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Úvod 

Rigorózní práce se zabývá skončením pracovního poměru se zvláštním důrazem 

na výpověď z hlediska právní úpravy České republiky. Téma této práce jsem si vybrala 

na základě zkušeností a poznatků z právní praxe, které mne přesvědčily o náročnosti a 

složitosti právní úpravy. I přes rozsáhlou soudní judikaturu vyvolává problematika 

skončení pracovního poměru nejasnosti zejména u laické veřejnosti, jejímž důsledkem 

je nesprávná aplikace zákona. Zmíněné obtíže pří používání pracovněprávních předpisů 

jsou dány mimo jiné množstvím novelizací zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.  

Problematiku skončení pracovního poměru považuji za jednu z nejdůležitějších 

oblastí pracovního práva, neboť se s ní v životě setká každý člověk, ať již na pozici 

zaměstnavatele nebo zaměstnance. Skončení pracovního poměru většinou představuje 

závažný zásah do sféry účastníků pracovního poměru. V případě zaměstnance to 

především znamená ztrátu výdělečné činnosti, kterou uspokojoval své potřeby, 

popř. potřeby své rodiny. Pro zaměstnavatele představuje skončení pracovního poměru 

zvýšení nákladů na hledání, výběr a zaškolení nového zaměstnance. Na tomto místě je 

rovněž vhodné poukázat na skutečnost, že v dnešní době je pro zaměstnance přirozené 

měnit zaměstnavatele častěji než v minulosti. Je to dáno zejména z důvodu snahy 

zaměstnanců obsáhnout větší šíři praktických zkušeností a prohloubení znalostí, 

což následně vede k lepšímu pracovnímu uplatnění na trhu práce. Na straně 

zaměstnavatelů je snižování celkového počtu zaměstnanců ovlivněno zejména 

celosvětovou krizí. Obojí má za důsledek zvýšení množství rozvázání pracovních 

poměrů, s čímž souvisí větší množství pochybení při těchto právních úkonech, a to jak 

ze strany zaměstnavatelů, tak ze strany zaměstnanců. 

Z naznačených důvodů považuji znalost právní materie skončení pracovního 

poměru za nezbytnou, a proto jsem se rozhodla v této práci shrnout současnou právní 

úpravu, zdůraznit některá obtížně uchopitelná ustanovení zákoníku práce, stejně tak 
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jako nastínit možný budoucí vývoj pracovněprávních norem. V této práci se opírám 

o ustálenou soudní judikaturu, která vhodným způsobem osvětluje danou problematiku.  

Rigorózní práce je rozdělena do 7 kapitol, které jsou dále podrobněji členěné. 

První kapitola se zabývá obecným výkladem pojmu pracovního poměru včetně jeho 

prvků. Druhá kapitola podrobně rozebírá jednotlivé právní skutečnosti vedoucí 

ke skončení pracovního poměru včetně zahrnutí specifické úpravy skončení pracovního 

poměru založeného jmenováním. Těžiště této práce spočívá v kapitole třetí, která 

komplexně rozpracovává problematiku rozvázání pracovního poměru výpovědí. 

Zároveň je připojena úprava zákazu výpovědi dané zaměstnavatelem a hromadné 

propouštění. V kapitole čtvrté jsou charakterizovány povinnosti zaměstnavatele 

při skončení pracovního poměru a je rozebrán i institut odstupného. Pátá kapitola 

je věnována rozboru právní úpravy neplatného rozvázání pracovního poměru. Šestá 

kapitola se zabývá nastíněním právních změn novely zákoníku práce, přičemž důraz 

je kladen zejména na novou úpravu v oblasti skončení pracovního poměru. V sedmé 

kapitole je shrnut soulad českého právního řádu s evropským právem. V závěru 

je hodnocena platná právní úprava skončení pracovního poměru, přičemž je poukázáno 

na ustanovení zákoníku práce, která se v praxi jeví jako problematická. Rovněž jsem se 

snažila nastínit možnou budoucí úpravu skončení pracovního poměru. 
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1 Pracovní poměr 

1.1 Obecně k pracovněprávnímu vztahu a pracovnímu poměru 

Pracovněprávní vztahy je možné v souladu s ustanovením § 1 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
1
 vymezit jako právem upravené vztahy 

mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, jejichž obsahem jsou práva a povinnosti 

jednotlivých účastníků.  Pracovněprávní vztahy se z hlediska jejich předmětu rozdělují 

následujícím způsobem, a to na: 

- individuální pracovněprávní vztahy – právní vztahy vznikající při výkonu 

závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli [ustanovení § 1 písm. a) zákoníku 

práce], 

- kolektivní pracovněprávní vztahy – právní vztahy kolektivní povahy, které 

souvisejí s výkonem závislé práce [ustanovení § 1 písm. b) zákoníku práce]. 

Vzhledem ke skutečnosti, že skončení pracovního poměru je záležitostí 

dotýkající se především individuálních subjektů pracovního poměru, je vhodné provést 

třídění individuálních pracovněprávních vztahů na:  

- základní vztahy, přičemž pracovní poměr je nejdůležitější základní 

pracovněprávní vztah, který je v praxi nejčastěji používán. Za základní pracovněprávní 

vztahy se tedy považují: pracovní poměr a pracovněprávní vztahy založené dohodami 

o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce a dohoda 

o pracovní činnosti, 

- související vztahy, které úzce souvisejí a doplňují základní pracovněprávní 

vztahy, resp. slouží k realizaci základních pracovněprávních vztahů. 

                                                
1 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, bude dále v textu označován jen 
jako „zákoník práce“ 
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Jak bylo výše konstatováno, základním a nejčastějším pracovněprávním vztahem 

je pracovní poměr. Ačkoli se v případě pracovního poměru jedná o nejrozšířenější druh 

pracovněprávního vztahu, právní předpisy neobsahují jeho výslovnou definici.  

Pracovní poměr lze definovat jako základní pracovněprávní vztah 

mezi účastníky pracovního poměru, tj. zaměstnavatelem a zaměstnancem, na jehož 

základě je zaměstnanec povinen osobně konat na sjednaném místě a ve stanovené 

pracovní době sjednanou práci, podle pokynů zaměstnavatele, přičemž mu 

za vykonanou práci přísluší mzda nebo plat. Zaměstnavatel je na druhé straně zejména 

povinen zaměstnanci přidělovat sjednanou práci, dávat mu pokyny k jejímu výkonu a 

platit za vykonanou práci mzdu.  

Ustanovení § 33 zákoníku práce předpokládá dva způsoby vzniku pracovního 

poměru, a to na základě pracovní smlouvy nebo jmenováním. Volba uvedená 

v ustanovení § 33 odst. 2 zákoníku práce nepředstavuje další způsob vzniku pracovního 

poměru, nýbrž se považuje pouze za předpoklad, jehož splnění předchází uzavření 

pracovní smlouvy ve stanovených případech. 

Pro pracovní poměr jsou typické zvláštní vazby podřízenosti a nadřazenosti, 

přičemž tyto vazby úzce souvisejí s vymezením závislého výkonu práce. Závislá práce 

musí být dle ustanovení § 3 zákoníku práce vykonávaná  výlučně v základním  

pracovněprávním vztahu, není–li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak.
2
 

Zákoník práce dále v ustanovení § 2 výslovně uvádí hlavní znaky závislé práce konané 

na základě smluvního vztahu. Jedná se výlučně o osobní výkon práce zaměstnance 

pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat 

nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době 

na pracovišti zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě, na náklady 

zaměstnavatele a na jeho odpovědnost, kdy nejdůležitějším znakem je vztah 

nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Z uvedeného vyplývá, 

                                                
2 Např. zákonem č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů  
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že závislá práce je objektem individuálního pracovněprávního vztahu. Definice závislé 

práce slouží k rozlišení vztahů podléhajících režimu pracovního práva na straně jedné a 

občanského, resp. obchodního práva na straně druhé.  

Definování znaků závislé práce v zákoníku práce, stejně jako povolení výkonu 

závislé práce pouze v rámci pracovněprávních vztahů, považuji za vhodné. Pokud 

nepůjde o výkon závislé práce dle jeho zákonného vymezení, je dán prostor pro širší 

využití vztahů založených na základě občanského nebo obchodního práva, např. činnost 

dle smlouvy o dílo, což je pro podnikatelské subjekty často výhodnější. Zásadním 

rozdílem mezi pracovněprávními vztahy a občanskoprávními nebo obchodněprávními 

vztahy je vůle smluvních stran, kterou projevují požadavek vykonávat činnost jako 

závislou práci či nikoliv. V praxi je časté, že se smluvní strany snaží prostřednictvím 

občanskoprávních nebo obchodněprávních vztahů zastřít ve skutečnosti probíhající 

pracovní poměr. Podnikatelé se tímto snaží obejít zákoník práce, resp. plnění povinností 

náležejících zaměstnavateli z pracovněprávního vztahu. V takovém případě se podle 

ustanovení § 41a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů,
3
 bude považovat za platný pouze zastřený právní úkon, pokud 

to odpovídá vůli subjektů a jsou-li splněny všechny náležitosti tohoto zastřeného 

právního úkonu.  

Pracovní poměr patří mezi základní pracovněprávní vztahy, přičemž jako každý 

právní vztah se skládá ze tří prvků: obsahu, objektu a subjektů pracovního poměru. Tyto 

prvky charakterizují pracovní poměr a tím jej zároveň odlišují od jiných právních 

vztahů. 

1.1.1 Obsah pracovního poměru 

Obsahem pracovního poměru jsou vzájemná práva a povinnosti zaměstnavatele 

a zaměstnance. Vzhledem ke skutečnosti, že se svým obsahem pracovní poměr řadí 

                                                
3 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bude dále v textu označován jen 

jako „občanský zákoník“ 
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mezi synallagmatické závazkové vztahy, odpovídá každému právu jednoho subjektu 

pracovního poměru povinnost subjektu druhého a naopak. Vzájemná práva a povinnosti 

jsou shodná pro všechny druhy pracovních poměrů, bez ohledu na jeho subjekty. 

Tyto vzájemná práva a povinnosti tvoří pracovní závazek. Charakteristickým rysem 

pro pracovní poměr je plnění vzájemných práv a povinností po delší časové období.  

Pracovní závazek tvoří zejména následující povinnosti a práva účastníků 

pracovního poměru:
4
 

- povinnost zaměstnavatele přidělovat práci sjednanou v pracovní smlouvě a jemu 

korespondující právo zaměstnance požadovat po zaměstnavateli umožnění výkonu 

sjednané práce, 

- povinnost zaměstnavatele hradit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu nebo 

plat a zároveň právo zaměstnance žádat tuto finanční odměnu, 

- právo zaměstnavatele požadovat po zaměstnanci osobní výkon sjednané práce a 

tomu odpovídající povinnost zaměstnance konat práci osobně a dle pokynů 

zaměstnavatele. 

Uvedený výčet práv a povinností účastníků, jež tvoří obsah pracovního poměru, 

není zcela vyčerpávající, neboť jednotlivá práva a povinnosti jsou dále upravena a 

konkretizována nejen v zákoníku práce, ale rovněž v jiných právních předpisech. 

1.1.2 Objekt pracovního poměru  

Pracovní poměr je charakteristický zejména svým druhovým určením 

vykonávané práce, neboť tímto se odlišuje od ostatních základních pracovněprávních 

vztahů, zejména od dohody o provedení práce. Objektem pracovního poměru je osobní 

výkon druhově určené práce zaměstnance pro zaměstnavatele, přičemž se jedná 

o opakující se pracovní činnost vykonávanou za mzdu. Vzhledem ke skutečnosti, 

že zaměstnanec je povinen při výkonu práce řídit se pokyny zaměstnavatele, je pracovní 

                                                
4
 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 162 
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poměr považován za vztah mezi podřízeným a nadřízeným subjektem. Z uvedeného 

vyplývá, že zaměstnanec z důvodu svého podřízeného postavení vykonává 

pro zaměstnavatele tzv. „závislou práci“. Blíže se k objektu pracovního poměru 

pojednává výše v rámci rozboru pojmu závislá práce v kapitole 1.1 „Obecně 

k pracovněprávnímu vztahu a pracovnímu poměru“. 

1.1.3 Subjekty pracovního poměru  

Účastníky základního pracovněprávního vztahu, pracovního poměru, jsou 

zaměstnanec a zaměstnavatel. Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba, která 

vykonává sjednanou práci osobně dle pokynů zaměstnavatele. Dle ustanovení 

§ 7 zákoníku práce se pro účely tohoto zákona zaměstnavatelem rozumí fyzická 

i právnická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. 

Účastníkem pracovního poměru může být pouze osoba, jejíž vlastnosti stanovené 

právními předpisy splňují předpoklady pro vstup do subjektivních práv a povinností. 

Jedná se o pracovněprávní subjektivitu, na základě které může subjekt vystupovat 

v pracovněprávních vztazích, jakož i nést svým jménem odpovědnost 

z pracovněprávního vztahu vyplývající. Pracovněprávní subjektivita opravňuje svého 

nositele k výkonu práv a povinností založených konkrétními pracovněprávními vztahy, 

tj. nositel může vlastním jménem nabývat práva a povinnosti (způsobilost k právům a 

povinnostem), dále nositel může svými právními úkony nabývat oprávnění a zavazovat 

se (způsobilost k právním úkonům), nositel může následně uplatňovat své nároky 

v rámci soudního řízení (procesní způsobilost) a nositel je rovněž povinen nést 

odpovědnost za své protiprávní jednání (deliktní způsobilost).  

Pracovněprávní způsobilost zaměstnance je upravena v ustanovení § 6 zákoníku 

práce. Zde je uvedeno, že fyzická osoba nabývá způsobilost mít v pracovněprávních 

vztazích práva a povinnosti jako zaměstnanec a dále způsobilost právními úkony 

nabývat tato práva a brát na sebe povinnosti ve stejný okamžik, a to dnem, kdy dosáhne 

15 let věku, nestanoví-li zákoník práce jinak. Zaměstnavatel ovšem nesmí 
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se zaměstnancem sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, 

kdy tento zaměstnanec ukončí povinnou školní docházku. Zákoník práce stanoví 

výjimky z obecné úpravy nabytí pracovněprávní způsobilosti, a to v ustanovení § 252 

odst. 2 a v ustanovení § 255 odst. 3. V rámci odpovědnosti za schodek na svěřených 

hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, může být uzavřena dohoda 

o odpovědnosti nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku (ustanovení § 252 

odst. 2 zákoníku práce). Rovněž dle ustanovení § 255 odst. 3 zákoníku práce smí být 

dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická 

osoba (zaměstnanec) dosáhne 18 let věku. 

Pracovněprávní subjektivita zaměstnavatele, fyzické osoby, je upravena 

v ustanovení § 10 zákoníku práce. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích jako zaměstnavatel vzniká narozením, což je důležitá 

skutečnost v případě pokračování v živnosti dle ustanovení § 342 zákoníku práce. 

Způsobilost této osoby nabývat vlastními právními úkony práva a brát na sebe 

povinnosti v pracovněprávních vztazích ovšem vzniká až dosažením 18 let věku. 

Zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům fyzické osoby se v souladu 

s ustanovením § 4 zákoníku práce subsidiárně řídí ustanovením § 10 občanského 

zákoníku. Právní úkony zaměstnavatele, fyzické osoby, činí v pracovněprávních 

vztazích sám zaměstnavatel nebo jím pověřená osoba, přičemž jednání této osoby 

se připisuje přímo zaměstnavateli (ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku).  

  V případě vymezení zaměstnavatele, kterým je právnická osoba, je subsidiárně 

použita  právní úprava obsažená v ustanovení § 20 občanského zákoníku. Podle které 

činí jménem právnické osoby právní úkony ve všech věcech ti, kteří jsou k tomu 

oprávnění smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem. 

Za právnickou osobu můžou dále činit právní úkony i její pracovníci, pokud je to 

stanoveno ve vnitřních předpisech nebo je to vzhledem k pracovnímu zařazení obvyklé. 

Překročení oprávnění těchto osob zavazuje zaměstnavatele, právnickou osobu, 

jen v případě, že se právní úkon týká předmětu činnosti zaměstnavatele a druhý účastník 
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nemohl o překročení vědět. Další otázky související s právní úpravou právnických osob 

upravuje ustanovení § 18 až § 20j občanského zákoníku, resp. ustanovení § 13 a násl. 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5
 

Postavení zaměstnavatele má i Česká republika, za níž  dle ustanovení 

§ 9 zákoníku práce v pracovněprávních vztazích jedná a práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů vykonává organizační složka státu, která jménem České 

republiky v základním pracovněprávním vztahu zaměstnance zaměstnává. Podle 

ustanovení § 9 zákoníku práce činí za organizační složku státu pracovněprávní úkony 

vedoucí této organizační složky, popř. jiní zaměstnanci, pokud tak stanoví zákon 

č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 

ve znění pozdějších předpisů.  

                                                
5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bude dále v textu označován 
jen jako „obchodní zákoník“ 
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2 Skončení pracovního poměru 

2.1 Obecně ke skončení pracovního poměru 

Skončení pracovního poměru představuje pro zaměstnance i zaměstnavatele 

závažný zásah, který na straně jedné spočívá ve ztrátě odměny za vykonanou práci, 

na straně druhé znamená ztrátu pracovní síly. V praxi se nejčastěji setkáváme 

s jednostranným rozvázáním pracovního poměru, tj. pouze jeden z účastníků má zájem 

na ukončení vztahu. Právní předpisy by proto měly upravovat skončení pracovního 

poměru způsobem, který bude společensky přijatelný, vyvážený a respektující zájmy a 

potřeby nejen zaměstnance, ale rovněž zaměstnavatele. Právní úprava skončení 

pracovního poměru obsažená v zákoníku práce je orientována především na ochranu 

zaměstnance, kterému poskytuje v rámci pracovního poměru relativně pevné postavení, 

kdy jej chrání zejména před jednostranným skončením pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele. Cílem zákonné právní úpravy je zabezpečit stálost zaměstnání a to 

za předpokladu, že zaměstnanec i zaměstnavatel řádně plné své povinnosti vyplývající 

z pracovního poměru a současně zákonným způsobem využívají svá práva. Pro doplnění 

je možné ochrannou funkci zákoníku práce ukázat zejména na rozvázání pracovního 

poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, který tak může učinit pouze z taxativně 

vymezených důvodů uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce. Nadto je 

zaměstnavatel omezen tzv. ochrannou dobou, v jejímž průběhu je až na výjimky 

výpověď zcela zakázána (ustanovení § 53 a § 54 zákoníku práce).  Naopak zaměstnanci 

je ze zákona garantována možnost svobodného rozhodnutí ukončit pracovní poměr 

z jakéhokoliv důvodu, popř. bez uvedení důvodů.  

Pracovní poměr trvá jen v případě shodné vůle obou jeho subjektů.  Tento 

pracovněprávní vztah ovšem požívá zvláštní ochranu, a proto je skončení pracovního 

poměru vázáno na naplnění zákonem stanovených právních skutečností. Kterýkoliv 

z účastníků se může kdykoli v průběhu pracovního poměru rozhodnout jej ukončit, 
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avšak skončení pracovního poměru je možné pouze způsoby výslovně uvedenými 

v ustanovení § 48 zákoníku práce. Jakýkoli jiný způsob, popř. faktické ukončení 

pracovní činnosti, pokud nebyly dodrženy zákonem stanovené požadavky platného 

skončení pracovního poměru, nevede k právnímu zániku pracovního poměru.
6
 

Zákoník práce upravuje různé způsoby skončení pracovního poměru, jejichž cíl 

je totožný, avšak rozdíl těchto institutů je znát zejména v jejich právní povaze i právních 

důsledcích, které způsobují. Pracovní poměr může skončit pouze způsoby uvedenými 

v ustanovení § 48 zákoníku práce, přičemž tento výčet je taxativní a není možné jej 

jakkoli doplňovat či modifikovat, např. v kolektivní smlouvě. 

Pracovní poměr může být ukončen na základě právních skutečností, které 

můžeme třídit následujícím způsobem:
7
 

a) subjektivní právní skutečnosti – právní úkony subjektů pracovního poměru, 

které můžeme dále dělit na: 

- dvoustranné právní úkony: dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

- jednostranné právní úkony, učiněné buď zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, 

- výpověď z pracovního poměru, 

- zrušení pracovního poměru ve zkušební době, 

- okamžité zrušení pracovního poměru, 

b) objektivní právní skutečností – právní událostí, mezi které patří: 

- uplynutí doby - u pracovního poměru, jehož doba trvání byla předem účastníky 

smluvně omezena, popř. uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání 

                                                
6 SOUČKOVÁ, M. Vznik, změna a skončení pracovního poměru v soudní praxi. Praha: C.H. Beck, 1994, 

s. 14 
7 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 228, shodné 

třídění obsahuje: GAVLAS, M. Pracovní právo: 300 otázek a odpovědí. 1. vydání. Brno: Computer 
Press, 2007. s. 48 
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nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání cizince nebo osoby bez 

státní příslušnosti, 

- smrt zaměstnavatele fyzické osoby (s výjimkou pokračování v živnosti podle 

živnostenského zákona) nebo smrt zaměstnance, popř. prohlášení za mrtvého, 

c) na základě úředního rozhodnutí 

- pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu o zrušení povolení k pobytu cizince 

nebo osoby bez státní příslušnosti, 

- pravomocný rozsudek soudu o vyhoštění z území České republiky. 

