 

rozumná a odůvodněná, přičemž byly jasně zaměstnanci sděleny, pak jejich porušení s 

přihlédnutím k okolnostem může vést ke spravedlivé výpovědi (Redmond 1999: 287). 

 

M. Pracovní morálka/přístup k práci („poor attitude“) 

 Pokud zaměstnancova špatná pracovní morálka, respektive jeho celkový přístup k 

práci a pracovním povinnostem má negativní dopad na plnění pracovních povinností, 

výsledky zaměstnancovy práce, či dokonce na výkonnost ostatních zaměstnanců nebo na 

pověst zaměstnavatele, pak s přihlédnutím ke všem okolnostem jednotlivého případu může 

takový postoj zaměstnance vést k jeho propuštění131 (Redmond 1999: 288). 

                                                                                                                                                   
rozhodování o důvodnosti výpovědi do úvahu následující: velikost města, ve kterém zaměstnavatel a 
zaměstnanec působil (v tomto případě se jednalo o malé město), dále přímou soutěž mezi zaměstnavateli na 
omezeném trhu a konečně možnost, že by zaměstnankyně (byť neúmyslně) sdělila druhému zaměstnavateli 
informace citlivé pro jejího prvního zaměstnavatele. Konečný verdikt zněl, že výpověď byla dána spravedlivě 
(Madden, Kerr 1996: 396-397). 
130  Výše uvedené principy byly shrnuty v rozhodnutí ve věci McDermott v Kemek Ltd/Irish Industrial 
Explosives Ltd [1996] ELR 233 se zaměstnanec provinil tím, že se při setkání v restauraci snažil přesvědčit 
potenciálního partnera, aby s ním spolupracoval při založení vlastního podnikání (jednalo se o oblast výroby 
trhavin), přičemž zaměstnanec zmínil při rozhovoru i několik informací o relevantním trhu, což zaměstnavatel 
považoval za indiskrétní jednání. Podle tribunálu však byla reakce zaměstnavatele na tuto událost přehnaná a 
jednání zaměstnance nedosáhlo úrovně, která by znamenala neslučitelnost s dalším zaměstnavatelovým 
podnikáním, jinými slovy, zaměstnancovy snahy o vlastní podnikání zde nebyly rozvinuty, aby ohrozily 
zaměstnavatelovo podnikání (Madden, Kerr 1996: 394-395). 
131 Příkladem zde může sloužit rozhodnutí ve věci Dermott v Lightstar Catering Ltd UD 349/1991. Na počátku 
tohoto případu byl spor dvou spolupracovníků, kteří se pohádali před zákazníky. Zaměstnavatel je vyzval, aby 
svůj spor urovnali. Zaměstnanci se však nadále k sobě chovali velmi nevhodně a komunikovali spolu pouze 
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N. Problematika účasti na stávce či protestní akci 

 UDA ve svém § 5 odst. 2 řeší i případné výpovědi zaměstnance z důvodu jeho účasti 

na stávce či protestní akci. Taková výpověď je považována za nespravedlivou podle UDA 

pouze ve dvou případech, a to pokud jeden či více účastníků stávky či protestní akce a 

zároveň zaměstnanců stejného zaměstnavatele nebyli propuštěni pro takovou účast, či pokud 

jeden nebo více účastníků stávky či protestní akce a zároveň zaměstnanců stejného 

zaměstnavatele sice byli propuštěni pro takovou účast, nicméně následně byli opět přijati do 

pracovního poměru u stejného zaměstnavatele a za stejných či obdobných podmínek jako 

před jejich výpovědí, přičemž dotčený propuštěný zaměstnanec takto „znovupřijat“ nebyl. 

Toto ustanovení je tak irským řešením a vyjádřením práva na stávku, respektive svobody 

stávkovat (Redmond 1999: 372-373). 