V ustanovení § 48 zákoníku práce není jako právní skutečnost, způsobující 

skončení pracovního poměru, uveden zánik právnické osoby, která zaniká bez subjektu 

přejímajícího její práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Mám za to, že zánikem 

právnické osoby bez právního nástupce, tj. ke dni výmazu z obchodního rejstříku,  

natrvalo zanikají rovněž pracovní poměry jejích zaměstnanců. Tyto pracovní poměry 

se neobnoví ani v případě rozhodnutí soudu o zrušení zápisu o výmazu právnické osoby 

z obchodního rejstříku a o obnovení její likvidace dle ustanovení § 75b odst. 2 

obchodního zákoníku. Zrušení zaměstnavatele - právnické osoby, kde nedochází 

k automatickému přechodu zaměstnanců na jiného zaměstnavatele je třeba odlišovat 

např. od převodu činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, který automaticky 

přebírá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ve smyslu ustanovení § 338 

zákoníku práce.
8
 

Každý z uvedených způsobů skončení pracovního poměru je samostatně 

upraven, přičemž není možné jednotlivé způsoby zaměňovat či slučovat. V praxi 

se poměrně často při skončení pracovního poměru setkáváme s použitím nesprávné 

terminologie, např. „výpověď dohodou“, nebo účastníci pracovního poměru zahrnou 

do obsahu dohody o skončení pracovního poměru výpovědní dobu a další instituty 

                                                
8 JOUZA, L. Organizační změny na pracovištích a jejich právní důsledky. Právo pro podnikání a 
zaměstnání, roč. 2008, č. 10, s. 6 
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výpovědi.
9
 V takovém případě zmatečnost projevu vůle směřuje k neplatnosti 

rozvazovacího úkonu dle ustanovení § 37 občanského zákoníku, neboť se jedná 

o neurčitý a nesrozumitelný právní úkon. 

V rámci problematiky skončení pracovního poměru se používají pojmy jako 

zánik, skončení a rozvázání pracovního poměru. K jejich nesprávnému používání 

dochází nejen mezi laickou veřejností, ale často i v rámci právní praxe. Zánik 

pracovního poměru je považován za obecný pojem bez bližší konkretizace způsobu 

skončení pracovněprávního vztahu. Skončením pracovního poměru je označována 

zvláštní úprava obsažená v ustanoveních § 48 a násl. zákoníku práce, jež uvádí 

jednotlivé právní skutečnosti vztahující se k pracovnímu poměru a jeho zániku. Termín 

rozvázání pracovního poměru se pak používá jako specifický termín pro označení 

skončení pracovního poměru na základě subjektivních právních skutečností, tj. právních 

úkonů.  

Pro doplnění je třeba zmínit se o možnosti rozvázání pracovního poměru více 

pracovněprávními úkony učiněnými v návaznosti na sobě. Soudní judikaturou bylo 

dovozeno, že zákoník práce, ani jiné právní předpisy nevylučují možnost rozvázat 

tentýž pracovní poměr více právními úkony (učiněnými současně či postupně). 

Jednotlivé rozvazovací právní úkony se pak posuzují samostatně, přičemž i jejich právní 

účinky nastávají nezávisle na ostatních.
10

 Zaměstnavatel tedy může dát zaměstnanci 

výpověď z vícero důvodů současně, nebo nejprve dát zaměstnanci výpověď 

z pracovního poměru a posléze s ním okamžitě zrušil pracovní poměr, nebo okamžitě 

zrušit pracovní poměr poté, co mu dal zaměstnanec výpověď nebo co s ním okamžitě 

zrušil pracovní poměr. Pracovní poměr v takových případech končí na základě toho 

právního úkonu, jehož účinky nastanou nejdříve. Je zřejmé, že platný pracovní úkon, 

jehož účinky by nastaly později, se jako právní důvod skončení pracovního již 

neuplatní, přičemž ani jeho případná neplatnost nemůže způsobit pokračování 

                                                
9
 BUKOVJAN, P. Skončení pracovního poměru nyní a podle nového zákoníku práce – I. část. Mzdy a 

personalistika v praxi, roč. 2006, č. 8, s. 6 
10

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2647/2000 
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pracovního poměru. V této souvislosti je nezbytné zmínit judikaturu, podle níž, jestliže 

po okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dá zaměstnavatel 

zaměstnanci ještě výpověď, neznamená to bez dalšího, že by zaměstnavatel uznával 

neplatnost prvního zrušovacího právního úkonu. Soud by se v řízení o určení neplatnosti 

zabýval výpovědí pouze tehdy, jestliže by byla soudem vyslovena neplatnost právního 

úkonu předcházejícího, tj. okamžitého zrušení pracovního poměru.
11

 

Pracovní poměr mimo výše uvedené způsoby zaniká splněním rozvazovací 

podmínky sjednané v pracovní smlouvě dle ustanovení § 36 občanského zákoníku 

ve spojení s ustanovením § 4 zákoníku práce. Rozvazovací podmínka nesmí 

představovat obcházení ustanovení zákoníku práce o skončení pracovního poměru 

dle ustanovení § 39 občanského zákoníku. V pracovní smlouvě může být například 

sjednána rozvazovací podmínka spočívající v zániku pracovního poměru v případě, 

že zaměstnavatel nezajistí v určité lhůtě pro zaměstnance ubytování. Okamžikem 

splnění rozvazovací podmínky pominou právní následky pracovní smlouvy a zanikne 

tím pracovní poměr.
12

 

Pokládám za vhodné doplnit kapitolu o možnost odstoupení od pracovní 

smlouvy, která je zakotvena v ustanovení § 34 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Jedná se 

o jedinou výjimku, na základě které lze pracovní poměr skončit i po jeho vzniku, 

aniž by to bylo v rozporu s kogentním ustanovením § 48 zákoníku práce. Odstoupením 

dochází ke zrušení pracovní smlouvy od samého počátku, tj. hledí se na ní jako kdyby 

nebyla vůbec uzavřena. Odstoupit od smlouvy může zaměstnavatel v případě, 

že zaměstnanec nenastoupil ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila 

překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdně nedozví o této překážce.  

Skončením pracovního poměru zaniká právní vztah mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, avšak to neznamená, že automaticky zanikají veškerá práva 

a povinnosti z předmětného pracovněprávního vztahu. Dále přetrvávají zejména práva a 

                                                
11 Rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 2. 4. 1996, sp. zn. 49 C 437/94 
12 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 188 
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povinnosti týkající se peněžitých plnění, obchodního tajemství a ochrany osobních 

údajů. 

2.2 Právní úkony vedoucí ke skončení pracovního poměru 
 

Právní úkony účastníků pracovního poměru, tj. subjektivní právní skutečnosti, 

představují nejčastější způsoby, jimiž v praxi dochází k rozvázání pracovního poměru. 

Vzhledem k tomu, že největší množství sporů z oblasti pracovního práva se týká právě 

otázky neplatnosti rozvazovacího právního úkonu, je této problematice věnována 

značná část právní úpravy, která podrobně upravuje náležitosti právních úkonů a jejich 

právních důsledků. Za právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru 

je považována: dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení 

pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
13

 

Právní úkony, směřující ke skončení pracovního poměru, je možné třídit podle 

různých hledisek. Nejobecnější způsob je rozdělení na právní úkony formální, 

v případě, že je pro právní úkony předepsána určitá (tj. písemná) forma, a právní úkony 

neformální. Dalším významným kritériem třídění pracovněprávních úkonů je uvedení 

důvodu skončení pracovního poměru, kdy v takovémto případě se rozlišují právní 

úkony kauzální a abstraktní. V případě kauzálního právního úkonu je pro jeho platnost 

nutné vymezení důvodu rozvázání pracovního poměru, naproti tomu abstraktní právní 

úkon je platný bez ohledu na uvedení konkrétního důvodu. Typicky kauzálním úkonem 

je okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem nebo zaměstnancem a 

abstraktním právním úkonem je např. výpověď z pracovního poměru daná 

zaměstnancem.
14

  

Právní úkony směřující k rozvázání pracovního poměru rozděluje právní teorie 

zejména na dvě základní skupiny, a to na právní úkony jednostranné a dvoustranné. 

Jednostranné právní úkony jsou projevem vůle jednoho účastníka pracovního poměru, 

                                                
13 ŠTANGOVÁ, V. K právní úpravě skončení pracovního poměru. Právo a zaměstnání, roč. 1996, č. 6, 

s. 16 
14

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 105 
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přičemž k jejich platnosti není potřebná shodná vůle druhého účastníka pracovního 

poměru, vůle druhé strany je právně irelevantní. Tyto úkony většinou představují 

vyjádření rozporu mezi účastníky pracovního poměru, kdy jeden účastník požaduje 

rozvázání pracovního poměru, zatímco druhý nikoliv. Dvoustranné právní úkony 

vyjadřují shodnou vůli účastníků rozvázat pracovní poměr. V ustanovení § 48 odst. 1 

zákoníku práce je uveden jeden dvoustranný právní úkon, a to dohoda o rozvázání 

pracovního poměru. Ostatní zde uvedené právní úkony jsou jednostranné, jedná se 

o výpověď, okamžité zrušení a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 

2.2.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranný právní úkon, který 

obsahuje shodnou vůli zaměstnavatele a zaměstnance skončit pracovní poměr. Dohodou 

o rozvázání pracovního poměru může být rozvázán jakýkoli druh pracovního poměru, 

tj. pracovní poměr sjednaný na dobu určitou i na dobu neurčitou. Uzavření dohody, 

jakožto častého a poměrně jednoduchého způsobu skončení pracovního poměru, 

je ve společnosti kladně přijímáno, a proto jeho použití zákon nikterak neomezuje. 

Vzhledem k výslovnému vyjádření souhlasné vůle účastníků dohody, tj. vůle rozvázat 

pracovní poměr, se předpokládá zájem těchto osob na skončení pracovního poměru, 

proto také právní úprava neobsahuje zvláštní pravidla na ochranu postavení některého 

ze subjektů dohody.  

Podstatné náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru jsou upraveny 

v ustanovení § 49 zákoníku práce. Jedná se o vyjádření souhlasné vůle zaměstnavatele a 

zaměstnance rozvázat pracovní poměr a dále den, k němuž má pracovní poměr skončit. 

Pro platné vyjádření vůle účastníků rozvázat pracovní poměr je nutné, aby tato byla 

shodná, určitá a srozumitelná (v souladu s ustanovením § 37 občanského zákoníku). 

Den skončení pracovního poměru nemusí být určen konkrétním časovým údajem, ale 

zcela dostačující je vázat skončení pracovního poměru na jiné objektivně zjistitelné 

skutečností, která má v budoucnu nastat a která nezávisí na vůli jen jednoho z účastníků. 
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Ovšem i v takovém případě nesmí vzniknout žádné pochybnosti o tom, kdy má pracovní 

poměr skutečně skončit, např. uplynutím doby rodičovské dovolené. Jestliže není 

v dohodě uveden den skončení pracovního poměru, resp. jiná zjistitelná skutečnost, 

platí, že dnem rozvázání pracovního poměru je den, v němž byla dohoda uzavřena.
15

 

Je zřejmé, že účinky dohody o rozvázání pracovního poměru mohou nastat nejdříve 

v den jejího uzavření, a proto by ujednání o skončení pracovního poměru dnem, který 

by předcházel dni uzavření dohody, bylo neúčinné a pracovní poměr by zanikl dnem 

uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru. 

Ve znění ustanovení § 49 zákoníku práce účinném do 31. 12. 2011 bylo zahrnutí 

fakultativních náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru, a to uvedení důvodů 

rozvázání pracovního poměru. Tyto náležitosti se staly obligatorními  pouze v případě, 

že jejich uvedení požadoval zaměstnanec, a to i přes případný nesouhlas 

zaměstnavatele. V současnosti platný zákoník práce se ve svém ustanovení § 49 

nikterak nezmiňuje o důvodech rozvázání pracovního poměru. Mám za to, že uvedení 

důvodů v dohodě o rozvázání pracovního poměru je vhodné a žádoucí, přičemž 

to znamená pouhé promítnutí pohnutek, na jejichž základě došlo k souhlasnému projevu 

vůle subjektů skončit pracovní poměr; nejedná se tedy o údaj, o jehož obsahu by mělo 

být vedeno mezi účastníky vyjednávání. V praxi často nastává situace, kdy jeden 

z účastníků má zájem na tom, aby nebyl v dohodě uveden pravý důvod rozvázání 

pracovního poměru, nýbrž důvod fiktivní, např. důvod, který zakládá nebo naopak 

nezakládá právní nárok na odstupné zakotvené v ustanovení § 67 a násl. zákoníku práce. 

Nepravdivě uvedený důvod rozvázání pracovního poměru ovšem nezakládá neplatnost 

dohody ani neplatnost v dohodě obsaženého údaje o jeho důvodech. Uvedené má 

za následek pouze to, že v případě soudního sporu mezi účastníky pracovního poměru, 

v němž bude mít právní význam důvod rozvázání pracovního poměru, se nebude k takto 

nepravdivě uvedenému důvodu přihlížet. Soud v takovém případě bude zkoumat 

skutečnou příčinu rozvázání pracovního poměru. Krajský soud v Ostravě judikoval, 

                                                
15

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s.192 
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že i v případě, kdy bude rozvázán pracovní poměr dohodou z důvodu organizačních 

změn na straně zaměstnavatele, a tato skutečnost nebude uvedena v dohodě o rozvázání 

pracovního poměru, nevylučuje to vznik nároku zaměstnance na odstupné dle právních 

předpisů. Na zaměstnance bude následně kladen důraz, aby prokázal, že organizační 

změny u zaměstnavatele byly skutečným důvodem rozvázání pracovního poměru 

dohodou, a tedy že mezi těmito organizačními změnami u zaměstnavatele a rozvázáním 

pracovního poměru je příčinná souvislost.
16

 

V této souvislosti je vhodné zmínit se o bezprávné výhružce, kterou si osoba 

vykonávající psychický nátlak vynucuje něco, k čemu nesmí být výhružka použita nebo 

hrozí něčím, co není oprávněna učinit. V konkrétním soudně projednávaném případě se 

zaměstnankyně dopustila jednání zakládající možnost zaměstnavatele okamžitě zrušit 

pracovní poměr. Zaměstnavatel svůj návrh na rozvázání pracovního poměru dohodou 

odůvodnil tím, že podle jeho názoru jsou zde důvody pro okamžité zrušení pracovního 

poměru. Dle názoru soudu se nejedná se o bezprávnou vyhrůžku a nelze to ani 

považovat za zneužití výkonu práva na újmu zaměstnance.
17

 

Ustanovení § 49 odst. 2 zákoníku práce vyžaduje, aby dohoda o rozvázání 

pracovního poměru byla uzavřena v písemné formě, a to zejména s ohledem na právní 

jistotu účastníků pracovního poměru. S nedodržením písemné formy spojuje zákon 

sankci neplatnosti, přičemž tuto vadu mohou smluvní strany dodatečně odstranit 

(ustanovení § 20 odst. 1 zákoníku práce). V případě neplatnosti dohody o rozvázání 

pracovního poměru z důvodu nedodržení písemné formy úkonu je možné z textu 

ustanovení vyvodit, že  zákoník práce vychází z relativní neplatnosti právního úkonu. 

V tom případě se právní úkon (ústně uzavřená či konkludentní dohoda o rozvázání 

pracovního poměru) považuje za platný, pokud se ten, kdo je takovým právním úkonem 

dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti dohody se může domáhat pouze ten, kdo je 

na právním úkonu zainteresován a sám neplatnost nezpůsobil, a to způsobem právně 

                                                
16 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 4. 1995, sp. zn. 16 Co 44/95 
17

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1332/2001  
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relevantním, tj. uplatněním neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru u soudu 

ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit (ustanovení § 72 zákoníku 

práce). Uvedenou relativní neplatností právního úkonu je zaručena právní ochrana 

účastníků pracovněprávního vztahu.
18

 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranným právním úkonem, 

na který se vztahuje obecná úprava uzavírání smluv upravená v ustanovení § 43 a násl. 

občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 4 zákoníku práce. Návrh na rozvázání 

pracovního poměru dohodou může dát v průběhu pracovního poměru kterákoli ze stran. 

Dohoda se považuje za uzavřenou, pokud byl druhým účastníkem návrh přijat ve lhůtě 

v návrhu určené pro jeho přijetí nebo v případě ústně podaného návrhu, jestliže byl 

tento návrh přijat ihned; obé předpokládá, že návrh obsahoval alespoň podstatné 

náležitosti dohody. V případě, že v návrhu není určena lhůta pro přijetí, musí být přijat 

v přiměřené době s ohledem na povahu dané dohody a k rychlosti komunikačních 

prostředků použitých navrhovatelem při zaslání návrhu. Přijetí návrhu s výhradami nebo 

opožděné přijetí je možno považovat za nový návrh. Navrhovatel je vázán návrhem 

dohody v momentu jeho dojití druhé straně, přičemž pouze do tohoto okamžiku může 

vzít návrh zpět.
19

 Nevyjádří-li se druhý účastník k návrhu nebo tento návrh odmítne, 

nedojde ke skončení pracovního poměru dohodou. Dle ustanovení § 49 odst. 3 zákoníku 

práce musí každá smluvní strana obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání 

pracovního poměru.  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru, jak již bylo výše uvedeno, obsahuje 

shodnou vůli zaměstnavatele a zaměstnance skončit pracovní poměr, a proto může být 

uzavřena i v ochranné době, tj. neuplatní se zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem 

upravený v ustanovení § 53 zákoníku práce. Z uvedeného vyplývá, že je pracovní 

poměr možné rozvázat dohodou bez jakéhokoli omezení a kdykoli během trvání 

                                                
18

 JOUZA, L. Skončení pracovního poměru – náležitosti projevu vůle zaměstnavatele. Bulletin 

advokacie, roč. 2009, č. 6, s. 43 
19 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů : právní stav 
k 1.1.2010. Praha : Grada, 2009, s. 89 
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pracovního poměru, tedy např. i v době kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou 

dovolenou.
20

 Shodně se k uvedené problematice vyjádřil Nejvyšší soud.
21

 

Dohodu o rozvázání pracovního poměru je možné označit za ideální způsob 

skončení pracovního poměru, neboť vyjadřuje shodu vůle zaměstnavatele 

a zaměstnance na dalším vývoji jejich vzájemného vztahu. 

2.2.2 Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru je upraveno v ustanovení § 55 a § 56 

zákoníku práce. Slouží k ukončení pracovního poměru v případě, kdy není možné 

po jakémkoli účastníkovi spravedlivě požadovat, aby v dosavadním pracovním poměru 

pokračoval. Právní úprava okamžitého zrušení pracovního poměru má kogentní 

charakter, tj. účastníci pracovněprávního vztahu ji nemohou smluvně vyloučit 

ani změnit. 

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranný právní úkon směřující 

ke skončení pracovního poměru, jehož právní účinky nastávají okamžikem doručení 

písemného vyhotovení druhému účastníku pracovního poměru. Z uvedeného hlediska 

se jedná o mimořádný způsob skončení pracovního poměru, který způsobuje náhlou a 

velmi často neočekávanou změnu v právních poměrech účastníků pracovněprávního 

vztahu. Vzhledem ke skutečnosti, že pracovní poměr končí okamžikem doručení tohoto 

projevu vůle, jsou pro platné použití institutu stanoveny přísné hmotněprávní podmínky. 

Tímto způsobem může zrušit pracovní poměr jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec.  

Tento výjimečný způsob rozvázání pracovního poměru je možné platně použít 

pouze z důvodů taxativně vymezených v zákoníku práce. Po skutkové stránce musí být 

důvod okamžitého zrušení pracovního poměru dostatečně vymezen, tak aby nebyl 

zaměnitelný s jiným důvodem rozvázání pracovního poměru. Dodatečně nesmí být 

důvod uvedený v okamžitém zrušení pracovního poměru měněn. Pro platnost 

                                                
20 ŠTANGOVÁ, V. Dohoda o rozvázání pracovního poměru. Právo a zaměstnání, roč. 2005, č. 6, s. 2 
21

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10 1984, sp. zn. 7 Cz 28/84 
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okamžitého zrušení pracovního poměru je nezbytné jeho vyhotovení v písemné formě, 

přičemž to musí být druhému účastníku doručeno v zákonem stanovené lhůtě uvedené 

níže. Rovněž je nezbytný vlastnoruční podpis účastníka, který právní úkon činí. Pokud 

není některá z uvedených podmínek splněna, je právní úkon stižen neplatností 

dle ustanovení § 18 a násl. zákoníku práce. Účinky okamžitého zrušení pracovního 

poměru nastávají okamžikem doručení druhé straně pracovního poměru. 

Oproti výpovědi z pracovního poměru, nelze okamžité zrušení pracovního poměru 

po jeho doručení druhému účastníkovi pracovněprávního vztahu dodatečně odvolat. 

Okamžitým zrušením pracovního poměru lze skončit i pracovní poměr 

ve zkušební době, v níž by přicházelo v úvahu i zrušení pracovního poměru 

dle ustanovení § 66 zákoníku práce. 

a) Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je upraveno 

v ustanovení § 55 zákoníku práce. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr 

se zaměstnancem ze dvou různých, na sobě zcela nezávislých důvodů: 

- byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin [§ 55 odst. 1 

písm. a) zákoníku práce], 

- porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních přepisů vztahujících 

se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem [§ 55 odst. 1 písm. b) zákoníku 

práce]. 

Je zřejmé, že důvody umožňující okamžité zrušení pracovního poměru vycházejí 

z okolností, za nichž by bylo nespravedlivé po zaměstnavateli požadovat další 

zaměstnávání zaměstnance až do uplynutí výpovědní doby, popř. je pokračování 

v pracovněprávním vztahu objektivně vyloučeno. 

Prvním důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru je pravomocné 

odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 
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svobody. Pro doplnění uvádím, že definice trestného činu je uvedena v ustanovení § 13 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako protiprávní 

čin, který je v trestním zákoníku označen za trestný a zároveň vykazuje znaky uvedené 

v tomto zákoně. Další podmínkou je spáchání trestného činu úmyslně. Úmysl 

je definován v ustanovení § 15 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, přičemž se rozlišuje mezi úmyslem přímým a nepřímým. O úmysl 

se jedná tehdy, chtěl-li zaměstnanec porušit způsobem uvedeným v trestním zákoně 

nebo ohrozit zájem chráněný zákonem, nebo věděl, že svým jednáním může takové 

porušení nebo ohrožení způsobit, a byl s tím srozuměn. 

Zákoník práce rozlišuje mezi odsouzením za jakýkoliv úmyslný trestný čin a 

odsouzením za úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním. Pokud jde o pravomocné odsouzení za jakýkoliv úmyslný trestný čin, 

musí být zaměstnanci uložen trest nepodmíněného odnětí svobody na dobu delší 

než jeden rok. Okamžitě zrušit pracovní poměr nelze se zaměstnancem, kterému by byl 

uložen trest odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, ovšem za trestný čin spáchaný 

z nedbalosti.  

Jestliže se zaměstnanec dopustil spáchání úmyslného trestného činu při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, postačuje, aby byl pravomocně 

odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce nejméně 6 měsíců. Použití 

institutu okamžitého zrušení pracovního poměru je u obou případů možné jen 

za předpokladu, že odsuzující rozsudek nabyl právní moci, tj. nelze zrušit pracovní 

poměr v době, kdy existuje pouhé podezření na trestnou činnost zaměstnance, 

ani při vzetí zaměstnance do vazby.
22

 Považuji za důležité poznamenat, že právní úkon 

se posuzuje vzhledem k době, kdy byl učiněn, a proto případné zrušení pravomocného 

odsuzujícího rozsudku na základě mimořádného opravného prostředku nebude mít vliv 

na platnost okamžitého zrušení pracovního poměru. 

                                                
22 ŠTANGOVÁ, V. Institut okamžitého zrušení pracovního poměru. Právo a zaměstnání, roč. 2004, č. 1, 
s. 2 
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Druhým důvodem pro použití okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele je porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů a vztahujících 

se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Jedná se o nejvyšší 

intenzitu porušení povinnosti, kterou zákoník práce rozlišuje.
23

 Povinnosti vztahující 

se k zaměstnancem vykonávané práci vyplývají nejen ze zákoníku práce 

(např. ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce a § 301 - 304 zákoníku práce), 

resp. jiných právních předpisů, ale rovněž z interních předpisů zaměstnavatele, 

z pracovní smlouvy nebo také z písemných i ústních pokynů zaměstnavatele. 

Zaměstnanec musí dodržovat povinnosti vztahující se k vykonávané práci i mimo 

pracovní dobu, neboť pracovní poměr trvá i po skončení směny zaměstnance. 

Se zaměstnancem tak může být okamžitě zrušen pracovní poměr pro porušení 

povinnosti střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele dle ustanovení § 301 písm. d) 

zákoníku práce i v případě, že se tohoto jednání zaměstnanec dopustil mimo stanovenou 

pracovní dobu.
24

 Zaměstnanec se může dopustit porušení povinnosti vztahujících 

se k jím vykonávané práci i na pracovní cestě, avšak pouze při činnosti, která má 

časový, místní a zejména věcný poměr k výkonu závislé práce.
25

 

Okamžité zrušení pracovního poměru představuje závažný zásah 

do pracovněprávního vztahu, a proto je z důvodu právní jistoty účastníků vztahu 

jeho použití časově omezeno. Pracovní poměr je možné ze strany zaměstnavatele 

okamžitě zrušit pouze v subjektivní lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu 

k okamžitému zrušení zaměstnavatel dozvěděl, příp. do 2 měsíců od návratu 

zaměstnance z ciziny, porušil-li povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině. 

Podle ustanovení § 58 odst. 1 zákoníku práce je možné okamžitě zrušit pracovní poměr 

nejpozději v objektivní lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vznikl. Jestliže se ve výše 

uvedené subjektivní lhůtě 2 měsíců stane jednání zaměstnance předmětem šetření jiného 

                                                
23 Problematika je blíže vysvětlena v kapitole 3.4.7 „Výpovědní důvod – porušování povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ včetně tématu 

pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 
24 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005 
25

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 633/2006 
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orgánu, je možné pracovní poměr okamžitě zrušit ještě do 2 měsíců ode dne, kdy 

se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření, a to dle ustanovení § 58 odst. 2 

zákoníku práce. 

Zaměstnavatel nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr se všemi skupinami 

zaměstnanců. Ustanovení § 55 odst. 2 zákoníku práce vyslovuje zákaz okamžitě zrušit 

pracovní poměr s: 

- těhotnou zaměstnankyní, 

- zaměstnankyní na mateřské dovolené, 

- zaměstnancem nebo zaměstnankyní čerpající rodičovskou dovolenou. 

V uvedených případech zákoník práce připouští, aby zaměstnavatel rozvázal 

pracovní poměr výpovědí z téhož důvodu dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce. 

Výjimku představuje ustanovení § 54 písm. c) zákoníku práce, které stanoví zákaz 

okamžitého zrušení pracovního poměru i zákaz dání výpovědi z důvodu pro okamžité 

zrušení ze strany zaměstnavatele následujícím subjektům: ženě na mateřské dovolené 

nebo muži na rodičovské dovolené do doby, po níž je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou.  

Podle ustanovení § 61 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen okamžité 

zrušení pracovního poměru předem projednat s odborovou organizací.
26

 

b) Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance 

Zákoník práce v ustanovení § 56 poskytuje zaměstnanci možnost okamžitě zrušit 

pracovní poměr. Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr ze dvou taxativně uvedených 

důvodů:  

- z důvodu nepříznivého zdravotního stavu zaměstnance [§ 56 písm. a) zákoníku 

práce], 

                                                
26

 Problematika je blíže vysvětlena v kapitole 3.2.2 „Součinnost s odborovým orgánem“. 
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- z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti 

[§ 56 písm. b) zákoníku práce]. 

Nepříznivý zdravotní stav zaměstnance musí být konstatován lékařským 

posudkem vydaným zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného 

správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává. V lékařském posudku musí být 

výslovně uvedeno, že zaměstnanec nemůže bez vážného ohrožení dále konat dosavadní 

práci, tj. není dostačující pouhé sdělení o nepříznivém zdravotním stavu zaměstnance. 

Důvodem okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je jeho 

nepříznivý zdravotní stav, pro nějž nemůže zaměstnanec dále konat práci bez vážného 

ohrožení zdraví. Ustanovení § 56 písm. a) zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel je 

povinen umožnit zaměstnanci v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku 

výkon jiné práce vhodné pro zaměstnance z hlediska jeho zdraví. Uvedené ustanovení 

navazuje na ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce a zároveň jej doplňuje 

o stanovení lhůty ke splnění povinnosti zaměstnavatele. V tomto ustanovení je rovněž 

definována povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci z důvodu 

jeho nepříznivého zdravotního stavu zaměstnance, avšak chybí určení lhůty, ve které 

by měl zaměstnavatel tuto povinnost splnit. Práce musí být pro zaměstnance vhodná 

nejen z hlediska jeho zdravotního stavu, ale rovněž musí odpovídat jeho schopnostem a 

pokud možno i kvalifikaci. Za vhodnou práci se tedy nemůže považovat práce, kterou 

není zaměstnanec schopen vykonávat ze zdravotních důvodů, pro své omezené 

schopnosti nebo pro nedostatek kvalifikace, pokud ji nemůže získat předchozí 

průpravou. Za předchozí průpravu ovšem nelze považovat získání kvalifikace náročným 

způsobem, např. absolvováním vysoké školy.
27

 Zaměstnanec je oprávněn přestat 

vykonávat dosavadní nevhodnou práci, a to bezprostředně po předložení lékařského 

posudku zaměstnavateli. Avšak rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením může 

nejdříve po uplynutí stanovené doby 15 dnů, ve které zaměstnavatel nesplnil povinnost 

                                                
27

 JOUZA, L. Změna pracovní smlouvy. Právní rádce, roč. 2006, č. 1, s. 36 
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převést zaměstnance na jinou vhodnou práci.
28

 V případě pokračování dosavadního 

pracovního poměru, v němž zaměstnavatel nemůže přidělovat zaměstnanci práci, 

má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu z důvodu překážky v práci na straně 

zaměstnavatele dle ustanovení § 208 zákoníku práce. Zaměstnavatel má rovněž možnost 

rozvázat pracovní poměr výpovědí dle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce. 

Zaměstnanec je oprávněn rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením rovněž 

v případě, kdy zaměstnavatel neplnil svou základní povinnost – vyplácet finanční 

odměnu nebo její část za vykonanou práci. Finanční odměnou se rozumí mzda, plat, 

jejich náhrady či části. Dle ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku práce jsou mzda nebo plat 

splatné nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo 

zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku, tj. poslední den 

takového měsíce. Pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu musí být sjednán, 

stanoven nebo určen v rámci období uvedeného v ustanovení § 141 odst. 1 zákoníku, 

tj. do konce měsíce následujícího po výkonu práce. Právní úprava tedy rozlišuje mezi 

pojmy splatnost mzdy nebo platu a termínem výplaty. Právo okamžitě zrušit pracovní 

poměr je vázáno na uplynutí období splatnosti, tj. na splatnost mzdy (ustanovení 

§ 141 odst. 1 zákoníku práce), přičemž není relevantní termín určený pro výplatu mzdy 

u zaměstnavatele. Předpokladem platného zrušení pracovního poměru je uplynutí 

patnáctidenní lhůty, jejíž počátek se odvíjí ode dne následujícího po uplynutí posledního 

dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo 

na mzdu nebo plat, nebo jejich část.
29

 Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru 

je dán i v případě, kdy zaměstnavatel ještě před doručením zrušovacího právního úkonu 

uspokojil mzdový nárok zaměstnance, jestliže byla dlužná částka zaplacena 

až po uplynutí 15 dnů po její splatnosti.
30

 

                                                
28 VYSOKAJOVÁ, M. KAHLE, B., DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: ASPI, 

Wolters Kluwer, 2008, s. 504 
29 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 10. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2242/2009 
30

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1151/2001 
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Podle ustanovení § 59 zákoníku práce je zaměstnanci pro okamžité zrušení 

pracovního poměru dána subjektivní lhůta 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu 

k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději ale do jednoho roku ode dne, kdy tento 

důvod vznikl. Jestliže zaměstnanec ukončí pracovní poměr okamžitým zrušením, 

přísluší mu dle ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, přičemž 

se pro účely náhrady mzdy nebo platu použije ustanovení § 67 odst. 3 zákoníku práce. 

2.2.3 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 
 

Zrušení ve zkušební době je jednostranný právní úkon zaměstnance nebo 

zaměstnavatele, kterým účastník projevuje svou vůli zrušit pracovní poměr v rámci 

platně sjednané zkušební doby. Jedná se o zvláštní způsob skončení pracovního poměru, 

jež je upraven v ustanovení § 66 zákoníku práce. Na rozdíl od ostatních jednostranných 

právních úkonům směřujících ke skončení pracovního poměru, se v případě zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době neuplatňuje ochrana zaměstnance, tj. ochrana 

stability zaměstnání, a nevytváří se tak omezení pro zaměstnavatele pro případy 

rozvázání pracovního poměru. Uvedené vyplývá již ze samotného účelu zkušební doby.  

Pracovní poměr může být zrušen ve zkušební době bez udání důvodu, neboť důvod není 

obligatorní hmotněprávní podmínka platnosti tohoto právního úkonu.  

Zkušební doba je upravena v ustanovení § 35 zákoníku práce. Institut zkušební 

doby byl vytvořen pro potřeby účastníků pracovního poměru, aby v jejím průběhu 

zjistili, zda pracovní poměr odpovídá jejich prvotním představám. Na straně jedné může 

zaměstnanec vyzkoušet, zda je spokojený s druhem práce, pracovním zařazením, 

se mzdou a dalšími pracovními podmínkami, a na straně druhé může zaměstnavatel 

zjistit schopnosti zaměstnance, jeho přístup k plnění pracovních povinností.
31

 V případě, 

že jedna ze stran dospěje v rámci zkušební doby k přesvědčení, že jí sjednaný pracovní 

poměr nevyhovuje, může ho ve zkušební době snadným a rychlým způsobem ukončit. 

                                                
31

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s. 270 



Skončení pracovního poměru se zvláštním zřetelem na výpověď 

34 

 

Účelem zrušení pracovního poměru ve zkušební době je maximální zjednodušení 

jednostranného rozvázání pracovního poměru při absenci přísných formálních 

náležitostí. Ochrana zaměstnance a stability zaměstnání v případě zrušení ve zkušební 

době není prvořadá, neboť účastníci pracovního poměru projevují navenek svou vůli 

nepokračovat dále v pracovněprávním vztahu.    

Zkušební doba musí být sjednána písemně, přičemž je možné ji sjednat 

nejpozději v den, který byl dohodnut jako den nástupu do práce, popř. v den, který byl 

uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Nedostatek 

písemné formy smlouvy obsahující sjednání zkušební doby, způsobuje neplatnost tohoto 

ujednání podle ustanovení § 20 zákoníku práce. Z ustanovení § 35 zákoníku práce 

vyplývá nemožnost sjednání zkušební doby v době, kdy pracovní poměr již vznikl. 

Délku zkušební doby si mohou sjednat účastníci pracovního poměru, přičemž je jim 

právním předpisem kladeno omezení týkající se délky zkušební doby, neboť ta nesmí 

být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí od vzniku pracovního poměru, popř. u vedoucího 

zaměstnance nesmí být delší než 6 měsíců po sobě jdoucích od vzniku pracovního 

poměru. Zkušební doba se ze zákona (ustanovení § 35 odst. 4 zákoníku práce) 

prodlužuje o dobu překážek v práci na straně zaměstnance nebo na straně 

zaměstnavatele, pro které zaměstnanec nepracoval, a dále se zkušební doba prodlužuje 

o dobu celodenní dovolené zaměstnance. Ustanovení § 35 odst. 5 zákoníku práce rovněž 

obsahuje další omezení délky zkušební doby, neboť ta nesmí být sjednána delší, než je 

polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. 

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době je taktéž stanovena písemná 

forma, resp. podle ustanovení § 66 odst. 2 zákoníku práce má být zrušení druhému 

účastníku pracovněprávního vztahu doručeno. Pracovní poměr skončí dnem doručení 

zrušení, není-li v něm uveden den pozdější (ustanovení § 66 odst. 2 zákoníku práce). 

Nedodržení písemné formy má za následek neplatnost tohoto právního úkonu, neboť 

zákon sankcionuje absenci písemné formy jednostranného právního úkonu ve smyslu 

§ 20 odst. 3 zákoníku práce neplatností. Uvedená neplatnost jednostranného právního 
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úkonu pro vady písemné formy byla do zákoníku práce včleněna tzv. koncepční 

novelou účinnou od 1. 1. 2012, přičemž do této doby nemělo nedodržení písemné formy 

za následek neplatnost právního úkonu a účastníci pracovního poměru si mohli 

na základě principu smluvní volnosti sjednat písemnou formu, jakožto podmínku 

platného zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Následné nedodržení písemné 

formy zrušovacího úkonu znamenalo neplatnost oznámení zrušení ve zkušební době, 

tj. nedošlo ke skončení pracovního poměru ve zkušební době.
32

 

Jak již bylo konstatováno pracovní poměr lze zrušit ve zkušební době takřka 

bez omezení, neboť zákoník práce nemá za cíl v tomto případě chránit stabilitu 

zaměstnání a sociální situaci zaměstnance. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době tedy 

mohou zaměstnanec i zaměstnavatel z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednostranný právní úkon, není potřeba 

ke skončení pracovního poměru tímto způsobem souhlasu druhého účastníka 

pracovněprávního vztahu. Zrušit pracovní poměr lze prvním dnem, který následuje 

po dni sjednaném jako den nástupu do práce, nejpozději však posledním dnem trvání 

zkušební doby. Omezení o zákazu výpovědi dané zaměstnavatelem v ochranné době 

se na zrušení pracovního poměru ve zkušební době nevztahují. Zrušení ve zkušební 

době může být provedeno také v průběhu trvání překážek v práci. Jediným omezením 

zaměstnavatele je vyloučení možnosti zrušit pracovní poměr ve zkušební době prvních 

14 kalendářních dnů a v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v době  prvních 21 

kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Uvedený zákaz 

reaguje na novou koncepci zajištění zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti 

uvedené v ustanovení § 192 zákoníku práce, kdy zaměstnavatel je povinen v uvedené 

době poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy (platu) namísto nemocenského jako hlavní 

dávky nemocenského pojištění. Důvodem, proč právní úprava zakazuje zaměstnavateli 

                                                
32

 GAVLAS, M. Pracovní právo: 300 otázek a odpovědí. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2007, s. 48 



Skončení pracovního poměru se zvláštním zřetelem na výpověď 

36 

 

zrušit pracovní poměr v této době, je snaha zabránit zaměstnavateli vyhnout se výše 

uvedené povinnosti.
33

  

Pracovní poměr končí dnem, který je uveden ve zrušovacím úkonu, nejpozději 

však posledním dnem sjednané zkušební doby. Neuvedení dne skončení pracovního 

poměru má za následek, že pracovní poměr skončí dnem doručení právního úkonu 

druhému účastníkovi pracovněprávního vztahu, ovšem za předpokladu, že tento byl 

doručen v průběhu zkušební doby.  

Problematika určení dne skončení pracovního poměru v případě jeho zrušení 

ve zkušební době byla shodně řešena i soudní judikaturou. Právní úkon směřující 

ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době učiněný po uplynutí sjednané zkušební 

doby je neplatný. Dále nelze v rozvazovacím úkonu uvést jako okamžik skončení 

pracovního poměru den následující po uplynutí zkušební doby, stejně jako nemůže dojít 

ke zrušení pracovního poměru zpětně. V uvedených případech se považuje uvedený 

okamžik zrušení pracovního poměru pro rozpor s obsahem a účelem zákona za neplatný 

podle ustanovení § 39 občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 4 zákoníku 

práce. Pokud má být dle rozvazovacího právního úkonu pracovní poměr zrušen zpětně 

v rámci zkušební doby, bude pracovní poměr rozvázán ke dni doručení  zrušení poměru 

druhému účastníkovi, je-li toto oznámeno v rámci zkušební doby. Naopak u označení 

dne následujícího po uplynutí zkušební doby, pak pracovní poměr končí posledním 

dnem zkušební doby.
34

 

V případě zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se nevyžaduje 

předchozí projednání s odborovou organizací. 

Zákoník práce od 1. 1. 2012 již nestanoví třídenní pořádkovou lhůtu, 

v níž by mělo být zrušení pracovního poměru ve zkušební době doručeno druhé straně 

alespoň 3 dny přede dnem, kdy by měl pracovní poměr skončit. Dle mého názoru 

                                                
33 VYSOKAJOVÁ, M. KAHLE, B., DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: ASPI, 

Wolters Kluwer, 2008, s. 138 
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je ovšem stále platná následující judikatura, která dovozuje, že účastníci 

pracovněprávního vztahu si mohou v pracovní smlouvě sjednat, že oznámení o zrušení 

pracovního poměru bude doručeno druhé straně nejpozději tři dny přede dnem, kdy 

má pracovní poměr skončit. Nedodržení této konkrétní podmínky pro účinné zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době by mělo za následek neplatnost zrušení 

pracovního poměru.
35

 

Za hmotněprávní podmínky zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

se tedy považují: vyjádření vůle účastníka pracovněprávního vztahu rozvázat pracovní 

poměr ve zkušební době, učinění zrušovacího právního úkonu v rámci platně sjednané 

zkušební době a doručení tohoto úkonu druhému účastníkovi. Vzhledem k tomu, 

že zrušení ve zkušební době je právní úkon jednostranný a adresovaný, je tento úkon 

perfektní až okamžikem doručení druhé straně, přičemž od tohoto okamžiku je rovněž 

účastník svým právním úkonem vázán. 

2.3 Právní události vedoucí ke skončení pracovního poměru 
 

Pracovní poměr skončí na základě zákonem stanovené právní skutečnosti. 

Jak bylo již výše uvedeno, právní skutečnosti je možné dělit na dvě hlavní skupiny, 

a to podle jejich závislosti na vůli účastníků pracovního poměru. Skutečnosti nastávající 

zcela nebo alespoň zčásti nezávisle na vůli subjektů pracovního poměru se nazývají 

právní události. Tyto právní události jsou natolik významné, že mají dle zákona sílu 

ukončit pracovní poměr, resp. mohou být i důvodem vzniku a změny právního vztahu. 

Mezi objektivní události mající za následek skončení pracovního poměru řadíme: 

- uplynutí doby, 

- smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele. 
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2.3.1 Skončení pracovního poměru uplynutím doby 

Prvním případem skončení pracovního poměru je uplynutí doby, jakožto 

důsledek běhu času, který nelze ovlivnit. Zákoník práce upravuje dva případy, 

kdy skončí pracovní poměr uplynutím doby, a to: 

- uplynutím sjednané doby pracovního poměru [§ 48 odst. 2 zákoníku práce], 

- uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání u cizinců [§ 48 

odst. 3 písm. c) zákoníku práce]. 

V souvislosti s uplynutím doby je nutné se zmínit o dosažení věkové hranice 

zaměstnance. Dosažení věkové hranice není právní událostí, která má za následek 

skončení pracovního poměru.  

a) Pracovní poměr na dobu určitou 

 

Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby (ustanovení 

§ 48 odst. 2 zákoníku práce). Uplynutí doby je v tomto případě právní událost, která má 

za následek ukončení pracovního poměru na dobu určitou. V případě pracovního 

poměru na dobu určitou se kombinuje uplynutí času, jako skutečnost na lidské vůli 

nezávislá, a založení pracovního poměru na dobu určitou, jakožto vyjádření smluvní 

vůle subjektů.
36

  

Pracovní poměr na dobu určitou je zvláštní druh pracovního poměru, jehož dobu 

trvání si sjednaly smluvní strany v pracovní smlouvě, tj. dohodly se na časovém 

okamžiku, jehož uplynutím v budoucnosti pracovní poměr skončí. Vzhledem 

ke skutečnosti, že doba trvání pracovního poměru není obligatorní náležitostí pracovní 

smlouvy (srov. ustanovení § 34 zákoníku práce), nemá její neuvedení za následek 

neplatnost takovéto pracovní smlouvy. Pokud není v pracovní smlouvě výslovně 

uvedena doba trvání, platí nevyvratitelná domněnka, že pracovní poměr byl sjednán 

na dobu neurčitou, a to dle ustanovení § 39 odst. 1 zákoníku práce. Obdobná situace 

nastává v případě, že v pracovní smlouvě sice je stanovená doba trvání pracovního 
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poměru, ovšem tato byla dohodnuta na nepřiměřeně dlouhou dobu. Po zohlednění všech 

okolností případu, se může jednat o pracovní poměr na dobu neurčitou, pokud ujednání 

o době trvání pracovního poměru je dle příslušných ustanovení zákoníku práce 

neplatné.
37

 V této souvislosti je nutné poznamenat, že zákoník práce omezuje možnost 

trvání pracovního poměru mezi stejnými účastníky, a to v ustanovení § 39 odst. 2 

zákoníku práce. Dle uvedeného je možné pracovní poměr na dobu určitou sjednat 

nejvýše na dobu 3 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou, 

přičemž může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru 

na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Pouze v případě, že by mezi 

pracovními poměry mezi totožnými subjekty uplynula doba alespoň 3 let, pak 

se k předchozím pracovním poměrům na dobu určitou nepřihlíží. Uvedené ustanovení 

se nevztahuje na případy uvedené v ustanovení § 39 odst. 3 a 5 zákoníku práce.  