 Zaměstnanec tedy nemůže být propuštěn, je-li s ním nakládáno diskriminačně, neboli 

jeho výpověď je selektivní. Takové výpovědi jsou nespravedlivé automaticky, bez dalšího 

zkoumání případných „polehčujících“ okolností (Madden, Kerr 1996: 233). Ochrany, kterou 

poskytuje výše uvedené ustanovení, se však zaměstnanec nemůže dovolat, pokud výpověď 

obdržel každý účastník stávky právě z důvodu účasti na takové stávce. Zpočátku byla 

prosazována interpretace, která vylučovala použití dalších ustanovení UDA na případy 

výpovědi ze strany zaměstnavatele pro účast na stávce či protestní akci – taková výpověď 

nebyla posuzována z hlediska jiných ustanovení UDA. To však bylo odmítnuto v rozhodnutí 

ve věci Jordan & Others v Walter D McKenna Ltd UD 577, 578 and 583/1982. Platí tedy, že 

zaměstnavatel nepožívá absolutní svobody v udělení výpovědi všem zaměstnancům-

účastníkům stávky z důvodu účasti na stávce, nýbrž taková výpověď může být nespravedlivá 

z jiných důvodů uvedených v § 6 UDA (viz výše), ač se v tomto případě neaplikuje § 5 odst. 2 

UDA (Redmond 1999: 374). 

 Nakolik je zaměstnancovo porušení povinností dáno stávkou, respektive je 

„ospravedlněno“, neboť se vyskytuje za stávkové situace, je vždy nutno posuzovat s ohledem 

na všechny okolnosti, přičemž platí, že zaměstnanec rozhodně nepožívá absolutní svobody v 

porušování svých povinností během stávkové situace. Byť tedy s ohledem na mimořádnou 

situaci stávky požívá zaměstnancovo jednání během ní vyšší míry tolerance, ta však nemůže 

být bezbřehá (Madden, Kerr: 239-240). 
                                                                                                                                                   
prostřednictvím třetí strany. Výpověď, kterou pak zaměstnavatel jednomu ze zaměstnanců udělil, byla uznána 
jako oprávněná, neboť sporem těchto dvou zaměstnanců byly velmi dotčeny vztahy společnosti se zákazníky. 
Negativním vztah mezi zaměstnanci bylo poškozeno zaměstnavatelovo podnikání. Jiným příkladem může být za 
určitých okolností i hrubá nedbalost (Redmond 1999: 288). 
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 Toto řešení je dáno z velké části povahou práva na stávku – Ústavě Irské republiky 

toto právo uvedeno sice explicitně není, odvozuje se však ze znění článku 40.3.1 Ústavy Irské 

republiky (stanovící povinnost státu chránit občanská práva státních občanů, ač je výslovně 

nevyjmenovává), byť neexistuje precedenční rozhodnutí, které by se přímo k povaze takového 

práva vyjadřovalo132. Je nicméně jasné, že výkon práva na stávku musí probíhat v rámci 

ústavnosti, což například znamená, že nesmí zasahovat do práv nezúčastněných osob, 

konkrétně tedy třetí strany, která není s žádnou zainteresovanou stranou v obchodním sporu 

(„trade dispute“), či i takové třetí strany, které neobdrží plnění vyplývající z právoplatně 

uzavřené smlouvy (např. opravu automobilu v autoservisu). Takový spor zaměstnanců se 

zaměstnavatelem by ústavní ochrany nepožíval (Redmond 1999: 373-374). 

 Zákonná definice stávky a protestní akce je uvedena v irském zákonu o pracovních 

vztazích (Industrial Relations Act 1990), který mimo jiné také stanoví procesněprávní imunitu 

účastníků stávky v případě spáchání deliktů, za které by jinak byli civilněprávně odpovědni, 

avšak tyto delikty nenávratně v případě stávky nastávají (typicky narušení obchodu či 

podnikání). Důležité je však ustanovení § 9 tohoto zákona, který stanoví důležitou výjimku a 

totiž, že takové ochrany se nemůže dovolat zaměstnanec, který se dopouští se jednání, které je 

pro stávku typické, avšak je jediným účastníkem pracovněprávního sporu, přičemž platí, že 

takový zaměstnanec nemůže využít ani zákonné ochrany v případě výpovědi (Regan 2009: 

556). Jinými slovy, individuální akce nemohou být považovány za stávku, což vyplývá i z 

definice stávky, kde se hovoří o akci zaměstnanců, nikoliv pouze jednoho zaměstnance. 