Doba určitá u pracovního poměru může být sjednána jak pevným datem, 

tak vymezena určitou skutečností, např. trvání pracovního poměru po dobu mateřské 

nebo rodičovské dovolené předchozího zaměstnance, rovněž může být vymezena dobou 

trvání konkrétních prací. Jediným požadavkem pro platnost ujednání o délce trvání 

pracovního poměru, je projev vůle nepřipouštějící pochybnosti o tom, že se jedná 

o pracovní poměr, jehož trvání je časově omezeno, byť o skutečné délce trvání nemusí 

mít subjekty pracovního poměru zatím jistotu.
38

 V případě, že bylo trvání pracovního 

poměru sjednáno na dobu konání určitých prací, je zaměstnavatel povinen upozornit 

zaměstnance na skončení těchto prací, zpravidla alespoň 3 dny předem. Vzhledem 

k tomu, že se jedná pouze o pořádkovou lhůtu, nevede její nesplnění k prodloužení 

sjednané doby, ani změna v trvání doby sjednaného poměru. Pořádková lhůta je 

upravena v ustanovení § 65 odst. 1 zákoníku práce, přičemž její nesplnění je 

považováno za porušení pracovněprávních povinností. 
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V případě, že je pracovní poměr sjednán na dobu určitou určenou lhůtou, použije 

se ustanovení § 333 odst. 1 zákoníku práce, resp.  subsidiárně ustanovení § 122 

občanského zákoníku, které určuje obecná pravidla pro počítání času. 

Pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím sjednaného dne, přičemž 

se nemusí činit jakékoliv právní kroky. Na skončení pracovního poměru sjednaného 

na dobu určitou se nevztahuje institut tzv. ochranné doby upravený v ustanovení 

§ 53 zákoníku práce. Rovněž se nepoužije ustanovení o odstupném upraveném 

v ustanovení § 67 zákoníku práce, byť by se v době skončení pracovního poměru 

na dobu určitou zaměstnavatel nacházel v tíživé situaci a fakticky by prováděl 

organizační změny. Pracovní poměr na dobu určitou může skončit rovněž právními 

úkony, které předvídá zákoník práce, tj. dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, 

zrušením ve zkušební době. 

Po uplynutí doby trvání pracovního poměru na dobu určitou dochází 

k pokračování pracovního poměru zejména prostřednictvím dohody účastníků, 

tj. na smluvním základě. Takto si strany mohou, s ohledem na ustanovení o nejdelší 

možné době pracovního poměru na dobu určitou stanovené v ustanovení § 39 odst. 2 

zákoníku práce, sjednat prodloužení pracovního poměru na dobu určitou či neurčitou.  

Pracovní poměr založený na dobu určitou se může změnit na pracovní poměr 

na dobu neurčitou, aniž by bylo třeba zvláštního právního úkonu. Jedná se o tzv. právní 

fikci změny pracovního poměru, která nastává přímo ze zákona při současném splnění 

následujících podmínek (úprava je obsažena v ustanovení § 65 odst. 2 zákoníku práce): 

- zaměstnanec i po uplynutí sjednané doby pracovního poměru pokračuje 

ve výkonu práce pro zaměstnavatele a 

- k výkonu této práce dochází s vědomím zaměstnavatele. 

K pojmu „vědomí zaměstnavatele“ se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky 

tím způsobem, že považuje za splnění zákonné podmínky skutečnost, že zaměstnanec 

pokračoval v konání prací po uplynutí sjednané doby pracovního poměru 
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i jen s vědomím svého nejbližšího nadřízeného.
39

 Nejvyšší soud se zabýval i změnou 

pracovního poměru v souvislosti se zastupováním zaměstnavatele. V této otázce 

dovodil, že pracovní poměr na dobu určitou se změní na pracovní poměr na dobu 

neurčitou nejen tehdy, kdy zaměstnanec pokračuje ve výkonu práce s vědomím 

nejbližšího nadřízeného zaměstnavatele, ale i tehdy koná-li práci s vědomím jiné 

fyzické osoby, která není ve vztahu k zaměstnavateli v pracovním poměru, ale jedná 

jménem zaměstnavatele jako jeho zástupce na základě dohody o plné moci.
40

 Ke změně 

trvání pracovního poměru přitom dochází přímo ze zákona, a proto podmínkou této 

změny není ani sjednání nové pracovní smlouvy, resp. jejího dodatku. Pozdější písemné 

zachycení změny trvání pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou je pouhé 

deklaratorní potvrzení ze zákona vzniklých skutečností. Rovněž není rozhodný druh 

konané práce, který zaměstnanec provádí po skončení pracovního poměru, i když 

se jedná většinou o práce, které byly doposud dle pracovní smlouvy konány. Podstatná 

je tedy činnost zaměstnance, tj. výkon práce pro zaměstnavatele, a nikoliv druh 

vykonávané práce. 

V případě splnění podmínky výkonu práce zaměstnance s vědomím 

zaměstnavatele pro změnu trvání pracovního poměru, vyvstává otázka aktivní či pasivní 

činnosti zaměstnavatele při přidělování práce zaměstnanci. Pro změnu pracovního 

poměru na dobu neurčitou není rozhodné, zda práci po uplynutí sjednané doby trvání 

pracovního poměru zaměstnanci aktivně přiděluje zaměstnavatel, nebo zaměstnavatel 

sice aktivně práci nepřiděluje, ovšem výkon práce zaměstnance bere na vědomí a 

výslovně ji nezakázal. Z uvedeného vyplývá, že nechce-li zaměstnavatel, 

aby zaměstnanec pokračoval ve výkonu práce i po skončení pracovního poměru, musí 

mu dát svou vůli jednoznačně najevo, např. zamezit vstupu do podniku, odebrat 

přístupová hesla a vydat potvrzení o zaměstnání. Pokud by zaměstnanec pokračoval 

ve výkonu práce i přes výslovný zákaz zaměstnavatele, neuplatní se ustanovení § 65 

odst. 2 zákoníku práce.  
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Pracovní právo v rámci své ochranné funkce poskytuje v ustanovení § 39 odst. 4 

zákoníku práce možnost zaměstnanci změnit trvání pracovního poměru z doby určité 

na dobu neurčitou. Pokud byl pracovní poměr na dobu určitou sjednán v rozporu 

s právními předpisy, může zaměstnanec prostřednictvím uvedeného ustanovení 

jednostranným projevem vůle zabránit skončení pracovního poměru uplynutím doby. 

V případě, že má zaměstnanec zájem na změně trvání pracovního poměru, je povinen 

zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby písemně oznámit, že trvá na dalším 

zaměstnávání.  

b) Uplynutí doby povolení k zaměstnání 

 

Uplynutí doby jako právní událost má význam také pro cizince
41

 a osoby 

bez státní příslušnosti. Také pro tyto osoby platí obecná úprava skončení pracovního 

poměru stanovená v ustanovení § 48 zákoníku práce. Cizinci a osoby bez státní 

příslušnosti (dále jen jako „cizinci“) mohou být na území České republiky zaměstnáni 

pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu na území 

České republiky nebo jsou-li držiteli tzv. zelené karty (jedná se o povolení k pobytu 

za účelem zaměstnání v České republice ve zvláštních případech), a to dle ustanovení 

§ 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení 

k zaměstnání je vydáváno příslušným úřadem práce, a to pouze na žádost cizince. 

Cizinec může toto povolení získat na dobu nejdéle dvou let, přičemž povolení může být 

opakovaně prodlouženo.  

Právní úprava v ustanovení § 48 odst. 3. písm. c) zákoníku práce stanoví, 

že pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti končí uplynutím 

doby, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno. Uvedené platí pouze 

za předpokladu, že nedošlo ke dřívějšímu skončení pracovního poměru jiným 

způsobem. Pracovní poměr cizince tedy končí uplynutím doby, přičemž se v tomto 

                                                
41 Blíže k pojmu cizince v podkapitole 2.4 „Skončení pracovního poměru na základě úředního 
rozhodnutí“ 
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případě nemůže uplatnit ustanovení § 65 odst. 2 zákoníku práce, i kdyby cizinec 

pokračoval s vědomím zaměstnavatele ve výkonu práce. 

Právní předpisy nikterak nereflektují skutečnost, že v případě cizinců může dojít 

k rozhodnutí příslušného úřadu práce o odnětí povolení k zaměstnání. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 48 zákoníku práce tedy neupravuje skončení 

pracovního poměru při takovémto pravomocném rozhodnutí příslušného orgánu, bude 

pracovní poměr pokračovat dále. Na straně druhé je zaměstnavatel povinen skončit 

pracovní poměr s cizincem, neboť tento přestane splňovat zákonem stanovený 

předpoklad pro výkon zaměstnání. Pravomocné rozhodnutí o odnětí povolení 

k zaměstnání cizince a osoby bez státní příslušnosti představuje ztrátu předpokladu, 

stanoveného právními předpisy pro výkon práce, přičemž je zaměstnavatel oprávněn 

rozvázat pracovní poměr výpovědí dle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce. 

2.3.2 Skončení pracovního poměru smrtí zaměstnance a zaměstnavatele 

Skončení pracovního poměru, které nastává v důsledku smrti, je upraveno 

v ustanovení § 48 odst. 4 zákoníku práce. Předpokladem pracovněprávního vztahu 

je existence jeho subjektů, tedy zaměstnavatele a zaměstnance. Pro případy, že zanikne 

jeden ze subjektů pracovního poměru, stanoví zákoník práce odlišný právní režim 

při smrti zaměstnance a smrti zaměstnavatele. Smrt je právní skutečností, nezávislá 

na lidské vůli, která vede ke skončení většiny pracovních poměrů, neboť zaniká sám 

jejich subjekt.  

a) Smrt zaměstnance 

Smrt zaměstnance je objektivní právní událostí, která bez dalšího znamená zánik 

pracovního poměru. Tato skutečnost vyplývá přímo z povahy pracovního poměru, 

kdy jeho základním znakem je povinnost zaměstnance konat práci osobně, tj. má 

výlučně osobní charakter, což je zachyceno rovněž v ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce.  
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Pracovní poměr tedy zaniká okamžikem smrti zaměstnance, přičemž 

je bezvýznamné, kdy se o této právní skutečnosti zaměstnavatel dozví. Prohlášení 

za mrtvého, jež je upraveno v ustanovení § 7 odst. 2 občanského zákoníku, má totožné 

právní účinky jako smrt zaměstnance. Pracovní poměr v tomto případě zaniká právní 

mocí rozsudku soudu. Pracovní poměr se již neobnoví, ani za situace, kdy by bylo 

rozhodnutí o prohlášení za mrtvého následně zrušeno.   

Vyjma zániku pracovního poměru smrtí zaměstnance, resp. prohlášením 

za mrtvého, zanikají rovněž nepeněžité závazky. Jedná se o nároky zaměstnance 

za zaměstnavatelem na náhradu za bolest a za ztížení společenského uplatnění, které 

vznikly zaměstnanci během trvání pracovního poměru následkem nemoci z povolání 

nebo pracovního úrazu. Tyto nároky zanikají z důvodu jejich vázanosti na osobu 

zaměstnance, a proto je nelze převést na jinou osobu. 

Zcela odlišná je situace týkající se peněžitých nároků zaměstnance 

vůči zaměstnavateli, tuto problematiku upravuje ustanovení § 328 zákoníku práce. 

Vypořádání peněžitých práv zaměstnance je upraveno odchylně od obecné 

občanskoprávní úpravy dědění. Mzdová a platová práva z pracovněprávního vztahu 

do výše odpovídající trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance 

přecházejí postupně na manžela, děti a rodiče zaměstnance, přičemž tito museli 

se zaměstnancem žít v době jeho smrti ve společné domácnosti. Není-li uvedených 

osob, stávají se peněžité nároky předmětem dědictví. Z ustanovení § 328 odst. 1 

zákoníku práce vyplývá, že uvedené peněžité nároky zaměstnance, stejně tak jako 

ostatní peněžité nároky zaměstnance, jenž měl vůči zaměstnavateli ve výši přesahující 

trojnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku, se stávají předmětem dědictví rovnou. 

Právní úprava vyjadřuje snahu zákonodárce snížit možný ekonomický dopad 

na rodinu zemřelého zaměstnance, neboť předpokládá, že se zaměstnanec finančně 
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podílel na chodu domácnosti. Avšak na straně druhé stanoví limit výše peněžitých 

nároků tak, aby nedošlo k neúměrnému krácení dědictví po zemřelém zaměstnanci.
42

 

Odlišným způsobem upravuje ustanovení § 328 odst. 2 zákoníku práce peněžité 

nároky zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Peněžité nároky smrtí zaměstnance zásadně 

zanikají, výjimku tvoří práva, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo která byla 

zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodu i výše, a dále práva 

na náhradu škody způsobené úmyslně. Tyto práva může zaměstnavatel uplatnit 

pouze v rámci řízení o dědictví, a to vůči dědicům zemřelého zaměstnance. 

b) Smrt zaměstnavatele 

 

Právní úprava rozlišuje mezi zánikem zaměstnavatele, jakožto právnické osoby, 

a zánikem, resp. smrtí zaměstnavatele fyzické osoby. Zákoník práce sice zánik 

právnické osoby bez právního nástupce, tj. jehož práva a povinnosti nepřejdou 

na přejímajícího zaměstnavatele, neoznačuje jako způsob skončení pracovního poměru, 

nicméně jeho faktickým důsledkem je skončení všech pracovních poměrů s jeho 

zaměstnanci. 

Smrt fyzické osoby je vždy pokládána za právní událost, přičemž zánik 

pracovněprávního vztahu smrtí zaměstnavatele je upraven v ustanovení § 342 odst. 1 

zákoníku práce. Jako v případě zaměstnance, má i v případě zaměstnavatele shodné 

právní účinky pravomocné rozhodnutí soudu o prohlášení zaměstnavatele za mrtvého. 

Zánik pracovněprávního vztahu nastává okamžikem smrti zaměstnavatele, resp. právní 

mocí rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, přičemž není důležitá okolnost, kdy 

se zaměstnanec o této skutečnosti dozvěděl. Rovněž právní úprava nevyžaduje k zániku 

pracovního poměru následné právní úkony.  

Výjimku ze zániku pracovněprávního vztahu smrtí zaměstnavatele tvoří 

pokračování v živnosti dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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Tato úprava je zřejmě v rozporu s ústavní zásadou rovnosti lidí v jejich právech 

zakotvenou v čl. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť neexistuje jediný legitimní 

důvod vyšší ochrany zaměstnanců pracujících pro zaměstnavatele – živnostníky, 

než zaměstnanci jiných fyzických osob, např. zdravotní personál praktického lékaře 

provozujícího nestátní zdravotnické zařízení.
43

 

Živnostenský zákon v uvedeném ustanovení stanoví podmínky pro pokračování 

v živnosti. K zániku pracovněprávních poměrů, popř. dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, nedojde, pokud bude v podnikání po smrti zaměstnavatele pokračovat 

fyzická osoba: 

- dědic ze zákona, pokud není dědiců ze závěti, 

- dědic ze závěti a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li 

spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, 

- pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínky spoluvlastnického podílu 

k majetku používanému k podnikání, pokud v činnosti nepokračují dědicové. 

K obnovení pracovněprávního vztahu dochází až okamžikem, 

kdy se zaměstnanec o jeho pokračování od svého nového zaměstnavatele dozví. 

Zaměstnavatel je povinen pokračovat ve výkonu práce pro nového zaměstnavatele 

bez zbytečného odkladu. Pokud dojde k tzv. rekonstrukci zaniklého pracovněprávního 

vztahu, platí, že pracovní poměr trval po celou dobu bez přerušení. Doba, po kterou 

nebyla zaměstnanci přidělována práce, se považuje za jinou překážku v práci na straně 

zaměstnavatele a zaměstnanci tudíž přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku 

dle ustanovení § 208 zákoníku práce.  

Je zřejmé, že mezi smrtí původního zaměstnavatele a obnovením pracovního 

poměru prostřednictvím oznámení nového zaměstnavatele o povinnosti zaměstnance 

plnit pracovní úkoly může uplynout časový odstup. Zaměstnanec není povinen opětovně 

                                                
43 ŠOUŠA, J., ŠTEFKO, M. Smrt zaměstnavatele a její důsledek pro přechod práv a povinností 
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nastoupit do práce k novému zaměstnavateli, pokud to vzhledem k časové prodlevě 

nebo jiným relevantním skutečnostem na něm nelze spravedlivě požadovat. Obnovení 

pracovněprávního vztahu by tak bylo vůči zaměstnanci neúčinné, přičemž by k zániku 

původního vztahu došlo již okamžikem smrti zaměstnavatele.
44

 

V případě, že oprávněná osoba nehodlá v živnosti dle ustanovení § 13 zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, pokračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím lhůty 

3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele, a to dle ustanovení § 342 odst. 1 věta druhá 

zákoníku práce. 

V souladu s ustanovením § 342 odst. 2 zákoníku práce je krajská pobočka Úřadu 

práce příslušného podle místa činnosti zaměstnavatele v případě zániku 

pracovněprávního vztahu smrtí zaměstnavatele povinna vystavit potvrzení 

o zaměstnání, a to na základě žádosti zaměstnance a jím předložených dokladů.  
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2.4 Skončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí 

Skončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí se v právní teorii 

považuje za třetí způsob skončení pracovního poměru, vedle právních úkonů a právních 

událostí.
45

 V praxi se netýká o často používaný způsob, neboť se vztahuje pouze 

na cizince a fyzické osoby bez státní příslušnosti. Je zřejmé, že tento způsob skončení 

pracovního poměru nemůže být uplatněn v pracovním poměru občana České republiky. 

Jedná se o skončení pracovněprávního vztahu subjektivní právní skutečností, 

tj. na základě úředního rozhodnutí, které činí subjekty mající postavení orgánů státní 

správy nebo orgánů soudní soustavy.  

V této souvislosti je vhodné vymezení pojmu cizince. Za cizince se dle 

ustanovení § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí fyzická 

osoba, který není státním občanem České republiky včetně občana Evropské unie, 

jakož i není občanem státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou Evropským 

společenstvím (smlouva se Švýcarskou konfederací) a dále občanem státu, který 

je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, ani jejím rodinným 

příslušníkem. Rovněž se za cizince považuje osoba bez státní příslušnosti. 

Dle ustanovení § 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, nepotřebuje cizinec s trvalým pobytem na území České republiky k výkonu 

práce povolení k zaměstnání.  

Za rozhodnutí, jejichž právní mocí končí pracovní poměr cizince nebo osoby 

bez státní příslušnosti (dále jen „cizinec“) se dle právního předpisu rozumí: 

- vykonatelné rozhodnutí o odnětí povolení k pobytu na území České republiky, 

- pravomocný rozsudek ukládající trest vyhoštění z území České republiky. 
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Z ustanovení § 48 odst. 3 zákoníku práce vyplývá, že pracovní poměr cizince 

může skončit i jiným způsobem uvedeným v právním předpise. 

2.4.1 Skončení pracovního poměru na základě zrušení povolení k pobytu 

Pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti skončí dnem, který 

je uveden jako poslední den jejich pobytu na území České republiky ve vykonatelném 

rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu dle ustanovení § 48 odst. 3 písm. a) zákoníku 

práce. Platné povolení pobytu, resp. držení zelené karty dle § 42g zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a platné povolení k zaměstnávání představují nezbytné 

předpoklady cizince pro jeho zaměstnávání na území České republiky uvedené 

v ustanovení § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, pokud zákon nestanoví výjimky z tohoto pravidla.  

Policie České republiky nebo Ministerstvo vnitra mohou zrušit povolení 

k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu jen z důvodu uvedených v zákoně 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. V rozhodnutí je určena lhůta, ve které je cizinec povinen 

opustit Českou republiku. Posledním dnem této lhůty končí i pracovní poměr cizince 

dle ustanovení § 48 odst. 3 písm. a) zákoníku práce. 

2.4.2 Skončení pracovního poměru na základě rozsudku o vyhoštění 

Pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti, pokud 

k jeho skončení nedošlo dříve jiným způsobem, končí také dnem, kdy nabyl právní 

moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České republiky. Trest 

vyhoštění z území České republiky může v rámci trestního řízení uložit soud cizinci 

na základě ustanovení § 80 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů. S přihlédnutím k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, 

možnostem nápravy a poměrům cizince - pachatele a ke stupni ohrožení bezpečnosti 
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lidí, majetku nebo jiného obecného zájmu může soud uložit trest vyhoštění ve výměře 

od jednoho roku do deseti let, nebo na dobu neurčitou. Pracovní poměr končí dnem, 

kdy nabude odsuzující rozsudek právní moci, bez ohledu na to, jak je trest vyhoštění 

formulován. 

2.5 Skončení pracovního poměru v některých zvláštních případech 

2.5.1 Skončení pracovního poměru založeného jmenováním 

Problematika skončení pracovního poměru založeného jmenováním nepatří 

mezi výše uvedenou obecnou úpravu skončení pracovního poměru, uvedenou 

v ustanovení § 48 zákoníku práce, nicméně vykazuje natolik specifické odchylky, 

na které by mělo být v rámci této práce poukázáno. Ze systematického přiřazení 

této problematiky do hlavy IV. „Skončení pracovního poměru“ v zákoníku práce 

se předpokládá úzký vztah ke skončení pracovního vztahu obecně pojatému. 

Vzhledem k častému chybování, ať již ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance, 

považuji za důležité věnovat se problematice skončení pracovního poměru založeného 

jmenováním. V tomto případě neznalost práva pro zaměstnavatele znamená pozdější 

neúměrné finanční zatížení, často spojené s dlouhotrvajícím soudním řízením. 

Úvodem je nezbytné konstatovat, že odvoláním z funkce nebo vzdáním se místa 

vedoucího zaměstnance pracovní poměr založený jmenováním nekončí. Uvedené 

je stanoveno v ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce.  

Pracovní poměr založený jmenováním vykazuje určité odlišnosti od obecně 

upraveného pracovního poměru, zejména co se týká jeho vzniku a skončení. Vznik 

pracovního poměru jmenováním je možný pouze v případech stanovených zvláštním 

právním předpisem, a dále u vedoucích pracovních míst, jejichž výčet je uveden 

v ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce. V ostatních případech není jmenování 

způsobilé založit pracovní poměr. V praxi se často vyskytuje případ, kdy vedoucí 

zaměstnanec není do funkce jmenován, nýbrž je tzv. pověřen řízením nebo vedením. 
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Mnohdy se jedná o pověření dočasné, např. do doby pominutí překážky v práci 

na straně zaměstnance vykonávajícího vedoucí funkci. Pověření do vedoucí funkce, 

které je učiněno se souhlasem zaměstnance, se považuje za jmenování na pracovní 

místo vedoucího zaměstnance na dobu určitou.
46

 

Jmenovat či odvolávat zaměstnance na vedoucí pracovní místo může jen subjekt 

příslušný podle zvláštního právního předpisu nebo podle ustanovení § 33 odst. 4 

zákoníku práce. Odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance 

musí být provedeno písemně dle ustanovení § 73a odst. 1 zákoníku práce. V případě, 

že právní předpisy nestanoví jinak, není nutné v přípise obsahujícím odstoupení 

nebo vzdání se vedoucího pracovního místa uvádět důvody. Rovněž tak není v případě 

vzdání se pracovního místa potřebný souhlas nadřízeného zaměstnance 

nebo nadřízeného orgánu. Případnou neplatnost odvolání nebo vzdání se pracovního 

místa vedoucího zaměstnance určí soud v řízení o určení dle ustanovení § 80 písm. c) 

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
47

  

Výše bylo již konstatováno, že pracovní poměr založený jmenováním nekončí 

odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance. Zaměstnanci, 

který byl z vedoucího místa odvolán nebo se jej svým právním úkonem vzdal, pracovní 

poměr stále trvá. Uvedené vychází z ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce, který 

nespojuje s těmito právními tituly i zánik pracovního vztahu. Tyto skutečnosti vedou 

pouze ke změně druhu vykonávané práce zaměstnance.  

Výkon práce na vedoucím pracovním místě končí dnem následujícím 

po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, nebyl-li v nich uveden den pozdější. 

Z ustanovení § 73a zákoníku práce dále vyplývá, že zaměstnavatel je povinen navrhnout 

zaměstnanci změnu jeho pracovního zařazení, tím, že mu nabídne jinou práci 

odpovídající jeho kvalifikaci a zdravotnímu stavu. V této souvislosti je nezbytné uvést, 

že byl-li zaměstnanec již v pracovním poměru u zaměstnavatele před svým jmenováním 

                                                
46 FETTER, R. Rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost, roč. 2010, č. 6, s. 33 
47 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude dále v textu označován 
jen jako „občanský soudní řád“ 
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do funkce, tento původní pracovní poměr se již po odvolání nebo vzdání se vedoucího 

pracovního místa neobnovuje.
48

 

Zaměstnavatel je tedy dle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce povinen 

navrhnout zaměstnanci změnu jeho dalšího pracovního zařazení na jinou práci 

odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud zaměstnavatel nemá 

pro zaměstnance vhodnou práci odpovídající kvalifikaci a zdravotnímu stavu 

zaměstnance, nebo nabídnutý druh práce zaměstnanec odmítne, jedná se o překážku 

na straně zaměstnavatele upravenou v ustanovení § 208 zákoníku práce, přičemž tímto 

je právním předpisem dán zákonný důvod výpovědi dle ustanovení § 52 písm. c) 

zákoníku práce. Jedná se o důvod výpovědi pro nadbytečnost zaměstnance, ačkoli 

se v tomto případě jedná o pouhou fikci, neboť fakticky není tento důvod naplněn.  

Ohledně překážky v práci na straně zaměstnavatele, platí i v tomto případě zákonná 

úprava, kdy do skončení pracovního poměru výpovědí je zaměstnavatel povinen 

poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (§ 208 

zákoníku práce). 

Fikce naplnění výpovědního důvodu dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku 

práce se projevuje v odstupném poskytovaném zaměstnavatelem v případě 

této výpovědi dané zaměstnanci. Pokud zaměstnavatel před podáním výpovědi splní 

všechny výše uvedené podmínky a dále obsadí pracovní místo jiným vedoucím 

zaměstnancem, nenáleží zaměstnanci odstupné, a to s ohledem na ustanovení § 73a 

odst. 2 zákoníku práce. Dle téhož ustanovení by měl na odstupné zaměstnanec nárok 

pouze v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího 

zaměstnance v souvislosti s faktickým zrušením jeho pracovního místa v důsledku 

organizační změny.  

Na pracovní poměr založený jmenováním se vztahuje, vyjma uvedené odchylky, 

obecná úprava skončení pracovního poměru založeného pracovní smlouvou. 

Z uvedeného vyplývá, že pracovní poměr vedoucího zaměstnance je možné ukončit 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2003, sp. zn. 21 Cdo 581/2003 
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i ostatními způsoby skončení pracovního poměru uvedenými v ustanovení § 48 

zákoníku práce. V případě jednostranných právních úkonů – výpovědí nebo okamžitým 

zrušením pracovního poměru, jejichž následkem je skončení pracovního poměru, 

nemusí být před jejich učiněním vedoucí zaměstnanec odvolán ze své funkce 

nebo se jí musel předtím vzdát.
49

 

Ustanovení § 73 odst. 2 a 3 zákoníku práce obsahuje zvláštní právní úpravu 

pro zaměstnavatele – jinou právnickou osobu než zaměstnavatele uvedeného 

v ustanovení § 33 odst. 3 zákoníku práce nebo fyzickou osobu. V souladu 

s ustanovením § 73 odst. 2 zákoníku práce mohou tito zaměstnavatelé se zaměstnancem 

smluvně dohodnout možnost odvolání tohoto zaměstnance z vedoucího pracovního 

místa. Dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí ovšem obsahovat i právo 

vzdát se tohoto místa ze strany vedoucího zaměstnance. Jedná se o dohodu o možnosti 

odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa, která může být uzavřena pouze 

se zaměstnanci, kteří zastávají vedoucí místa taxativně uvedená v ustanovení 

§ 73 odst. 3 zákoníku práce. Odvolatelnost a vzdání se pracovního místa tedy mohou 

být dohodnuty pouze se zaměstnancem s vedoucím místem v přímé řídící působnosti 

statutárního orgánu, jde-li o zaměstnavatele - právnickou osobu, nebo zaměstnavatele, 

jde-li o zaměstnavatele -  fyzickou osobu. Rovněž se jedná o vedoucí místa v přímé 

řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného statutárnímu orgánu, je-li 

zaměstnavatelem právnická osoba nebo zaměstnavateli, je-li zaměstnavatelem fyzická 

osoba, a to za podmínky, že tomuto vedoucímu zaměstnanci je podřízen další vedoucí 

zaměstnanec.  

V dohodě o odvolání z vedoucího pracovního místa si mohou strany, v rámci 

své smluvní volnosti, sjednat i další náležitosti pracovního poměru, např. uvést důvody 

pro odvolání, resp. vzdání se pracovního místa, rovněž mohou prodloužit zákonnou 

výpovědní dobu. Dohodu o možnosti odvolání a vzdání se pracovního místa nelze 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2006, sp. zn. 21 Cdo 3016/2005 
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platně uzavřít s jinými vedoucími zaměstnanci, než výše uvedenými.
50

 Ustanovení 

§ 73 odst. 4 zákoníku práce stanoví, že odvolání vedoucího zaměstnance může provádět 

výlučně statutární orgán u zaměstnavatele právnické osoby a zaměstnavatel, jedná-li 

se o fyzickou osobu zaměstnavatele. I na tento částečně modifikovaný pracovní poměr 

se uplatní úprava platná pro odvolání nebo vzdání se vedoucího pracovního místa 

v případě pracovního poměru založeného jmenováním. 
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 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 241 
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3 Výpověď z pracovního poměru 

3.1 Obecně k výpovědi z pracovního poměru  

Pracovní poměr může rovněž skončit na základě jednostranného projevu vůle 

jednoho z účastníků pracovního poměru, jenž se označuje jako výpověď z pracovního 

poměru [ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) zákoníku práce]. Výpověď z pracovního 

poměru je v praxi nejčastěji používaný způsob rozvázání pracovního poměru. Pracovní 

poměr v takovém případě skončí na základě projevu vůle jednoho subjektu bez ohledu 

na to, zda s ním druhý subjekt souhlasí, či nikoliv. Pro výpověď je charakteristické, 

že se jedná o právní úkon adresovaný druhému účastníku pracovního poměru, který 

směřuje k rozvázání pracovního poměru uplynutím zákonem stanovené výpovědní 

doby. 

Výpověď z pracovního poměru představuje citelný zásah do sféry účastníka 

pracovněprávního vztahu, vůči němuž směřuje. Zákonodárce nekoncipoval ochranu 

subjektů pracovního poměru před tíživými dopady výpovědi totožně, neboť měl za to, 

že silnější ekonomické postavení zaměstnavatele nevyžaduje shodný stupeň právní 

ochrany jako u zaměstnance. Ochrana zaměstnance v případě obdržení výpovědi 

z pracovního poměru tedy stojí v popředí právní úpravy, která se nachází v ustanovení 

§ 50 a násl. zákoníku práce. Chráněna je zejména stabilita zaměstnání zaměstnance. 

Z dikce zákoníku práce plyne, že pokud zaměstnanec řádně plné své povinnosti 

vyplývající z pracovněprávního vztahu, může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr 

pouze ze zákonem určených výpovědních důvodů obsažených v ustanovení § 52 

zákoníku práce, resp. okamžitě zrušit pracovní poměr dle důvodů uvedených 

v ustanovení § 55 zákoníku práce. Otázkou zůstává, nakolik je tento ochranářský systém 

zaměřený prioritně na zaměstnance udržitelný v současné celosvětové hospodářské 

krizi.  
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Právní úprava rozlišuje mezi rozvázáním pracovního poměru výpovědí ze strany 

zaměstnance a ze strany zaměstnavatele. Zákoník práce stanoví obecné hmotněprávní 

podmínky výpovědi, které se vztahují jak na výpověď ze strany zaměstnance, tak 

na výpověď ze strany zaměstnavatele. Odlišná situace se týká zvláštních 

hmotněprávních podmínek výpovědi, které jsou stanoveny výlučně pro zaměstnavatele. 

Obecné hmotněprávní podmínky výpovědi z pracovního poměru jsou: náležitosti 

subjektů,
51

 forma a obsah výpovědi, doručení výpovědi a výpovědní doba. Mezi zvláštní 

hmotněprávní podmínky se řadí: důvodnost výpovědi, zákaz výpovědi a účast odborové 

organizace.
52

 

V této souvislosti je vhodné uvést rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 8. 4. 1999, 

vedeném pod sp. zn. III. ÚS 547/98. Usnesení se týká vztahu mezi výpovědí 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a ústavním právem na svobodnou volbu 

povolání. Ústavní soud se zabýval otázkou, zda výpověď z pracovního poměru je 

či není porušení práva na svobodnou volbu povolání zakotvenou v čl. 26 Listiny 

základních práv a svobod. V uvedeném rozhodnutí Ústavní soud konstatoval, že ústavní 

právo na svobodnou volbu povolání neznamená neměnnost vykonávaného zaměstnání a 

zákaz jednostranného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Uvedené 

základní právo v sobě zahrnuje pouze oprávnění každého jedince svobodně 

se rozhodnout, v jaké oblasti by se chtěl pracovně realizovat a o jaké povolání 

se ucházet. Rozhodně ústavní právo nezahrnuje záruku, že by jedinec vybrané povolání 

také musel získat, neboť taková záruka by znamenala omezení práva zaměstnavatele 

svobodně podnikat. Ústavní soud shrnul, že zákoník práce sice chrání stabilitu 

pracovních poměrů, nikoliv však absolutně. Pracovní právo ochraňuje pracovní poměry 

dostatečně tím, že stanoví výpovědní důvody, pro které může zaměstnavatel rozvázat 

pracovní poměr. Z uvedeného Ústavní soud dovozuje, že výpověď z pracovního poměru 

                                                
51 Pro náležitosti subjektů platí totéž to, co bylo uvedeno obecně k subjektům v kapitole 1.1.3 „Subjekty 

pracovního poměru“, přičemž dále tomuto tématu nebude věnována samostatná kapitola 
52 GAVLAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2010. s. 107 a násl. 
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není a ani nemůže být v žádném případě porušením práva na svobodnou volbu 

povolání.
53

 

Pro doplnění uvádím, že výpovědí lze rozvázat rovněž právní vztah založený 

dohodou o pracovní činnosti, popř. dohodou o provedení práce, je-li to dohodnuto 

mezi účastníky.   

3.1.1 Forma a obsah výpovědi 
 

Z hlediska právní jistoty účastníků pracovního poměru je v ustanovení 

§ 50 odst. 1 zákoníku práce výslovně stanovena písemná forma výpovědi, a to 

pod sankcí neplatnosti uvedené v ustanovení § 20 odst. 3 zákoníku práce. Neplatnost 

výpovědi v souvislosti s jejím písemným vyhotovením se řídí ustanovením § 20 odst. 3 

zákoníku práce, jež stanoví vždy neplatnost jednostranných právních úkonů a 

kolektivních smluv pro vadu jejich formy. Z důvodové zprávy k novele, tj. zákona 

č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, 

že uvedená neplatnost je koncipována jako neplatnost absolutní.
54

 Tento typ neplatnosti 

ovšem nevyplývá ani z jazykového vyjádření předmětného ustanovení, ani z jeho účelu. 

Mám za to, že uvedená koncepce bude v budoucnu podrobena kritice, a to nejen 

z okruhu odborníků na pracovní právo.   

Požadavek na písemnou formu tohoto právního úkonu je ovšem důležitý 

i z hlediska případného sporu o neplatnost výpovědi, neboť se jedná o účinný důkazní 

prostředek.
55

 Výpověď může být po jejím doručení odvolána pouze se souhlasem druhé 

strany, kdy dle ustanovení § 50 odst. 5 zákoníku práce musí být odvolání výpovědi 

a souhlas s odvoláním výpovědi rovněž učiněny písemně. V případě nedodržení 

                                                
53 DOLEŽÍLEK, J. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změny a skončení pracovního 

poměru. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 70 
54 Důvodová zpráva uvedená na portálu Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny. Sněmovní tisk 411/0, 

část. č. ½ - Novela z. – zákoník práce – EU, obsahující vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=411&CT1=0>. [cit. 2011-10-20] 
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písemné formy je v ustanovení § 20 zákoníku práce stanovena sankce neplatnosti těchto 

právních úkonů. 

Písemná forma právního úkonu, výpovědi, musí být obligatorně dodržena všemi 

subjekty pracovního vztahu, tj. bez ohledu na to, jestli dává výpověď zaměstnavatel 

nebo zaměstnanec. Rovněž se nerozlišuje, zda se výpovědí rozvazuje pracovní poměr 

sjednaný na dobu určitou nebo neurčitou.  

V souvislosti s písemnou formou výpovědi považuji za vhodné doplnit tuto 

kapitolu o případ ze soudní praxe, který řeší otázku srozumitelnosti právního úkonu 

učiněného v cizím jazyce. Je zřejmé, že sepsání právních úkonů v cizím jazyce, působí 

v praxi značné komplikace, neboť tyto právní úkony směřují vůči zaměstnanci české 

státní příslušnosti a pracovněprávní vztah se řídí českým zákoníkem práce. Uvedená 

situace byla řešena Nejvyšším soudem České republiky, a to rozsudkem sp. zn. 21 Cdo 

1760/2007.
56

 Nejvyšší soud došel k závěru, že sama okolnost, že právní úkon je sepsán 

v cizím jazyce, neznamená, že je neplatný pro jeho nesrozumitelnost dle ustanovení 

§ 37 odst. 1 občanského zákoníku. Nesrozumitelnost projevu vůle provedeném v cizím 

jazyce by byla dána v případě, kdy by adresát právního úkonu nebyl schopný tomuto 

právnímu úkonu porozumět. V takovém případě je vždy třeba zkoumat, nakolik byl 

zaměstnanec vzhledem k poměrům, které na pracovišti panují, a okolnostem 

jeho pracovního poměru, schopen obsahu výpovědi rozumět. Zejména je nutné zkoumat 

pracovní zařazení zaměstnance, tj. zda cizí jazyk používá v rámci interní komunikace, 

dále jaké jsou obecné zvyklosti při podávání výpovědí ze strany zaměstnavatele, či zda 

byl použit cizí jazyk i v rámci dřívějších pracovněprávních úkonů vůči zaměstnanci. 

Je možné uzavřít, že sepsání výpovědi v jiném jazyce než českém samo o sobě 

nezakládá neplatnost výpovědi pro jeho nesrozumitelnost.
57

 

I přestože zákoník práce to výslovně jako hmotněprávní podmínku neuvádí, 

musí výpověď obsahovat i vlastnoruční podpis toho, kdo výpověď dává. Písemná forma 
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výpovědi není splněna, chybí-li vlastnoruční podpis. Právní úkon může být podepsán 

dodatečně, ovšem pro počátek běhu výpovědní doby dle ustanovení § 51 zákoníku práce 

by bylo relevantní až dodatečné připojení podpisu.
58

 Výpověď z pracovního poměru 

musí splňovat další formální náležitosti. Z výpovědi musí vyplývat, kterému subjektu 

se pracovní poměr vypovídá, tj. dostačující je jméno a příjmení zaměstnance, 

resp. název a sídlo zaměstnavatele.  

Výpověď z pracovního poměru musí mít náležitosti vůle i projevu, přičemž musí 

být v souladu s ustanovením § 37 občanského zákoníku určitá. V případě, že by nebylo 

zřejmé, zda se jedná o výpověď nebo o jiný právní úkon, např. dohodu o rozvázání 

pracovního poměru, byl by projev vůle neplatný pro neurčitost. Podle ustanovení § 35 

odst. 2 občanského zákoníku musí závěru o neurčitosti právního úkonu předcházet 

výklad projevu vůle, přičemž se přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil, a chrání 

se dobrá víra toho, komu byl právní úkon učiněn. Právní úkon je neurčitý, a tedy 

neplatný, v případě že nebylo možné ani výkladem odstranit veškeré pochybnosti 

o jeho obsahu. Vzniknou-li tedy pochybnosti o určitosti písemného projevu vůle, 

výpovědi z pracovního poměru, přičemž není možné provést výklad písemného projevu 

vůle jen na základě listiny, v níž je obsažen, je třeba zabývat se zejména tím, 

za jakých okolností byl projev vůle účastníka směřující k rozvázání pracovního poměru 

výpovědí učiněn a zda za těchto okolností bylo mezi účastníky zřejmé, proč byla 

výpověď z pracovního poměru dána.
59

 

Právní úprava nestanoví jako podmínku platnosti právního úkonu jeho formální 

označení, ovšem je důležité, aby vůle subjektu vyplývala z obsahu právního úkonu. 

V praxi vznikají pochybnosti o druhu právního úkonu v případě jednostranného 

rozvázání pracovního poměru, kdy obsahem je pouhé uvedení důvodu, který opravňuje 

jak k rozvázání pracovního poměru výpovědí, tak k okamžitému zrušení pracovního 

poměru. V takovém případě je nezbytné pomocí výkladu vůle dle ustanovení 
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§ 35 občanského zákoníku zjistit, o který právní úkon se jedná.
60

  Pomocí výkladu 

projevu vůle však nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“ vůli, kterou ten, kdo výpověď 

dává, v rozhodné době neměl, nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji.
61

 

3.1.2 Doručení výpovědi 

Výpověď je jednostranným adresným právním úkonem, a proto nezbytným 

předpokladem její platnosti je její doručení adresátovi, tj. druhému účastníkovi 

pracovního poměru. Nezbytnost doručení výpovědi druhému účastníkovi je stanovena 

v ustanovení § 51 odst. 2 zákoníku práce. Účinky výpovědi nastávají až dnem doručení, 

případně i odmítnutím převzetí doručované zásilky adresátem nebo zmařením 

jejího doručení.  

Okamžik doručení výpovědi je rozhodující z hlediska počátku běhu výpovědní 

doby, a tedy i z hlediska dne skončení pracovního poměru.
62

 Doba doručení výpovědi 

je dále rozhodná pro posouzení, jestli byla dodržena lhůta pro podání výpovědi 

v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 zákoníku práce.  

Řádným doručením se výpověď stává „perfektní“ a teprve od tohoto okamžiku 

je subjekt dávající výpověď tímto svým právním úkonem vázán. Z uvedeného vyplývá, 

že nedoručená výpověď je právně neúčinný pracovněprávní úkon. Pokud se dotčený 

subjekt bude chtít domáhat určení neplatnosti takovéto výpovědi, nezačne mu k podání 

žaloby běžet lhůta dříve, než bude výpověď řádně doručena.  

Způsob doručování je upraven v ustanovení § 334 a násl. zákoníku práce. 