 

                                                
132 V irské právní teorii je v této souvislosti zmiňováno rozhodnutí ve věci Supreme Court Educational Co of 
Ireland v Fitzpatrick [1961] IR 345, kde je však toto právo zmíněno nikoliv explicitně, nýbrž jako součást práva 
disponovat, respektive zbavit se vlastní práce, kde všemu ještě pouze jako část obiter dicta. Více konkrétní je pak 
rozhodnutí ve věci Crowley v Ireland [1980] IR 102, kde jsou zmíněny limity práva na stávku. 
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SROVNÁNÍ ČESKÉ A IRSKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 
 

1. Role pracovní smlouvy 

 V Irské republice neexistuje ucelený pracovněprávní kodex, který by komplexně 

upravil podmínky pracovního poměru a tak i povinnosti kladené na zaměstnavatele a 

zaměstnance. Hlavní roli při určování práv a povinností tak hraje pracovní smlouva (práva a 

povinnosti stanovené zákonem jsou považovány v teoretické rovině za implicitní součást 

pracovní smlouvy). V České republice pracovněprávní kodex existuje (zákoník práce), tudíž 

základní práva a povinnosti stran pracovního poměru jsou odvozovány ze zákonné úpravy. 

Byť i v České republice pracovní smlouva hraje důležitou roli při vymezení těchto práv a 

povinností, v Irské republice je její role více zřetelná. Dle mého názoru se tak projevuje i 

chápání podstaty pracovního práva jako celku v tradici kontinentálního práva a v tradici 

common-law – zatímco v právu kontinentálním má ochranné zákonodárství (a tím i omezení 

smluvní svobody) v pracovním právu dlouhou tradici, v právu common-law se prvky 

omezující volnost v uzavírání pracovních smluv, respektive v úpravě vzájemných práv a 

povinností v pracovním poměru, prosazují výrazněji až v posledních desetiletích (s tou 

výhradou, že často jako výrazný „ochranný prvek“ vystupují soudy, které výkladem mohou 

zmírňovat přísnost zákonodárství). 

 

2. Koncept přirozené spravedlnosti, role ústavy 

V irském právním prostředí je při udělování výpovědi z důvodu porušení povinností 

zaměstnance velký důraz kladen na zajištění „přirozené spravedlnosti“, která vyplývá z 

Ústavy Irské republiky, konkrétně z jejího článku 40.3.1. Každé rozhodnutí, který ovlivní 

práva a povinnosti určité osoby (zde tedy zaměstnance), musí být přijato „procedurálně 

spravedlivě“. Domnívám se, že Ústava Irské republiky zde působí jako pojistka spravedlivého 

postupu a nestranného rozhodnutí a jako taková je při soudním přezkumu hojně využívána a 

aplikována. Ústavní garance tak v praktickém rozhodování v Irské republice hraje větší roli, 

než je tomu v České republice. Určitý rozdíl je pak i srovnání rolí „strážců 

ústavy“ v jednotlivých republikách. Irský Supreme Court totiž judikoval, že pokud v případě 

porušení této „přirozené spravedlnosti“ neposkytuje právo žádný prostředek nápravy, může on 
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sám postiženému přiřknout náhradu škody. To samozřejmě český Ústavní soud udělat nemůže. 

 

3. Procedurální spravedlnost 

 

V Irské republice je velký důraz kladen na procedurální spravedlnost. Procedura 

rozhodování a projednávání porušení povinnosti zaměstnance nesmí být jen formální, ale 

zaměstnavatel je povinen naplnit principy a provést veškeré kroky, které jsou přirozenou 

součástí disciplinárního řízení. Rozhodování o výpovědi musí být nestranné a přiměřené 

okolnostem a zaměstnanec musí dostat příležitost řádně se obhajovat. Co je třeba dle mého 

názoru zdůraznit, je možnost, že i přes skutečnost, že výpovědní důvod bude relevantní (tedy 

porušení povinností zaměstnancem bude dostatečně závažné) může být výpověď označena za 

neplatnou, pokud zaměstnavatel nedodrží správný procesní postup. Požadavky na 

zaměstnavatele mohou být velmi přísné. Vše se odvíjí od výše zmíněného konceptu 

„přirozené spravedlnosti“. V českém právním prostředí není na dodržení procesního postupu 

kladen takový důraz. Zákonná úprava koncentruje svou pozornost v této problematice 

prakticky pouze na účast odborové organizace (a i když je odborová organizace 

zaměstnavatelem opominuta, není kvůli tomu výpověď považována za neplatnou), v soudním 

rozhodování je důraz kladen na odůvodněnost rozhodnutí, které je v irské právní teorii 

pouhou jednou částí celkového korpusu pravidel „spravedlivého procesu“. 

Především bych chtěl vyzdvihnout poměrně podrobně stanovená jednotlivá pravidla, 

která tvoří součást „spravedlivého procesu“ v rozhodování irských soudů. Řízení o udělení 

výpovědi (můžeme-li jej tak nazvat) by mělo v mnohých ohledech připomínat řízení soudní. 