V souladu s ustanovením § 337 zákoníku práce doručuje zaměstnanec zaměstnavateli 

výpověď zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Zaměstnanec může 

doručit písemnost také na pracovišti svému nadřízenému nebo na místě, 

kde zaměstnavatel obvykle přijímá zásilky, např. v podatelně. Na žádost zaměstnance 
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je zaměstnavatel povinen doručení písemnosti písemně potvrdit. V praxi se lze setkat 

i se situacemi, kdy se zaměstnanci nedaří písemnost zaměstnavateli doručit, ať již 

pro nezastižení zaměstnavatele – fyzické osoby, tak pro nekompetentnost ostatních 

zaměstnanců, resp. pro jejich odmítnutí převzetí zásilky. Vzhledem ke skutečnosti, 

že v takovém případě právní předpis nestanoví fikci doručení, je dle judikatury 

dostačující dostane-li se výpověď do dispozice zaměstnavatele, tj. zaměstnavatel 

se dozví o existenci písemnosti.
63

 

Podrobněji je v ustanovení § 334 až 336 zákoníku práce upraven způsob 

doručování písemností zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že výpověď patří 

mezi písemnosti týkající se skončení pracovního poměru, musí být v souladu 

s ustanovením § 334 odst. 1 zákoníku práce doručena zaměstnanci do vlastních rukou. 

Zaměstnavatel může zaměstnanci písemnost doručit osobně, prostřednictvím vnitřní 

internetové sítě (tzv. intranet) nebo služby elektronických komunikací; není-li to možné 

může zaměstnavatel doručit písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

(§ 334 odst. 2 zákoníku práce).  

V případě osobního doručování může zaměstnavatel předat zaměstnanci 

písemnost do jeho vlastních rukou na pracovišti, v bytě zaměstnance, nebo kdekoli, 

kde bude zastižen. Doručení není rovněž omezeno pouze na pracovní dobu 

zaměstnance, proto se může uskutečnit prakticky kdykoliv. Z dikce ustanovení 

§ 334 odst. 3 zákoníku práce plyne, že odmítnutí převzetí zásilky ze strany zaměstnance 

je považováno za doručení zásilky. Proto je vždy vhodné při tomto způsobu doručování, 

aby odmítnutí převzetí bylo potvrzeno na výpovědi svědkem a jeho podpisem. 

Jak vyplývá z ustanovení § 335 odst. 1 zákoníku práce může být prostřednictvím 

vnitřní internetové sítě nebo služby elektronických komunikací (tj. emailem) písemnost 

zaměstnanci doručena pouze v případě, že zaměstnanec sdělil zaměstnavateli 

svoji elektronickou adresu, a zároveň vyslovil písemný souhlas s tímto způsobem 
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doručování. Převzetí písemnosti touto cestou musí zaměstnanec potvrdit do 3 dnů 

od jeho odeslání zaměstnavatelem, jinak je doručení neúčinné. Výpověď i potvrzující 

doručenka musí být opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném 

certifikátu dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Teprve v případě, že není možné doručení písemností výše uvedenými způsoby, 

může zaměstnavatel použít doručení výpovědi držitelem poštovní licence (§ 334 odst. 2 

zákoníku práce). Výpověď zasílá zaměstnavatel na poslední známou adresu 

zaměstnance doporučeným dopisem s doručenkou s poznámkou „do vlastních rukou“. 

Za splnění povinnosti zaměstnavatele doručit zásilku do vlastních rukou zaměstnance 

se nikterak nepovažuje doručení jiné osobě než zaměstnanci, a to ani v případě, 

že zásilka byla zaměstnanci dodatečně jinou osobou odevzdána.
64

 

Při doručování písemností zaměstnavatelem prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb nastává ve třech případech tzv. fikce doručení (ustanovení § 336 

odst. 4 zákoníku práce), tj. písemnost je považována za doručenou aniž by si 

ji zaměstnanec fyzicky převzal. Výpověď je doručena: 

- dnem, kdy zaměstnanec poštovní zásilku obsahující písemnost odmítne převzít, 

přičemž o následcích odmítnutí převzetí písemnosti musí být zaměstnanec 

doručovatelem poučen a o poučení musí být proveden písemný záznam, 

- dnem, kdy zaměstnanec neposkytne součinnost nezbytnou k doručení 

písemnosti, 

- desátým pracovním dnem následujícím po dni, v němž byla uložená poštovní 

zásilka připravena k vyzvednutí zaměstnancem, přičemž písemné oznámení o výzvě 

k vyzvednutí splňuje všechny potřebné náležitosti. 
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3.1.3 Skutkové vymezení výpovědi 

Z hlediska právní úpravy je důležité, zda je ukončení pracovního poměru 

umožněno z jakékoliv pohnutky nebo pouze z důvodů stanovených v právní normě. 

V možnostech dosáhnout rozvázání pracovního poměru výpovědí se rozlišuje různé 

postavení zaměstnavatele a zaměstnance. V případě výpovědi ze strany zaměstnance 

právní úprava v ustanovení § 50 odst. 3 zákoníku práce stanoví, že zaměstnanec může 

dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Naopak 

zaměstnavateli je právním předpisem ztíženo rozvázání pracovního poměru výpovědí, 

když dle ustanovení § 50 odst. 2 zákoníku práce může zaměstnavatel dát zaměstnanci 

výpověď pouze z důvodů výslovně stanovených v  § 52 zákoníku práce. Zaměstnavatel 

tedy nemůže dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu nebo z důvodů, které nejsou 

obsaženy v ustanovení § 52 zákoníku práce. Takováto výpověď by byla neplatná. 

Důležitým předpokladem platnosti výpovědi je náležité vymezení výpovědního 

důvodu ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatele je povinen skutkově vymezit 

výpovědní důvod tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným výpovědním důvodem 

(ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku práce). Výpovědní důvod musí být konkretizován 

uvedením skutečností, v nichž zaměstnavatel spatřuje naplnění zákonného důvodu 

výpovědi. Je zřejmé, že ve většině případů postačí stručné vylíčení skutečností tak, 

aby je bylo možné podřadit pod určitý výpovědní důvod. Pokud je v těsné spojitosti 

obecně formulováno několik výpovědních důvodů, bude uvedení uplatněného 

výpovědního důvodu v písemné výpovědi vyžadovat bližší skutkovou konkretizaci. 

Ani v těchto případech však není třeba rozvádět rozhodné skutečnosti do všech 

podrobností, neboť z hlediska ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku práce by byla neplatná 

jen taková výpověď, ze které by se nedalo ani výkladem zjistit, který výpovědní důvod 

je v ní vlastně uplatňován.
65

 

Ve věci právní kvalifikace výpovědního důvodu se judikatura jednomyslně 

shoduje, že není rozhodující, jak zaměstnavatel důvod výpovědi z pracovního poměru 
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právně kvalifikoval, nýbrž je věcí soudu, aby posoudil, který v zákoně uvedený 

výpovědní důvod je ve výpovědi vymezeným skutkem naplněn.
66

 Soudy tedy v případě 

rozhodování v soudním sporu o neplatnost výpovědi vychází ze skutkového vylíčení 

použitého výpovědního důvodu.
67

 

Jednou stanovený důvod výpovědi nesmí zaměstnavatel dodatečně měnit, 

přičemž za nepřípustnou změnu se považuje nejen následné doplnění výpovědního 

důvodu do výpovědi, která původně žádný výpovědní důvod neobsahovala, ale rovněž 

uvedení nových skutečností, které odpovídají zákonnému vymezení jiného výpovědního 

důvodu, nebo uvedení takových skutečností, jejichž právní kvalifikace je sice shodná 

s původní právní kvalifikací výpovědního důvodu, avšak skutkově jsou zcela nové 

(ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku práce). 

Pro doplnění uvádím, že podání výpovědi nelze s ohledem na její právní 

následky vázat na splnění odkládací nebo rozvazovací podmínky. V případě, že by byla 

subjektem pracovního poměru ve výpovědi podmínka uvedena, platí, že se jedná 

o výpověď nepodmíněnou.
68

 

Pro platnost výpovědi je rozhodná existence výpovědního důvodu v době, kdy 

je výpověď dávána. Neplatnou se výpověď nestane, jestliže po jejím doručení 

výpovědní důvod odpadl.
69

 V jedné písemné výpovědi je rovněž možné uplatňovat více 

výpovědních důvodů; kumulace více výpovědních důvodů v jedné výpovědi je tedy 

přípustná. Uvedená kumulace má za následek, že v řízení budou jednotlivé výpovědní 

důvody zkoumány soudem každý zvlášť, přičemž samostatně budou také posuzovány 

jejich  účinky na další trvání pracovního poměru a ve vztahu k nároku na odstupné; 

pokud pracovní poměr skončí na základě jednoho z nich, stávají se ostatní uplatněné 

důvody obsoletními.
70

 

                                                
66 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2001, sp.zn. 21 Cdo 1768/2000 
67 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1524/1998 
68 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. s.198 
69 VYSOKAJOVÁ, M. KAHLE, B., DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: ASPI, 

Wolters Kluwer, 2008, s. 94 
70

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2098/2004 



Skončení pracovního poměru se zvláštním zřetelem na výpověď 

65 

 

3.1.4 Výpovědní doba 

Charakteristickým znakem výpovědi je skutečnost, že ke skončení pracovního 

poměru nedochází okamžikem doručení výpovědi, ale teprve až uplynutím výpovědní 

doby.  

Výpovědní doba je určitý časový úsek, který musí uplynout mezi projevem vůle 

účastníka rozvázat pracovní poměr výpovědí a skončením pracovního poměru 

na základě tohoto projevu vůle. Účelem výpovědní doby je zachování pracovního 

poměru po určitou dobu a tím umožnit oběma účastníkům pracovněprávního vztahu 

vyřešit základní problémy spojené se skončením pracovního poměru. Zaměstnanci 

je tak umožněno např. hledání nového zaměstnání. Zaměstnavatel může využít 

výpovědní dobu k administrativním úkonům spojeným se skončením pracovního 

poměru zaměstnance a dále rovněž k hledání nového vhodného kandidáta na uvolněnou 

pracovní pozici.  

Zákoník práce v ustanovení § 51 odst. 1 stanoví stejnou délku výpovědní doby 

pro zaměstnavatele i zaměstnance, která činí nejméně dva měsíce, s výjimkou 

vyplývající z ustanovení § 51a zákoníku práce. Ustanovení o délce výpovědní doby 

je relativně kogentním ustanovením, tzn. délka výpovědní doby může být dohodou 

účastníků prodloužena.
71

 Výpovědní doba smí být dle ustanovení § 51 odst. 2 zákoníku 

práce prodloužena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, přičemž 

tato musí být písemná. Pro doplnění uvádím, že výpovědní doba nemůže být zkrácena 

pod zákonem danou dobu, a to ani dohodou účastníků pracovního poměru. 

Možnost prodloužení výpovědní doby v právním předpise akcentuje aplikační 

praxi Evropského výboru pro sociální práva, který vychází z předpokladu, že 

podle ustanovení čl. 4 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. 10. 1961, 
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je pro zaměstnance s více než patnácti roky praxe vzhledem k Chartě nepřiměřená 

dvouměsíční výpovědní doba.
72

 

Běh výpovědní doby se řídí zvláštní úpravou stanovenou v ustanovení § 51 

odst. 2 zákoníku práce, a tudíž se nepoužije obecná úprava počítání běhu jiných lhůt 

obsažená v ustanovení § 122 občanského zákoníku. Výpovědní doba počíná běžet 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Od doručení 

výpovědi do konce daného kalendářního měsíce tedy existuje časová mezera, 

kdy výpověď byla již platně dána, avšak výpovědní doba dosud neběží. Pokud nebude 

výpověď řádně doručena, nezačne běžet ani výpovědní doba.  

Výpovědní doba končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce, který 

odpovídá délce výpovědní doby. Výjimky z tohoto pravidla běhu výpovědní doby 

vyplývají z ustanovení § 51 odst. 2 zákoníku práce: 

- dle ustanovení § 51a zákoníku práce: výpověď ze strany zaměstnance, která byla 

dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, přičemž platí, 

že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti 

přechodu výkonu práv a povinností pracovněprávních vztahů, 

- stavení výpovědní doby během ochranné doby dle ustanovení § 53 odst. 2 

zákoníku práce. Výpovědní doba by v tomto případě uplynula v rámci ochranné doby, 

proto se délka ochranné doby do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí 

uplynutím zbývající části ochranné doby, ledaže zaměstnanec prohlásí, že 

na prodloužení pracovního poměru netrvá (v tom případě skončí pracovní poměr 

uplynutím „zákonné“ výpovědní doby, i když se zaměstnanec stále nachází v ochranné 

době).
73

 Znamená to, že výpovědní doba se v podstatě prodlužuje o ochrannou dobu.
74
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V praxi dochází k situaci, kdy ve výpovědní době nastalo více ochranných dob. 

V takovém případě se posuzuje každá ochranná doba samostatně, přičemž 

pokud poslední z nich přesáhne výpovědní dobu, prodlouží se pracovní poměr jen o tuto 

poslední ochrannou dobu, tj. nedochází k jejich sčítání.
75

 

- prodloužení výpovědní doby dle ustanovení § 54 písm. c) zákoníku práce 

se použije v případě, že výpověď z důvodů, pro který může zaměstnavatel okamžitě 

zrušit pracovní poměr byla dána zaměstnankyni před nástupem mateřské dovolené 

nebo zaměstnanci před nástupem rodičovské dovolené, do doby, pro kterou je žena 

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, přičemž výpovědní doba měla skončit 

v průběhu této mateřské (rodičovské) dovolené. Výpovědní doba se prodlužuje a skončí 

současně se skončením mateřské dovolené, resp. rodičovské dovolené v délce po níž je 

žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. 

- poslední výjimka z běhu výpovědní doby je ustanovení § 63 zákoníku práce, 

jenž obecně upravuje institut tzv. hromadného propouštění. Zaměstnavatel je povinen 

doručit dle ustanovení § 62 odst. 5 zákoníku práce příslušné krajské pobočce Úřadu 

práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propuštění, přičemž výpovědní 

doba takto hromadně rozvázaných poměrů neskončí dříve, než uplyne 30 dnů 

od doručení písemné zprávy příslušnému úřadu práce, ledaže zaměstnanec prohlásí, 

že na prodloužení pracovního poměru netrvá. Uvedené ustanovení neplatí, bylo-li 

vydáno insolvenčním soudem usnesení o úpadku zaměstnavatele. 

Na konec výpovědní doby (i v případě jejího stavení nebo prodloužení) nemá 

vliv situace, kdy její poslední den připadne na sobotu, neděli či svátek. 

Výpovědní doba je zákonným důsledkem výpovědi, přičemž její běh, délka 

a skončení je přímo stanovena v ustanovení § 51 zákoníku práce. Splňuje-li výpověď 

ostatní zákonem požadované náležitosti, je platná i tehdy, není-li v ní výpovědní doba 
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uvedena vůbec, nebo je-li případně uvedena výpovědní doba nesprávná. Je možné 

tedy dovodit, je-li počátek nebo konec výpovědní doby uveden ve výpovědi nesprávně, 

nevede tato skutečnost k neplatnosti výpovědi, resp. výpovědní doby, přičemž pracovní 

poměr skončí uplynutím zákonné výpovědní doby podle výše uvedeného ustanovení 

§ 51 zákoníku práce.
76

 

V souvislosti s délkou výpovědní doby vyvstává otázka, zda lze spravedlivě 

požadovat plnění pracovních povinností po účastníkovi pracovního poměru, který 

podáním výpovědi projevil vůli rozvázat pracovní poměr. Současná právní úprava 

umožňuje vyloučit běh výpovědní doby pouze v případě dohody o skončení pracovního 

poměru, výjimku tvoří zvláštní případy skončení pracovního poměru ve zkušební době a 

okamžitého zrušení pracovního poměru. V případě realizace dohody o skončení 

pracovního poměru může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci kompenzaci v podobě 

odstupného, přičemž v určitých případech stanovených v ustanovení § 67 zákoníku 

práce je odstupné povinen zaměstnanci poskytnout přímo ze zákona. Na straně 

zaměstnance však právní předpisy odstupné neupravují. V praxi však často k dohodě 

o rozvázání pracovního poměru nedojde, a proto se následně oba účastníci snaží 

vyhnout povinnostem vyplývajícím z pracovního poměru. Zaměstnanec nejčastěji 

využívá institut dočasné pracovní neschopnosti, přičemž se dočasně práce neschopným 

stane záměrně buď ještě před obdržením výpovědi, protože ji předpokládá, nebo 

v průběhu výpovědní doby. Zaměstnavatel na druhou stranu ve výpovědní době fakticky 

přestane zaměstnanci přidělovat práci. Uvedené úmyslné vyhýbání výkonu práce 

by bylo možné předejít novou právní úpravou, která by upravovala institut 

tzv. kompenzace za rozvázání pracovního poměru. Při jeho použití by bylo možné 

ukončit pracovní poměr výpovědí bez dodržení výpovědní doby. Druhé straně 

by náležela kompenzace za újmu způsobenou náhlým ukončením pracovního poměru. 

Na straně zaměstnavatelů by bylo zakotvení tohoto institutu do právního předpisu jistě 
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kladně přijímáno a v praxi často využíváno, ovšem je zřejmé, že na straně zaměstnanců 

by tato úprava tak hojně využívána nebyla.  

3.1.5 Odvolání výpovědi 

Výpověď z pracovního poměru může být jednostranně odvolána, a to kdykoli 

před doručením této výpovědi druhému účastníkovi. Uvedené vychází ze skutečnosti, 

že účastník pracovního poměru může se svým projevem vůle samostatně disponovat 

do okamžiku jeho „perfektnosti“. Od okamžiku doručení je totiž účastník, který 

výpověď dává, svým projevem vůle vázán a nemůže jej dodatečně měnit nebo 

jej jednostranně odvolávat.  

V případě, že výpověď byla již druhé straně pracovního poměru doručena, 

je nutné při odvolání této výpovědi postupovat v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 

zákoníku práce. Výpověď, která již byla doručena druhému účastníku, může být 

odvolána pouze s jeho souhlasem. V takovém případě je možné, říci, že odvolání 

výpovědi je dvoustranným právním úkonem, a to dohodou o dalším pokračování 

pracovního poměru.
77

 Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být 

provedeno písemně (§ 50 odst. 5 zákoníku práce). 

Jestliže dojde k odvolání výpovědi a k následnému souhlasu druhého účastníka 

s odvoláním výpovědi v průběhu soudního sporu o určení neplatnosti výpovědi, 

je písemná forma těchto úkonů splněna, jsou-li vůle účastníků zachyceny v soudním 

protokolu. I kdyby souhlas s odvoláním výpovědi nebyl výslovně uveden v protokolu 

o soudním jednání, soudy z chování druhého účastníka správně dovozují souhlas daný 

konkludentně. Rovněž se dovozuje souhlas s odvoláním výpovědi, jestliže žalobce 

vezme svou žalobu zpět po odvolání výpovědi ze strany žalovaného.
78
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Výpověď lze odvolat pouze do konce výpovědní doby, neboť po jejím uplynutí 

dochází ke skončení pracovního poměru, tj. výpověď vyvolala předpokládané právní 

důsledky a dále již nepůsobí. Pokud uplatnil dotčený účastník pracovního poměru 

u soudu žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 72 

zákoníku práce, může být s jeho souhlasem výpověď z pracovního poměru odvolána 

nejpozději před pravomocným skončením tohoto řízení. Platné odvolání výpovědi 

způsobí, že právní účinky této výpovědi nenastanou a pracovní poměr bude dále 

pokračovat.
79

 

Hmotněprávním předpokladem platnosti odvolání výpovědi z pracovního 

poměru není jeho doručení do vlastních rukou podle § 334 zákoníku práce. Právní 

účinky může mít i takové písemné odvolání výpovědi, které bylo držitelem poštovní 

licence předáno jiné osobě, jestliže tato osoba posléze tuto písemnost předala 

zaměstnanci.
80

 

3.2 Předchozí souhlas příslušného orgánu k výpovědi 

Hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi dané zaměstnavatelem 

je v určitých případech i předchozí souhlas příslušného orgánu s rozvázáním pracovního 

poměru zaměstnance.  

3.2.1 Předchozí souhlas předsedy komory Parlamentu 

V případě výkonu funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu, 

resp. senátora Senátu Parlamentu, platí při rozvazování pracovního či obdobného 

poměru zvláštní režim ochrany. Právní úprava je obsažena v ustanovení § 40 zákona 

č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce 

představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších 

předpisů. Pracovní nebo obdobný poměr výše uvedených osob s nimi zaměstnavatel 

může po dobu jejich funkce rozvázat proti jejich vůli jen s předchozím souhlasem 
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předsedy komory Parlamentu. Uvedené platí i po dobu 12 měsíců po zániku mandátu 

funkce. V případě nedodržení této podmínky by takové skončení pracovního poměru 

bylo neplatné. 

3.2.2  Součinnost s odborovým orgánem  

Ochrana zájmů zaměstnance v případě jednostranného rozvázání pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele se projevuje i v ustanovení § 61 zákoníku práce, 

jež stanoví součinnost odborové organizace působící u zaměstnavatele. Participace 

odborové organizace se projevuje v součinnosti při rozvazování pracovního poměru 

výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru, a to buď v podobě 

předchozího projednání, nebo předchozího souhlasu. Účelem je poskytnutí právního 

prostoru k ochraně zájmů zaměstnance ze strany třetí osoby. Z uvedeného ustanovení 

vyplývá obecná povinnost zaměstnavatele před každým rozvázáním pracovního poměru 

výpovědí (a každým okamžitým zrušením pracovního poměru) projednat svůj úmysl 

s odborovou organizací. Institut projednání nepředstavuje absolutní ochranu 

zaměstnance, protože s nedostatkem projednání nebo s negativním výsledkem 

projednání není spojována neplatnost výpovědi. Projednání výpovědi dle ustanovení 

§ 61 odst. 1 zákoníku práce tedy nepředstavuje hmotněprávní podmínku platnosti 

výpovědi ze strany zaměstnavatele.
81

  

Předchozí projednání rozvázání pracovního poměru fakticky nepředstavuje 

žádné společné jednání zaměstnavatele a odborové organizace, nýbrž má pouze podobu 

oznámení zaměstnance o chystaném právním úkonu, k němuž dává odborové organizaci 

právní předpis možnost se vyjádřit (§ 61 odst. 1 zákoníku práce). Právní předpis 

nestanoví žádné lhůty, v nichž by měli zaměstnavatel nebo odborová organizace jednat. 