Je otázkou, zda takové nároky nejsou na zaměstnavatele příliš přehnané. V tomhle ohledu 

vnímám jako obtížně proveditelný především v malých pracovních kolektivech zejména 

požadavek, aby zaměstnavatel či vedoucí zaměstnanec rozhodující o výpovědi byl nestranný a 

nezaujatý – právě v menších kolektivech po určité době spolupráce bude možno hovořit o 

určité formě zaujatosti, ať už v pozitivní či negativní slova smyslu133. Nicméně pokud bude 

tento požadavek vnímán v kontextu toho, že po zaměstnavateli je vždy žádáno úplné 

prošetření události tak, aby nebyl zaměstnanec propuštěn nespravedlivě, je tato irská praxe 

jistě velmi inspirativní. 
                                                
133 Zdá se být absurdním, aby se zaměstnanec úspěšně domohl prohlášení výpovědi za neplatnou, pokud se 
opravdu dopustil jednání, které poškodilo zaměstnavatele, nicméně o udělení výpovědi rozhodoval nikoliv 
nezaujatý vedoucí zaměstnanec, např. z toho důvodu, že právě mezi těmito dvěma zaměstnanci probíhalo 
rozvodové řízení. 
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4. Oprávnění nechat se zastupovat 

 

Ze speciálních zásad spravedlivého procesu podle výkladu irských soudů bych rád 

chtěl vyzdvihnout především pravidlo, že zaměstnanec je během disciplinárního řízení 

oprávněn nechat se zastupovat. Ač právní zastoupení je připuštěno jako nezbytné pouze 

v případech, kdy jde o vážné či právně složité případy (typicky v případě trestné činnosti 

zaměstnance), právo na zástupce z řad spolupracovníků nebo odborové organizace je 

pokládáno za pravidlo obecné. V české právní úpravě by bylo možno spatřovat tento 

požadavek jako povinnost zaměstnavatele projednat zamýšlenou výpověď s odborovou 

organizací. Irský přístup se mi ale v tomto zdá příhodnější, neboť tak může dojít k faktickému 

zapojení odborů do problematiky výpovědí u daného zaměstnavatele a také tento požadavek 

nemůže být obcházen zaměstnavatelem, neboť neumožnění zastoupení zaměstnance 

v odůvodněných případech může vést až k prohlášení výpovědi za neplatnou. 

 

5. Výpověď jako adekvátní reakce rozumného zaměstnavatele 

 

Odůvodněnost rozhodnutí znamená v irské právní teorii především to, že 

zaměstnavatel je v případech porušení pracovních povinností povinen jednat jakožto 

„rozumný“ zaměstnavatel. Irská právní teorie i praxe využívá pojmu „the band of reasonable 

responses“ – zaměstnavatel musí zohlednit veškeré relevantní okolnosti jednotlivého případu 

a jeho reakce musí být přiměřená, neboli odůvodněná. Test rozumnosti reakce zaměstnavatele 

však není přísný, nýbrž se vychází z konkrétní situace individuálního případu, zda 

zaměstnavatel po provedeném disciplinárním řízení mohl (a nikoliv tedy nutně musel) 

rozhodnout o udělení výpovědi, přezkumné instance v Irské republice v těchto případech 

vyjadřují neochotu pasovat samy sebe do pozice konkrétního zaměstnavatele. Budoucnost 

tohoto konceptu je však nejistá s ohledem na poněkud vyšší standard požadovaný legislativou 

(namísto rozumné reakce zaměstnavatele irský UDA předpokládá ze strany zaměstnavatele 

prokázání podstatných důvody pro udělení výpovědi). Rozsah testu rozumnosti reakce 

zaměstnavatele je v obou právních řádech v podstatě shodný, kritéria, ke kterým je v každém 

konkrétním případu nutno přihlížet, se taktéž prakticky neliší. V obou zemích se vyskytuje 
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jako zastřešující otázka, zda lze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance 

nadále zaměstnával (byť v české judikatuře najdeme tuto úvahu především v oblasti 

rozhodování o platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru). 

Koncept „rozumného“ zaměstnavatele se projevuje i v tom, že zaměstnavateli se 

důrazně doporučuje, aby si veškerá pravidla, která budou fungovat na pracovišti, upravil ve 

svém vnitřním předpise, typicky tedy v pracovním řádu, pokud už k tomu nedošlo v pracovní 

smlouvě. Zaměstnanec totiž musí vědět, co se po něm žádá a jaké povinnosti má dodržovat. 

Pracovní smlouva či pracovní řád musí být vypracovány v takové formě, aby nevznikaly 

pochybnosti, co je obsahem pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Opět se v irské právní praxi jedná o důraz na prozíravé a přiměřené jednání zaměstnavatele, 

v tomto případě především v oblasti prevence, kdy nelze klást zaměstnanci za vinu taková 

jednání, která nesouvisí s pracovněprávním vztahem, popřípadě nebylo zaměstnanci známo, 

že určitý způsob jednání bude po něm vyžadován. Platí však zároveň, že určité povinnosti lze 

odvodit interpretací a z charakteru pracovněprávního vztahu a není tak nutné je mít zahrnuté 

v písemné podobě (typicky právě výše uvedená povinnost loajality a důvěry). 

 

6. Koncept loajality a důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnava-
telem 

 

Pro určení, zda je výpověď přiměřená okolnostem, se používá v Irské republice 

obecně na všechny případy konceptu loajality a důvěry („trust and confidence“) mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je vlastní každému pracovněprávnímu vztahu. Je-li 

zaměstnancovo chování natolik závažné, že fakticky nenávratně naruší vztah loajality, 

respektive zaměstnavatel již nemůže takovému zaměstnanci nadále důvěřovat, pak je 

výpověď ze strany zaměstnavatele odůvodněná. V České republice se tohoto konceptu také 

užívá, avšak v české právní praxi souvisí spíše s konkrétní povinností zaměstnance hájit 

oprávněné zájmy zaměstnavatele.  

 

7. Otázka zavinění, individualizace provinění 

 

V judikatuře irských soudů se objevila zajímavá skutečnost 
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„usnadňující“ zaměstnavatelům prokazování viny jednotlivým zaměstnancům v případě 

závadného jednání proti zájmům zaměstnavatele více zaměstnanci. Pokud je postaveno najisto, 

že určité jednání, kterým je zaměstnavateli způsobena škoda, může být spácháno pouze 

určitou skupinou zaměstnanců (např. při ztrátě na výdělcích zaměstnanci, kteří pracují 

s inkasovanou hotovostí), avšak nelze ani po důkladném prošetření události přesně stanovit 

míru odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance z této skupiny, pak v případě 

nemožnosti další tolerance takového chování je výpověď všem takovým zaměstnancům 

právně bezvadná. V České republice je individuální zavinění nezbytnou podmínkou pro 

výpověď pro porušení povinností, avšak lze v těchto případech použít výpovědního důvodu 

podle § 52 písm. f) ZPr, tedy nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce. 

 

8. Nečestné jednání v oblasti sociálního zabezpečení 

 

Tuto skupinu závadného jednání zaměstnance zdůrazňuji v tomto výčtu proto, že 

v České republice probíhá již delší dobu debata ohledně toho, zda sféru sociálního 

zabezpečení lze považovat za součást pracovního poměru mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, tedy zda zaměstnavatel by měl mít možnost „trestat“ zaměstnance výpovědí, 

pokud zaměstnanec poruší právní předpis v oblasti sociálního zabezpečení. Tato debata 

vyústila v přijetí ustanovení § 301a ZPr, neboli stanovení povinnosti zaměstnance dodržovat 

stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se 

v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených 

vycházek podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Tato povinnost je však 

v české právní teorii označována za značně nesystémovou, neboť „…obecně se jedná o 

porušení předpisů nemocenského pojištění, pro něž není obecně možné uložit pracovněprávní 

sankci (Vysokajová et al. 2012: 533).“ V irské právní praxi však nyní převažuje názor, že daná 

problematika s pracovněprávním vztahem mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem souvisí 

(minimálně v té sféře, že zaměstnanec narušuje vztah loajality a důvěry mezi ním a 

zaměstnavatelem) a zaměstnavatel tak může dát zaměstnanci výpověď, pokud se proviní proti 

předpisů týkajícím se např. nemocenského pojištění, sociálního pojištění, nebo rodičovské 

dovolené. Je tak zřejmé, že irské pracovní právo zachází v této otázce ještě dále, než je tomu 

v České republice. 