V případě, že zaměstnavatel nepožádá odborovou organizaci o předchozí projednání 

výpovědi, resp. okamžité zrušení pracovního poměru, neznamená to, že by byl právní 
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úkon z tohoto důvodu neplatný. Uvedené vyplývá z ustanovení § 19 písm. g) věta 

za středníkem zákoníku práce, jež stanoví, že požaduje-li zákoník práce, aby právní 

úkon byl s příslušným orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i když 

k tomuto projednání nedošlo. Jedná se však o porušení povinnosti, za něž může být 

zaměstnavatel postižen inspektorátem práce dle zákona o inspekci práce.  

V případě, že má zaměstnavatel v úmyslu rozvázat pracovní poměr výpovědí 

(nebo též okamžitě zrušit pracovní poměr) se členem orgánu odborové organizace, který 

působí u zaměstnavatele, v rámci jeho funkčního období nebo v době jednoho roku 

po jeho skončení, je zaměstnavatel dle ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce povinen 

požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o vyšší formu součinnosti mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací, stanoví 

právní předpis v uvedeném ustanovení lhůtu, ve které musí odborová organizace sdělit 

své případné nesouhlasné stanovisko. Předchozí souhlas odborové organizace je dán, 

jestliže jej odborová organizace výslovně udělí, nebo jestliže odborová organizace 

písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas či bude v uvedené lhůtě nečinná.
82

 

Lhůta k udělení souhlasného či nesouhlasného stanoviska počíná běžet ode dne, kdy 

byla odborová organizace o vyjádření požádána. Odborová organizace není povinna 

své stanovisko odůvodňovat. Výslovný souhlas odborové organizace s rozvázáním 

pracovního poměru může zaměstnavatel použít pouze pro právní úkon učiněný ve lhůtě 

dvou měsíců od jeho udělení (§ 61 odst. 3 zákoníku práce). Rozvazovací úkon musí být 

dán pouze z důvodu uvedeného v žádosti zaměstnavatele o udělení předchozího 

souhlasu odborové organizace. Bez předchozího souhlasu odborové organizace je 

rozvázání pracovního poměru neplatné. 

V případě, že odborová organizace odmítla udělit souhlas s rozvázáním 

pracovního poměru a zaměstnavatel i přesto právní úkon učiní, je tento rozvazovací 

úkon neplatný, a to dle ustanovení § 61 odst. 4 zákoníku práce. Výjimku představuje 
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rozhodnutí soudu v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru dle ustanovení 

§ 72 zákoníku práce. Soud je oprávněn posoudit rozvazovací úkon jako platný, jestliže 

jsou ostatní podmínky výpovědi nebo okamžitého zrušení splněny a soud shledá, že 

na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával.
83

  

S jinými způsoby rozvázání pracovního poměru je zaměstnavatel povinen 

odborovou organizaci pouze seznámit v souladu s ustanovením § 61 odst. 5 zákoníku 

práce. V případě nedodržení této povinnosti nestanoví právní předpis sankci neplatnosti 

právního úkonu. Forma seznámení není právním předpisem stanovena. Zákoník práce 

dále ponechává stanovení lhůt, ve kterých má být toto seznámení učiněno, na dohodě 

mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. 

V případě, že u zaměstnavatele působí více odborových organizací, 

je zaměstnavatel povinen obrátit se na odborovou organizaci, jejíž členem je 

zaměstnanec. Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná 

v pracovněprávních vztazích odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou 

u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li zaměstnanec jinak. Uvedené 

je zakotveno v ustanovení § 286 odst. 6 zákoníku práce. 

Forma výše uvedených úkonů vzniklých v souvislosti se součinností odborové 

organizace při rozvázání pracovního poměru není stanovena, s výjimkou stanovení 

písemné formy odmítnutí udělení souhlasu s rozvázáním pracovního poměru ze strany 

odborové organizace, přičemž její nedodržení neznamená neplatnost takového 

odmítnutí.  

3.3 Výpověď ze strany zaměstnance 
 

Zákoník práce ve svém ustanovení § 50 odst. 3 stanoví, že zaměstnanec může 

dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Uvedená 

právní úprava poskytuje zaměstnanci mnohem výhodnější pozici při rozvazování 
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pracovního vztahu, než v případě výpovědi dané zaměstnavatelem. Důvodem 

je zejména ochranná funkce zákoníku práce, která souvisí s přesvědčením společnosti 

o závislé a méně výhodné ekonomické pozici zaměstnance na finančních prostředcích 

plynoucích z výkonu zaměstnání. 

Po výpověď danou zaměstnancem tedy právní předpisy nestanoví žádné další 

hmotněprávní podmínky, a zaměstnanec může pracovní poměr kdykoliv rozvázat 

bez jakéhokoli omezení. Pro platnost výpovědi nemusí být ze strany zaměstnance 

uveden důvod výpovědi, ovšem v případě, že zaměstnanec důvod výpovědi uvede, 

pak lze dovodit, že tento důvod výpovědi nelze dodatečně měnit (aplikace ustanovení 

§ 50 odst. 4 věta poslední zákoníku práce). Uvedené vyplývá z obecných ustanovení 

zákoníku práce, jež stanoví perfektnost právního úkonu okamžikem doručení, kdy 

od tohoto okamžiku je subjekt právního úkonu svým projevem vázán.  

Projev vůle zaměstnance skončit pracovní poměr výpovědí musí splňovat 

následující hmotněprávní podmínky výpovědi:  

- písemnou formu,  

- doručení druhému účastníkovi pracovního poměru,  

- obecné náležitosti právního úkonu dle ustanovení § 37 občanského zákoníku.  

Ačkoli to z právního předpisu nevyplývá, zaměstnanec musí výpověď 

vlastnoručně podepsat.  

3.4 Výpověď ze strany zaměstnavatele 
  

V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele stanoví právní úprava řadu 

omezení, jimiž je zaměstnanec chráněn před neopodstatněným rozvázáním pracovního 

poměru. Cílem těchto omezení je ochrana stability pracovního poměru a právní 
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a sociální jistoty zaměstnance. Tato ochrana se vztahuje na všechny zaměstnance 

bez ohledu na to, jaký druh práce vykonávají a jak dlouho jejich pracovní poměr trvá.
84

 

Zaměstnavatel musí na rozdíl od zaměstnance splnit vedle obecných 

hmotněprávních podmínek i několik zvláštních hmotněprávních podmínek výpovědi. 

Pod sankcí neplatnosti musí výpověď ze strany zaměstnavatele obsahovat 

navíc skutkové vymezení výpovědi (výpovědní důvod), tak aby jej nebylo možné 

zaměnit s jiným důvodem výpovědi (ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku práce). 

Zaměstnavatel není povinen uvádět právní kvalifikaci výpovědního důvodu. Jak bylo 

řečeno výše, zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů taxativně 

uvedených v ustanovení § 52 zákoníku práce. Uvedené ustanovení je kogentní, 

tj. zaměstnavatel se od něj nemůže odchýlit a to ani na základě dohody 

se zaměstnancem. Pro všechny výpovědní důvody platí, že musí existovat v době 

účinného projevu vůle, a to ke dni doručení výpovědi druhému účastníku pracovního 

poměru. Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit (ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku 

práce). Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď bez uvedení důvodu. V případě, 

že zaměstnavatel nesplní uvedené zvláštní hmotněprávní podmínky, bude výpověď 

z pracovního poměru neplatná.  

Ve skutečnosti, že zaměstnavatel může rozvázat pracovní poměr výpovědí pouze 

v taxativně vymezených výpovědních důvodech, je viditelná ochranná funkce zákoníku 

práce. Ustanovení § 52 zákoníku práce vychází z principů Konvence Mezinárodní 

organizace práce č. 158 z roku 1982, o skončení pracovního poměru, i přestože nebyla 

Českou republikou ratifikována, a není jí tedy 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 
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povinností vyplývajících z pracovního poměru a důvody týkající se chování 

zaměstnance.
85

 

Výpovědní důvody, které opravňují zaměstnavatele platně rozvázat pracovní 

poměr výpovědí, lze členit do těchto skupin
86

:  

- organizační důvody [ustanovení § 52 písm. a) – c) zákoníku práce], jedná 

se o tzv. vnější organizační změny (např. rušení zaměstnavatele nebo jeho přemisťování 

nebo přemisťování jeho části), a dále o tzv. vnitřní organizační změny (např. snížení 

stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny), 

v důsledku kterých se zaměstnanec stane pro zaměstnavatele nadbytečným, 

- dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance [ustanovení § 52 písm. d) a 

e) zákoníku práce], 

- nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce 

ze strany zaměstnance bez zavinění zaměstnavatele [ustanovení § 52 písm. f) zákoníku 

práce], 

- důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru,závažné či soustavné méně 

závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících 

se k zaměstnancem vykonávané práci [ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce] nebo 

porušení zvlášť hrubým způsobem jiné povinnosti stanovené v ustanovení § 301a 

zákoníku práce. 

Výpovědní důvody lze rovněž rozdělit do dvou skupin, a to:
87

 

a) výpovědní důvody mající původ na straně zaměstnavatele [ustanovení § 52 

písm. a) až c) zákoníku práce] a  

                                                
85 VYSOKAJOVÁ, M. KAHLE, B., DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: ASPI, 

Wolters Kluwer, 2008, s. 98 
86 Členění výpovědních důvodů je provedeno dle autorů z „alma mater“: ŠTANGOVÁ, V., 

ZACHARIÁŠ, J. Nad pracovněprávními vztahy. Praha: Orac, 1997, s. 61, a BĚLINA, M. a kol. Pracovní 

právo. 4. dopl. a přeprac. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, s. 232 
87 GAVLAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 
2010.s. 112 
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b) výpovědní důvody mající původ na straně zaměstnance [ustanovení § 52 písm. 

d) až h) zákoníku práce]. 

Organizační důvody, které vedou zaměstnavatele k podání výpovědi, je dále 

možné rozdělit na dvě skupiny: 

- vnitřní organizační změny; jedná se o organizační změny nepřesahující rámec 

zaměstnavatele (např. změněná vnitřní struktura), jež jsou řešeny přizpůsobením 

pracovněprávních vztahů v rámci zákoníku práce, jedná se zejména o změnu pracovní 

smlouvy či rekvalifikaci zaměstnanců., 

- vnější organizační změny; v tomto případě se jedná o organizační změny 

přesahující rámec zaměstnavatele, které směřují i do pracovněprávních vztahů. 

Ochranná funkce zákoníku práce v této situaci zaručuje zaměstnancům přechod jejich 

práv a povinností z pracovních poměrů na jiného zaměstnavatele. U nového 

zaměstnavatele (přejímající zaměstnavatel) musí mít zaměstnanci pracovněprávní práva 

a nároky nastaveny shodně, jako u dosavadního zaměstnavatele.
88

 

3.4.1 Výpovědní důvod – zrušení zaměstnavatele nebo jeho části 

Výpovědní důvod: „ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část“ je uveden 

v ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce a představuje první ze skupiny 

tzv. organizačních výpovědních důvodů. Ke zrušení zaměstnavatele dochází v případě, 

že práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu zanikajícího zaměstnavatele nepřešly 

na přejímajícího zaměstnavatele a současně zanikající zaměstnavatel zcela ukončil 

své podnikání či jiné činnosti, při níž zaměstnával fyzické osoby v pracovním poměru 

nebo jiném pracovněprávním vztahu. Při zrušení zaměstnavatele dochází k jeho zániku 

jakožto právního subjektu, tj. práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

nepřecházejí na přejímajícího zaměstnavatele. Jedná se o zrušení právního subjektu 

bez právního nástupnictví, kdy se zcela ruší i veškerá dosavadní činnost dosavadního 
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zaměstnavatele. Výpovědní důvod uvedený v ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce 

může zaměstnavatel použít až v případě, že objektivně nemůže z důvodu svého zrušení 

přidělovat zaměstnancům práci dle pracovní smlouvy.
89

 

Zcela nepodstatný je důvod zrušení zaměstnavatele, resp. ukončení činnosti, 

ať již se jedná o rozhodnutí samotného zaměstnavatele nebo rozhodnutí příslušného 

orgánu, např. insolvenčního soudu. Pro použití tohoto výpovědního důvodu není 

relevantní, zda dochází k zániku právnické osoby, její přeměně nebo bez dotčení právní 

subjektivity. Je důležité zmínit, že samotným rozhodnutím o zrušení zaměstnavatele 

nedochází k rozvázání pracovních poměrů, a proto je zaměstnavatel povinen rozvázat 

pracovní poměry do jeho zrušení, ať již dohodou nebo výpovědí dle ustanovení § 52 

písm. a) zákoníku práce. 

V praxi se často zaměňuje pojem zrušení zaměstnavatele, jakožto výpovědní 

důvod dle zákoníku práce, s pojmem zánik zaměstnavatele, čemuž předchází zrušení 

právnické osoby s likvidací nebo bez likvidace. K zániku zaměstnavatele dochází 

jeho rozdělením nebo sloučením, přičemž i nadále existuje ve formě nástupnického 

subjektu. Jedná se tedy o přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

na přejímajícího zaměstnavatele, a to v případě, že došlo k převodu činnosti 

zaměstnavatele nebo k převodu jeho úkolů k jinému zaměstnavateli v souladu 

s ustanovením § 338 zákoníku práce. K přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů dochází i za situace, přechází-li pouze část činnosti nebo úkolů zaměstnavatele 

k jinému zaměstnavateli, ale dosavadní zaměstnavatel bude i nadále existovat. 

Přičemž se za přejímajícího zaměstnavatele považuje právnická nebo fyzická osoba, 

která je dle ustanovení § 7 zákoníku práce způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat 

v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele. Na přejímajícího 

zaměstnavatele přecházejí pracovněprávní vztahy, které existovaly v den zániku 

původního zaměstnavatele, přičemž jej zavazují ve shodném rozsahu jako zanikajícího 

zaměstnavatele. Je nezbytné zmínit, že ustanovení § 338 zákoníku práce neumožňuje 
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realizaci převodu činnosti nebo úkolů zaměstnavatele nebo jeho části bez spojení s další 

právní skutečností dle zvláštního právního předpisu, např. smlouva o prodeji podniku 

dle obchodního zákoníku. Uvedené ustanovení zákoníku práce můžeme považovat 

za určitou legislativní „pojistku“ pro případ, že by zvláštní právní předpisy 

neobsahovaly úpravu týkající se pracovněprávních vztahů. V  případě pokračování 

činnosti přejímajícím zaměstnavatelem není možné dát zaměstnanci výpověď 

dle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce, neboť se jedná o pouhou změnu v subjektu 

zaměstnavatele pracovněprávních vztahů. 

Jak bylo výše uvedeno, výpovědní důvod je dán rovněž při zrušení 

části zaměstnavatele. I pokud dojde ke zrušení části zaměstnavatele, bude stávající 

zaměstnavatel dále existovat jako právnická nebo fyzická osoba. Za část zaměstnavatele 

se ve smyslu ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce považuje organizační jednotka, 

útvar, závod, oddělení nebo jiná složka zaměstnavatelského subjektu. Tato část 

organizace vyvíjí v rámci podnikání zaměstnavatele relativně samostatnou činnost, 

čímž se rovněž podílí na plnění úkolů samotného zaměstnavatele. Část zaměstnavatele 

má pro svou činnost vyhrazené určité prostředky, např. stroje, nářadí, a dále prostory 

k provozování své činnosti. Její činnost je upravena ve vnitřním předpise 

zaměstnavatele, např. organizačním řádu, a v jejím čele stojí zpravidla vedoucí 

zaměstnanec, srov. ustanovení § 11 zákoníku práce.
90

 Zrušením části své činnosti 

vyjadřuje zaměstnavatel svoji vůli v této oblasti již nepodnikat, a proto je oprávněn dát 

zaměstnancům pracujícím v dané části výpověď dle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku 

práce. Zaměstnavatel je ovšem oprávněn dát tuto výpověď pouze těm zaměstnancům, 

kterým v důsledku zrušení své části nemůže nadále přidělovat práci v místě, kde dosud 

dle pracovní smlouvy pracovali, tj. vykonávali práci ve zrušené části zaměstnavatele.
91

 

Jestliže by po rozhodnutí zrušení části podnikání chtěl zaměstnavatel pokračovat 

ve výkonu této činnosti, nebude původní změna považována za zrušení části 

zaměstnavatele, ale pouze za reorganizaci podnikatelské činnosti zaměstnavatele, 
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přičemž může zaměstnavatel dát nadbytečným zaměstnancům výpověď dle ustanovení 

§ 52 písm. c) zákoníku práce.  

Pro použití výpovědního důvodu „ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část“ 

není třeba vyčkat do faktického zrušení zaměstnavatele, neboť výpovědní důvod je dán 

pravomocným rozhodnutím oprávněného orgánu o zrušení zaměstnavatele nebo 

jeho části. Výše bylo řečeno, že zrušení zaměstnavatele není právní skutečností, která 

samo o sobě působí zánik pracovněprávních vztahů. Z tohoto důvodu je nezbytné, 

aby zaměstnavatel skončil ke dni svého zrušení veškeré existující pracovní poměry, a to 

při použití obecných pravidel o skončení pracovních poměrů. V případě skončení 

pracovních poměrů výpovědí musí výpovědní doba skončit před samotným zrušením 

zaměstnavatele nebo jeho části. Pokud ke zrušení zaměstnavatele dojde dříve, než 

uplyne výpovědní doba propouštěného zaměstnance, tj. zaměstnavatel nestačil splnit 

veškeré své povinnost vyplývající mu z pracovního poměru, použije se ustanovení 

§ 341 odst. 2 zákoníku práce. Uvedené ustanovení stanoví povinnost orgánu, který 

rozhodl o zrušení zaměstnavatele, určit jiný zaměstnavatelský subjekt, který je povinen 

uspokojit nároky zaměstnanců zaniklého zaměstnavatele. V případě, že byla při zrušení 

zaměstnavatele provedena likvidace, má tuto povinnost likvidátor, popř. stát. 

Pracovněprávní vztahy zanikají dnem zániku zaměstnavatele, pokud již neskončily 

dříve platným rozvázáním, přičemž likvidátor nebo určený zaměstnavatel musí 

uspokojit nároky zaměstnanců vůči zaniklému zaměstnavateli. Oprávněný orgán 

odpovídá za škodu v případě opomenutí určení zaměstnavatele dle ustanovení § 341 

odst. 2 zákoníku práce. V případě zrušení části zaměstnavatele odpovídá za uspokojení 

nároků propouštěných zaměstnanců v plném rozsahu zaměstnavatel, s nímž byli 

v pracovněprávním vztahu. 

V praxi dochází často k nesprávnému výkladu tohoto výpovědního důvodu, 

neboť se má za to, že omezení výroby podniku je možné zahrnout pod výpovědní důvod 

zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. K uvedenému se vyjádřil Nejvyšší soud České 

republiky, jenž nepokládá organizační opatření, kterým zaměstnavatel sleduje útlum 
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svých výrobních nebo jiných činností, přičemž zároveň nedochází k úplnému zastavení 

činnosti zaměstnavatele nebo jeho části, za zrušení zaměstnavatele nebo jeho části 

ve smyslu ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce.
92

 

Vzhledem k tomu, že zrušením zaměstnavatele dochází k úplnému zastavení 

dosavadní podnikatelské činnosti a zaměstnavatel tak ztrácí faktickou možnost dále 

přidělovat zaměstnancům práci, nevztahuje se na výpověď danou dle ustanovení § 52 

písm. a) zákoníku práce úprava zákazu výpovědi dle ustanovení § 53 zákoníku práce.  

Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru výpovědí dle ustanovení § 52 

písm. a) zákoníku práce má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši stanovené 

v ustanovení § 67 zákoníku práce.
93

 

3.4.2  Výpovědní důvod – přemístění zaměstnavatele nebo jeho části 

Druhý výpovědní důvod, patřícím do skupiny organizačních důvodů, je uveden 

v ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce, „přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo 

jeho část“. Jedná se spolu s výpovědním důvodem dle ustanovení § 52 písm. a) 

zákoníku práce o vnější organizační důvody, tj. důvody projevující se navenek 

zaměstnavatele. Za přemístění zaměstnavatele se považuje situace, kdy se pracoviště 

zaměstnávajícího subjektu přemisťuje, buď jako celek nebo jeho určitá část, a to 

na místo, které nebylo původně sjednáno k výkonu práce zaměstnance v pracovní 

smlouvě. Pro zaměstnavatele se často jedná o jedinou organizační změnu v rámci 

podniku, která mu nikterak nezabraňuje v novém místě podnikání přidělovat 

zaměstnanci pracovní úkoly dle sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě.  

Pokud byla za místo výkonu pracovní činnosti sjednána například obec 

a zaměstnavatel přemisťuje svoje podnikání v rámci této obce, nedotkne se organizační 

změna sjednaného pracovního poměru. Pokud ovšem dochází k přemístění 

zaměstnavatele na místo, které nekoresponduje s místem výkonu práce v pracovní 
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smlouvě, musí zaměstnanec souhlasit se změnou pracovní smlouvy v části místa výkonu 

práce. Zaměstnavatel nemůže zaměstnanci uložit povinnost vykonávat zaměstnání 

v novém místě podnikání. Zaměstnavatel přemístěním svého podnikání objektivně 

neruší pracovní pozici zaměstnance, ale nemůže jednostranně určit zaměstnanci 

vykonávat zaměstnání v místě odlišném od místa uvedeného v pracovní smlouvě.  

Změnu sídla, resp. místa podnikání, zaměstnávajícího subjektu, ať již fyzické 

či právnické osoby, nelze bez dalšího považovat za přemístění zaměstnavatele, 

neboť tato změna se nemusí být spojena s převedením místa výkonu práce zaměstnance. 

Změnu sídla zaměstnavatele lze pokládat za přemístění zaměstnavatele ve smyslu 

ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce, bylo-li v pracovní smlouvě vymezeno místo 

výkonu práce sídlem zaměstnavatele.
94

 

Za výpovědní důvod je považováno rovněž přemístění části zaměstnavatele. 

Tento výpovědní důvod je naplněn v případě, že zaměstnance není možné zaměstnat 

v původním místě výkonu práce, tj. tam kde se stále nachází zbývající část 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci z uvedeného důvodu výpověď, 

jen pokud zaměstnanec nepřistoupí na změnu místa výkonu práce. 