 



98 
 

9. Typy neplatných výpovědí 

 

V Irské republice existují dva typy neplatných výpovědí – „wrongful 

dismissal“ spadající pod tradiční common-law, a „unfair dismissal“ vyplývající ze zákonné 

úpravy. Tato typologie je důležitá z toho důvodu, že zaměstnavatel je oprávněn udělit 

výpověď v tradičním common-law z jakéhokoliv důvodu, poskytne-li náležitou a rozumnou 

výpovědní dobu. Je tak logické, že ze zaměstnancova pohledu bude více využíván postup dle 

zákonné úpravy a výpověď bude napadána jako „unfair dismissal“, neboť zde je výpověď ze 

strany zaměstnavatele omezena stran výpovědních důvodů podobně, jako je tomu v České 

republice. 

V České republice se rozlišuje mezi rozvázáním pracovního poměru výpovědí a 

okamžitým zrušením pracovního poměru. Ačkoliv v Irské republice není takové dělení 

v terminologii zřetelné (vždy se užívá termínu „dismissal“), irské pracovní právo rozlišuje 

mezi výpovědí s výpovědní dobou a výpovědí bez výpovědní doby, což je v podstatě irský 

ekvivalent českého okamžitého zrušení pracovního poměru. Podobné jsou též podmínky, za 

nichž může zaměstnavatel k okamžitému zrušení pracovního poměru, potažmo k výpovědi 

bez výpovědní doby, přistoupit – v českém pracovním právu se požaduje porušení právní 

povinnosti zaměstnancem zvlášť hrubým způsobem, v Irské republice taktéž nepostačuje 

podle judikatury „běžné“ porušení povinnosti zaměstnancem, ale porušení musí být také 

zvlášť závažné (což můžeme vypozorovat z odlišností termínů „misconduct“ a „gross 

misconduct“). 

 

10. Možnost výpovědi odvozené z chování stran 

 

V Irské republice existuje institut, který se v českém pracovním právu nevyskytuje – 

jedná se o tzv. „constructive dismissal“, tedy výpověď dovozenou interpretací faktického 

chování zaměstnance a zaměstnavatele. Jedná se o situaci, kdy vztah loajality a důvěry mezi 

stranami pracovního poměru významně poruší zaměstnavatel, což je interpretováno tak, že 

vlastně odmítá nadále pokračovat v pracovním poměru se zaměstnancem, což se samozřejmě 

může lišit od skutečného úmyslu zaměstnavatele (a také se v realitě často liší). Zaměstnanec 

pak může takové jednání zaměstnavatele považovat právě za udělení výpovědi a může ji 

napadat jako neplatnou. Jedná se dle mého názoru o významný prvek ochrany slabší strany 
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v pracovněprávních vztazích, čímž je vytvořena určitá garance toho, že zaměstnavatel nebude 

zneužívat svého reálného silnějšího postavení v pracovním vztahu se zaměstnancem. Na 

druhou stranu se významně vytrácí prvek právní jistoty. 

 

11. Procesní postup v případě namítání neplatnosti výpovědi 

 

V České republice zaměstnanec či zaměstnavatel uplatňuje neplatnost výpovědi před 

soudem. V Irské republice je procesní postup v pracovních věcech obecně rozložen do více 

stupňů tak, že klasickým soudním instancím je odlehčeno (to se děje ovšem na úkor 

přehlednosti systému). 

Ve věcech uplatnění neplatnosti výpovědi v Irské republice fungují jako první instance 

právní komisaři. Dle mého názoru stojí za úvahu, jestli by v těchto věcech nemohli také 

v České republice fungovat speciální komisaři jako v Irské republice, či zda by agenda 

rozhodování o neplatnosti výpovědi nemohla přejít např. na vyšší soudní úředníky či asistenty 

soudců v rámci již zavedené soudní soustavy. Ustanovení specializovaných úředníků, resp. 

komisařů, by jistě přispělo ke zrychlení projednávání těchto věcí, mohla by navíc fungovat i 

jako záruka odbornosti a individuálního přístupu k jednotlivým případům. 

Právní komisař nemusí být v irské praxi nutně první instancí, zaměstnanec či 

zaměstnavatel mohou požadovat, aby jako první instance rozhodoval pracovní tribunál, který 

zároveň funguje jako odvolací instance proti doporučením právního komisaře. Pracovní 

tribunál připomíná český senát okresního soudu rozhodující o pracovních věcech v první 

instanci, tedy i o neplatnosti výpovědi (ustanovení § 36a odst. 1 zákona č. 99/1963, 

občanského soudního řádu). Pracovní tribunál však není klasický soud, byť rozhoduje také ve 

tříčlenných senátech, avšak skládá se z jednoho praktikujícího právníka a poté ze zástupce 

odborů a ze zástupce zaměstnavatelské organizace. V České republice se senát okresního 

soudu skládá z předsedy senátu (soudce) a dvou přísedících, tedy laiků (ustanovení § 35 odst. 

2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích). Již delší dobu probíhá v českém právním 

prostředí debata, zda tyto senáty okresního soudu nezrušit, aby tak v prvoinstančních věcech 

v případě okresního soudu rozhodoval vždy jen samosoudce. Úprava pracovního tribunálu 

v Irské republice může být zajímavou inspirací i pro českou realitu – podle mého názoru je 

představitelné, že by senáty okresního soudu mohly být zrušeny, přičemž by byly nahrazeny 

podobným pracovním tribunálem, který by nebyl součástí soudní soustavy, avšak byl by svým 
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složením z právníka, zástupce odborů a zástupce zaměstnavatelské organizace odborným a 

specializovaným (dokonce možná více, než je tomu tak v současné době). 

Až o odvolání proti rozhodnutím pracovního tribunálu rozhoduje v Irské republice 

klasický soud. Domnívám se, že by tak i v České republice mohlo být (i z výše mnou 

uvedených důvodů) soudům ulehčeno, přičemž určitá soudní kontrola by zůstala zachována, 

nicméně až jako poslední, krajní prostředek („last resort“). 

 

12. Možnosti nápravy v případě neplatné výpovědi 

 

V České republice existují dvě možnosti, jak vyřešit situaci neplatné výpovědi, vše 

závisí na tom, zda zaměstnanec oznámí či neoznámí zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, 

že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. V Irské republice se žádný takový úkon od 

zaměstnance nevyžaduje. Tribunál, respektive soud má však na výběr ze tří možností, jak řešit 

takovou situaci neplatné výpovědi. Domnívám se, že podobná právní úprava je velmi vhodná 

a umožňuje soudu zohlednit specifika každého jednotlivého případu. Možnost „re-

instatement“ - „znovudosazení“ zaměstnance na původní pracovní pozici je podobná českému 

řešení, kdy zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, že trvá na tom, aby jej dále zaměstnával; co 

považuji za velmi zajímavé a zvláště důmyslné řešení, je možnost „re-engagement“ – 

„znovupřijetí“ zaměstnance ke stejnému zaměstnavateli, ovšem s tím, že mohou být 

pozměněny podmínky, za nichž zaměstnanec pracuje (typicky jeho pracovní pozice) a také 

datum „návratu“ takového zaměstnance do zaměstnání – tím má být docíleno zohlednění 

zaměstnancova pochybení, pokud se určitou mírou opravdu porušil své povinnosti a je 

spravedlivé, aby i on nesl částečně následky nastalé situace. Konečně třetí možnost – náhrada 

škody – je také značně flexibilním institutem a umožňuje tribunálu, respektive soudu 

adekvátně reagovat na porušení povinností jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany 

zaměstnance. Podle mého názoru by bylo možné a také nikoliv nepatřičné uvažovat o 

zavedení podobných oprávnění soudů i v České republice. Jakmile totiž dojde k tomu, že je se 

zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, byť se toto rozvázání ukáže ve výsledku jako 

neplatné, je jistě pracovněprávní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem postižen 

natolik, že je na místě, aby soud měl k dispozici více možností, než je pouhé prohlášení 

výpovědi za neplatnou, případně určení výše náhrady mzdy v situacích předvídaných § 69 

odst. 2 ZPr. Na druhou stranu je otázkou, zda by soud měl mít možnost být takto 
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„paternalistický“ – ač se česká právní úprava může zdát nedostatečná, je pravdou, že 

přenechává řešení situace neplatné výpovědi především na zaměstnanci a zaměstnavateli, 

kteří sami nejlépe vědí, zda chtějí pokračovat v pracovním poměru či nikoliv. 
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Závěr 

 

Základem úpravy práv a povinností zaměstnance v pracovním poměru je v České 

republice zákoník práce. Povinnosti zaměstnanců jsou zde stanoveny v několika ustanoveních 

většinou obecným způsobem – zpřesňující a konkrétní náplň dává těmto ustanovením 

judikatura, v této oblasti nesmírně důležitá. 

V Irské republice podobný zákonný základ pro práva a povinnosti zaměstnance 

v pracovním poměru neexistuje. Soudy tak v průběhu času vytvořili interpretací konstrukci 

vztahu loajality a důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, na jejímž podkladě 

rozhoduje ve sporech o neplatnost výpovědí a zároveň konkretizuje jednotlivé povinnosti 

zaměstnanců. Dospívá tak ve velké části ke stejnému výsledku, jako je tomu v případě soudů 

českých. 

Ze srovnání české a irské právní úpravy v oblasti povinností zaměstnanců plynoucích 

jim z pracovního poměru a následků při porušení takovýchto povinností vyplývá, že v Irské 

republice je velmi propracovaný systém procedurálních záruk pro zaměstnance při 

rozhodování, zda zaměstnavatel výpověď udělí či nikoliv. Důraz na přirozenou spravedlnost a 

z toho plynoucí spravedlivý proces tak s sebou nese úpravu disciplinárního řízení, které se 

v důsledku velmi podobá soudnímu řízení. To je asi největší rozdíl oproti právní úpravě české, 

která nemá procesní postup při disciplinárním řízení tak důsledně zmapovaný a neexistují 

v tomto směru přesná pravidla pro zaměstnavatele. Judikatura v České republice se nejvíce 

soustředí na samotnou proporcionalitu či spravedlnost výsledného rozhodnutí, neboli na 

faktory, které zaměstnavatel při rozvažování sankce za porušení povinnosti v podobě 

výpovědi musí vzít v úvahu. K této problematice je i rozsáhlá judikatura irská, která je 

v podstatě shodná s českou – tato část zkoumané otázky je tak v obou zemích řešena podobně 

a může tak sloužit jako příklad toho, že v zemích s rozdílným právně-filozofickým 

východiskem může mít určitá otázka stejné řešení. 

Velkým rozdílem, navíc s podstatným přesahem do praktické roviny, je více možností 

řešení v pravomoci soudů v Irské republice v souvislosti s prohlášením výpovědi za neplatnou. 

Tento rozdíl společně s již uvedeným konceptem procedurální spravedlnosti patrně 

nejvýznamnějším ve vzájemném srovnání a zároveň nejvíce inspirativní pro případnou 

diskusi o dalším vývoji právní úpravy v této oblasti v České republice. 
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English title 

 
The breach of duties set by the law relating to the work performed by an employee as 

grounds for the notice of termination under s. 52 g) of the Labour Code 

 

Summary 
  

 This thesis deals with the duties relating to the work performed by an employee, thus 

duties of an employee following from employment relationship between an employee and an 

employer. The main focus is on the legal arrangement of such duties and the consequence of 

breach of such duties in the form of dismissal. The purpose of my research is to compare legal 

arrangements in the Czech Republic and in the Republic of Ireland and to show the 

dissimilarities and the similarities between those two countries in such an area of labour law. 

  The primary aim of this work is to bring new and inspiring ideas and possibilities of 

legal solutions emerging from the comparison in this area. Because it is very practical issue, 

the most important thing, which must be stressed, is a case-law in both countries. For this 

reason, another significant goal of this paper is to show how contentious cases can be resolved 

and what the main characteristics in this type of procedure are before the courts in the country 

with different law tradition and law background unlike that in the Czech Republic. 

 This work is composed of three parts. The first part of this thesis describes the current 

legislation in the Czech Republic. It concentrates chiefly on the wording of the Labour Code, 

but it also provides an account of decision-making of the Czech courts when validity of 

dismissal is in the question. The second part of this paper highlights the legal background in 

the Republic of Ireland. Its first subpart is focused on the explaining of influence or impact of 

common-law and legislation in this area. The second subpart of the Irish part of this thesis is 

concentrated on the judicial decision-making process when validity of reason for which 

certain dismissal is given is contested before court. The third part of the paper provides a 

comparison between these two legal arrangements. It focuses on the main differences (mainly 

the concept of natural justice and procedural fairness) and on the relevant similarities (such as 

the concept of reasonableness of final decision to terminate employment). 

 The final conclusion provides a brief summary of the comparison and proposes some 

ideas which could be “borrowed” from Irish legal contexts and hence can be used in the 

Czech Republic as well. 



106 
 

 

Keywords 
 

duties set by the law relating to the work performed by an employee, Czech republic, 

Republic of Ireland 

 

 