Rovněž na rozvázání pracovního poměru výpovědí dle ustanovení § 52 písm. b) 

zákoníku práce se nevztahuje zákaz výpovědi dle ustanovení § 53 zákoníku práce, 

to ovšem neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá 

mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou 

do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou [ustanovení § 54 

odst. c) zákoníku práce]. Ustanovení § 54 písm. a) věta za středníkem zákoníku práce 

stanoví, že zákaz výpovědi neplatí, jestliže se zaměstnavatel přemisťuje v mezích místa 

výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána. Uvedená 

úprava je zcela nepotřebná, neboť jak bylo výše vysvětleno, při přemístění 

zaměstnavatele v rámci místa sjednaného v pracovní smlouvě se jedná o organizační 
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změnu, která nemá vliv na pracovní poměr, tj. z tohoto důvodu nelze rozvázat 

pracovněprávní vztah výpovědí dle ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce. 

V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu uvedeného 

v ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce náleží zaměstnanci odstupné ve výši 

stanovené v ustanovení § 67 zákoníku práce.
95

 

3.4.3 Výpovědní důvod – nadbytečnost zaměstnance 

Posledním z organizačních důvodů je výpovědní důvod dle ustanovení § 52 

písm. c) zákoníku práce, na jehož základě může dát zaměstnavatel zaměstnanci 

výpověď z důvodu „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“. Jedná se o vnitřní organizační důvod, který se nikterak 

neprojevuje vůči subjektům nacházejícím se vně strukturu zaměstnavatele. 

Výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce poskytuje 

pro zaměstnavatele možnost regulovat stav zaměstnanců, a to jak z hlediska 

jejich počtu, tak z hlediska jejich kvalifikace. Zaměstnavatel je oprávněn rozhodovat 

o struktuře a počtu svých zaměstnanců tak, aby výsledek odpovídal potřebám 

jeho podnikání. Výpovědní důvod spočívající v nadbytečnosti zaměstnance 

se od ostatních organizačních důvodů liší zejména v možnosti zaměstnavatele přidělovat 

zaměstnanci práci. Zaměstnavatel by sice mohl po organizačních změnách objektivně 

propouštěnému zaměstnanci dále přidělovat práci dle pracovní smlouvy, 

avšak nepřiděluje ji, protože práce zaměstnance není již pro zaměstnavatele potřebná, 

resp. ne v původním rozsahu. Zaměstnanec se tedy rozhodnutím o organizačních 

změnách stává pro zaměstnavatele nadbytečným. Pokud zaměstnavatel ve výpovědní 

době přidělí zaměstnanci jinou práci odpovídající pracovní smlouvě, má se za to, 
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že organizační změna nemá za následek nemožnost přidělování práce ze strany 

zaměstnavatele dle pracovní smlouvy, a proto není dán důvod k výpovědi.
96

 

Pro platné použití výpovědního důvodu dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku 

práce je nutné splnit následující podmínky:
97

 

1) přijetí rozhodnutí o organizačních změnách, tj. rozhodnutí o změně úkolů 

zaměstnavatele, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, 

2) nadbytečnost zaměstnance,  

3) příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních změnách a nadbytečností 

zaměstnance. 

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce v sobě zahrnuje 

vícero rozdílných výpovědních důvodů, které mají odlišné podmínky pro jejich použití, 

není dostatečný pouhý odkaz na zákonné ustanovení. Zaměstnavatel je povinen 

konkretizovat skutečný důvod ve výpovědi dané zaměstnanci.
98

 

Rozhodnutí o organizačních změnách činí zaměstnavatel nebo příslušný orgán, 

přičemž se rozlišuje mezi zaměstnavatelem právnickou nebo fyzickou osobou. 

Za právnickou osobu jedná oprávněný subjekt, což je statutární orgán nebo pověřený 

vedoucí zaměstnanec. Zaměstnavatel činí rozhodnutí o organizačních změnách 

sám nebo za něj jedná pověřený vedoucí zaměstnanec. V souladu s ustanovením § 20 a 

§ 22 a násl. občanského zákoníku činí rozhodnutí o organizačních změnách ten, kdo 

je oprávněn u zaměstnavatele provádět pracovněprávní úkony, příp. jiná osoba 

připouští-li to právní předpisy, přičemž takové jednání zaměstnavatele zavazuje.
99
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  Zákoník práce nestanoví, že by rozhodnutí o organizačních změnách muselo 

být přijato (vydáno) vždy jen písemně, a ani nepředepisuje, že by muselo 

být zaměstnavatelem „vyhlášeno“ nebo jiným způsobem zveřejněno. Zaměstnanec, 

kterého se rozhodnutí týká, s ním musí být seznámen, přičemž je dostačující, stane-li 

se tak až ve výpovědi z pracovního poměru.
100

 Zaměstnavatel má povinnost informovat 

zaměstnance o přijatých změnách, i v případě, že toto rozhodnutí v sobě obsahuje 

skutečnosti tvořící obchodní tajemství zaměstnavatele.
101

 Rovněž není podstatné, jak 

je rozhodnutí označeno, neboť důležitá jsou opatření v něm obsažená, která směřují 

ke změně úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců 

za účelem zvýšení efektivnosti práce, popř. jiným organizačním změnám.
102

  

Rozhodnutí o organizačních změnách není právním úkonem, nýbrž 

hmotněprávní podmínkou výpovědi, která se sama o sobě nepřezkoumává z hlediska 

platnosti. Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda zaměstnavatel rozhodl o organizačních 

změnách, zabývá se soud pouze tím, jestli takové rozhodnutí bylo přijato a jestli je 

učinil k tomu oprávněný subjekt.
103

  

Soud se v řízení o neplatnost výpovědi dané dle ustanovení § 52 písm. c) 

zákoníku práce nebude zabývat platností rozhodnutí o organizační změně jako otázkou 

předběžnou, neboť nejde o takový projev vůle, který by mohl podle právních předpisů 

způsobit změnu nebo zánik práv a povinností subjektů pracovněprávního vztahu, 

tj. nejedná se o právní úkon ve smyslu ustanovení § 34 občanského zákoníku ve spojení 

s ustanovením § 4 zákoníku práce . Rozhodnutí o organizačních změnách je pouze 

tzv. faktický úkon, který je předpokladem pro právní úkony tam, kde to právní předpisy 

stanoví a který není sám o sobě způsobilý přivodit následky v právních vztazích 

subjektů pracovněprávního vztahu. Soud se tedy rozhodnutím o organizační změně 

v řízení o neplatnost podle ustanovení § 72 zákoníku práce zabývá pouze jedním 
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z mnoha předpokladů, které stanoví právní předpis pro platnost výpovědi podanou 

dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, a to v souvislosti s okolnostmi existujícími 

v době podání výpovědi. Skutečnostmi, které nastanou ex post po učiněném právním 

úkonu, se zabývat nelze.
104

 Je nezbytné dodat, že zaměstnavatel nese v soudním sporu 

o neplatnost rozvázání pracovního poměru procesní odpovědnost, tj. břemeno tvrzení a 

břemeno důkazní.  

Nadbytečnost zaměstnance, jakožto druhý předpoklad platnosti výpovědi 

dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, je v praxi dána zejména při snižování 

počtu zaměstnanců; jedná se o tzv. absolutní nadbytečnost. Uvedené snížení celkového 

počtu zaměstnanců ovšem není absolutním pravidlem pro vyslovení nadbytečnosti, 

neboť k ní může dojít rovněž při zvyšování počtu zaměstnanců. Jedná se o tzv. relativní 

nadbytečnost, kdy zaměstnavatel provádí organizační změny z důvodu změny složení 

zaměstnanců z hlediska jejich profesí a kvalifikace. Dlouhodobě se v rámci rozhodování 

Nejvyššího soudu České republiky dovozuje, že ačkoli je skutečnost, že zaměstnavatel 

přijme jiného zaměstnance na místo propuštěného zaměstnance, který dostal výpověď 

z důvodu nadbytečnosti, důkazem o neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu, 

může k výpovědi pro nadbytečnost zaměstnavatel přistoupit i v případě zvyšování počtu 

zaměstnanců. Zaměstnavateli totiž nezáleží pouze na celkovém počtu zaměstnanců, ale 

rovněž i na jejich složení z hlediska profese a kvalifikace.
105

 V této oblasti je judikatura 

konstantní a uvádí, že právní předpisy umožňují zaměstnavatelům regulovat nejen 

celkový počet svých zaměstnanců, ale rovněž i jejich kvalifikační složení takovým 

způsobem, aby nadále měli v pracovním poměru jen takový počet zaměstnanců a 

v takovém kvalifikačním složení, které odpovídá jejich požadavkům a potřebám.
106

 

Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví zaměstnavateli žádné omezení, 

co se týká výběru zaměstnanců při jejich přijímání do pracovněprávního poměru, 

resp. výběru z hlediska rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu nadbytečnosti. 
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Je zcela na úvaze zaměstnavatele, jakým způsobem bude podnikat a jaký tým 

zaměstnanců za účelem splnění svých úkolů sestaví. Rovněž je zcela na zaměstnavateli 

ponecháno rozhodnutí o organizačních změnách, tj. zda, jak a kdy projeví svou vůli 

reorganizovat svou podnikatelskou činnost. Tato volnost vyplývá z práva svobodně 

podnikat uvedeného v článku 26. Listiny základních práv a svobod a rovněž 

z ustanovení § 30 zákoníku práce. Zaměstnavatel si tedy výlučně rozhoduje o výběru 

zaměstnance, který je nadbytečný, přičemž v tomto směru není soud oprávněn 

rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.
107

 Zaměstnavatel ovšem nemůže při výběru 

nadbytečného zaměstnance postupovat diskriminačně, a tím porušovat zásadu rovného 

zacházení a zákazu diskriminace. Rozhodování zaměstnavatele v tomto směru podléhá 

korektivu v podobě zákazu rozlišovat osoby, kterých se organizační změny dotknou, 

a to podle nepřijatelných kritérií stanovených v Listině základních práv a svobod. 

Obecné soudy mají zkoumat, zda jako kritérium pro výběr nadbytečných zaměstnanců 

nebyl skrytě zvolen jejich věk nebo jiný znak, který je zákoníkem práce vyloučen.
108

 

Poslední podmínkou pro platné použití výpovědního důvodu dle ustanovení § 52 

písm. c) zákoníku práce je požadavek na příčinnou souvislost mezi rozhodnutím 

o organizační změně a nadbytečností zaměstnance. Organizační změna se musí ve svých 

důsledcích dotýkat zaměstnance, kterého zaměstnavatel považuje za nadbytečného. 

Zjišťuje-li se skutečný záměr zaměstnavatele, je nezbytné, aby byly posuzovány 

všechny kroky zaměstnavatele ve vzájemných souvislostech. Je zřejmé, že samotný 

obecně pojatý záměr zaměstnavatele snížit počet zaměstnanců, který neznamená 

konkrétní zásah do samotné organizační struktury, se nepovažuje za organizační změnu 

dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce.
109

 Příčinná souvislost by rovněž nebyla 

dána v případě, kdy by se organizační změna týkala jiného pracoviště, než ve kterém 

je zaměstnán propouštěný zaměstnanec, popř. zaměstnanec by konal druh práce, 

na níž se organizační změny nevztahují. Zaměstnavatel nemůže dát výpověď platně, 
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pokud nadbytečnost zaměstnance vznikla v důsledku přijímání nových zaměstnanců, 

a nikoliv vnitřního organizačního opatření zaměstnavatele.
110

 

Organizační změna nemusí být u zaměstnavatele realizována v době podání 

výpovědi nebo v průběhu výpovědní doby. Pro platnost právního úkonu stačí rozhodnutí 

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizačním opatření, přičemž 

je dostačující, aby samotná změna nastala následující den po skončení pracovního 

poměru. Organizační změna nemůže být realizována později než bezprostředně 

po skončení pracovního poměru, a to z důvodu zřejmé nesouvztažnosti 

mezi nadbytečností zaměstnance a touto změnou. Ovšem není překážkou, aby ke změně 

na pracovišti zaměstnavatele došlo v průběhu výpovědní doby, kdy pracovní poměr 

zaměstnance trvá. V takovém případě by zaměstnavatel dále nebyl schopen zaměstnanci 

přidělovat práci a jednalo by se o překážku na straně zaměstnavatele dle ustanovení 

§ 208 zákoníku práce, přičemž zaměstnanci by příslušela náhrada mzdy ve výši 

průměrného výdělku. 

Pokud se rozvázání pracovního poměru týká vedoucího zaměstnance, jehož 

pracovní poměr byl založen jmenováním nebo dohodou je dle ustanovení § 73 zákoníku 

práce nutné rozlišovat mezi výpovědí z důvodu nadbytečnosti zaměstnance a fikci 

tohoto výpovědního důvodu. V případě výpovědi z důvodu nadbytečnosti může být 

rozvázán pracovní poměr vedoucího zaměstnance kdykoli během trvání 

pracovněprávního vztahu, aniž by před tím musel být zaměstnanec odvolán nebo 

se musel sám vzdát své funkce. Fikce tohoto výpovědního důvodu ovšem vzniká, pokud 

po odvolání z pracovního místa, nebo vzdání se vedoucího místa, nemá zaměstnavatel 

pro zaměstnance jinou vhodnou práci, popř. zaměstnavatel nabídnutou práci odmítl. 

Jak bylo konstatováno výše, zaměstnavatel v této situaci může ukončit pracovní poměr 

dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, aniž by se zaměstnanec musel stát 
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skutečně nadbytečným. Zaměstnanci tak nevznikne právo na odstupné, a to dle 

ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce.
111

 

V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí z důvodu nadbytečnosti 

zaměstnance podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce náleží zaměstnanci 

odstupné ve výši stanovené v ustanovení § 67 zákoníku práce.
112

 Dále se při výpovědi 

z důvodu nadbytečnosti uplatňuje zákaz výpovědi v ochranné době dle ustanovení § 53 

zákoníku práce. 

3.4.4 Výpovědní důvod – ztráta způsobilosti konat dosavadní práci 

pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání, 

dosažení nejvyšší přípustné expozice 

Důvod výpovědi upravený v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce spočívá 

ve zdravotních důvodech na straně zaměstnance, kvůli nimž dle lékařského posudku 

nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, 

nesmí zaměstnanec konat dosavadní práci. Zhoršení zdravotního stavu zaměstnance, 

jehož důsledkem je ztráta zdravotní způsobilosti pro výkon práce, musí být způsobeno 

pracovním úrazem, onemocněním nemocí z povolání nebo dosáhnutím nejvyššího 

stupně přípustné expozice.  

Za pracovní úraz se dle ustanovení § 380 zákoníku práce považuje „poškození 

zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, 

náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních povinností nebo 

v přímé souvislosti s ním“. Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým 

působením škodlivých vlivů, ať již chemických, fyzikálních aj, přičemž vznikly 

za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Jednotlivé druhy nemocí 

z povolání jsou uvedeny v seznamu, jenž je obsažen v nařízení vlády č. 290/1995 Sb., 

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. V souladu s ustanovením § 347 odst. 1 
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zákoníku práce se za ohrožení nemocí z povolání rozumí takové změny zdravotního 

stavu, které vznikly za týchž podmínek, jako vznikají nemoci z povolání, 

avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu jako nemoc z povolání, 

a zároveň by další výkon práce za stejných podmínek vedl ke vzniku nemoci z povolání. 

Dosažení nejvýše přípustné expozice na pracovišti určuje příslušná hygienická služba 

závazným posudkem. 

Zaměstnavatel je podle ustanovení § 32 zákoníku práce povinen v případech 

stanovených zvláštním právním předpisem zajistit fyzické osobě před uzavřením 

pracovní smlouvy podrobení se vstupní lékařské prohlídce. Zaměstnavatel je rovněž 

povinen sdělit zaměstnanci, které zdravotnické zařízení je určeno k poskytování závodní 

preventivní péči, stejně tak jakým lékařským prohlídkám a vyšetřením je povinen 

se podrobit (§ 103 odst. 1 zákoníku práce). 

Skutečnost, že zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci z výše uvedených 

zdravotních důvodů, musí být stanovena pouze lékařským posudkem, který vydává 

zařízení závodní preventivní péče, nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, 

který lékařský posudek přezkoumává. Jedná se o kvalifikovaný posudek, v němž musí 

být jednoznačně uvedeno, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl způsobilost vykonávat 

dosavadní práci. Nestačí tedy pouhé doporučení lékaře, aby zaměstnanec přešel na jiný 

druh práce z důvodu nevhodnosti dosavadní práce z hlediska zdravotního stavu 

zaměstnance.
113

 Rovněž musí z lékařského posudku jednoznačně vyplývat, že pracovní 

nezpůsobilost zaměstnance je dlouhodobé povahy.
114

 

Lékařský posudek vydávají lékaři nebo kliničtí psychologové za zařízení 

závodní preventivní péče, přičemž tyto si zaměstnanec nemůže sám vybrat. 

Z ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb, o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 

                                                
113 Doporučení lékaře je dostačující v případě žádosti zaměstnance o převedení na jinou práci 

dle ustanovení § 45 zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyhovět, jakmile  mu 

převedení dovolují jeho provozní možnosti. 
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předpisů, si zaměstnanec může vybrat pouze lékaře, klinického psychologa a 

zdravotnické zařízení, tj. nikoliv lékaře závodní preventivní péče.  

Pokud se zaměstnanec, resp. zaměstnavatel, domnívá, že lékařský posudek není 

správný, může podat návrh na přezkoumání lékařského posudku do 15 dnů ode dne 

jeho prokazatelného doručení. Postup pro uplatnění návrhu na přezkoumání, 

resp. odvolání proti lékařskému posudku, je upraven v ustanovení § 77 a násl. zákona 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. Návrh 

na přezkoumání se podává vedoucímu zdravotnického zařízení, a to prostřednictvím 

lékaře nebo klinického psychologa, který posudek vypracoval. Pokud lékař 

nebo klinický psycholog provozují lékařskou praxi svým jménem, podává se návrh 

přímo k jejich rukám. Jestliže vedoucím zdravotnického zařízení nebo lékařem 

či klinickým psychologem není návrhu na přezkoumání vyhověno, postoupí 

se do 30 dnů od jeho doručení příslušnému správnímu orgánu, jenž vystupuje 

jako odvolací orgán. Tento ve správním řízení buď napadený lékařský posudek potvrdí 

a odvolání zamítne nebo lékařský posudek zruší a věc vrátí k vydání nového lékařského 

posudku. Zdravotnické zařízení je pak povinno vydat nový lékařský posudek na základě 

doplňujícího posouzení zdravotního stavu zaměstnance. Proti rozhodnutí správního 

orgánu o odvolání se nelze dále odvolat. Pokud návrh na přezkoumání nebyl 

ve stanovené lhůtě podán, je lékařský posudek platný od okamžiku prokazatelného 

doručení zaměstnanci. 

V době podání výpovědi dle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce musí 

již existovat platný lékařský posudek nebo rozhodnutí správního orgánu o potvrzení 

tohoto posudku. Není přípustná následná změna nebo doplnění lékařského posudku. 

Pro platnost výpovědi je rozhodný stav v okamžiku doručení výpovědi zaměstnanci, 

tj. následné pozbytí platnosti posudku nebo zrušení rozhodnutí správního orgánu nemají 

vliv. Soud se v případě řízení o určení neplatnosti výpovědi dle ustanovení § 52 písm. d) 

zákoníku práce zabývá lékařským posudkem, resp. rozhodnutím správního orgánu, 

pouze z hlediska jeho platnosti a vydání v souladu s právními předpisy. Lékařský 
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posudek a rozhodnutí příslušného správního orgánu nepodléhají z hlediska jejich obsahu 

soudnímu přezkumu, a to ani prostřednictvím důkazu znaleckým posudkem, neboť soud 

je povinen z takového rozhodnutí vycházet v souladu s ustanovením § 135 odst. 2 

občanského soudního řádu. Soud se musí omezit pouze na zkoumání, zda je lékařský 

posudek platný ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

ve znění pozdějších předpisů.
115

 Soud dále není oprávněn závěry lékařského posudku 

jakkoli doplňovat či měnit.
116

 

V souvislosti se soudním přezkumem obsahu lékařského posudku v rámci 

občanskoprávního řízení o určení neplatnosti výpovědi byl vysloven opačný názor. 

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 20. 9. 2007, č. j. 4 Ads 81/2005-125, 

se zabýval otázkou, zda lékařský posudek, resp. rozhodnutí příslušného správního 

orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, představuje rozhodnutí vydané správním 

orgánem. Nejvyšší soud dovodil, že tento lékařský posudek, ani rozhodnutí příslušného 

správního orgánu, kterým byl posudek přezkoumán, není rozhodnutím ve smyslu 

ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění 

pozdějších přepisů, a proto je vyloučen ze soudního přezkumu ve správním soudnictví. 

Proti tomuto rozhodnutí byla podána ústavní stížnost, kterou Ústavní soud zamítl. 

Ústavní soud v nálezu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08, konstatoval, že posudek 

lékaře závodní preventivní péče, jakož i rozhodnutí o jeho následném přezkumu, nejsou 

akty vydanými správním orgánem při rozhodování o právech a povinnostech v oboru 

veřejné správy a tedy nepodléhají přezkumu ve správním soudnictví. Zaměstnanec 

se tedy může bránit pouze v rámci řízení občanskoprávní, tj. žalobou na neplatnost 

úkonu zaměstnavatele opírajícího se o posudek o zdravotní způsobilosti. Ústavní soud 

konstatoval, že se soudy nemůžou vyhýbat zkoumání správnosti obsahu posudku, neboť 

ve sporném řízení je třeba s takovým posudkem nakládat jako s kterýmkoliv jiným 

skutkovým podkladem. Lékařský posudek není nadán presumpcí správnosti, a soudy 

proto nemůžou z jeho obsahu vycházet ve smyslu ustanovení § 135 odst. 2 občanského 
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soudního řádu. Považuji uvedená rozhodnutí za ne zcela správné, neboť lékařský 

posudek nebo rozhodnutí o jeho přezkoumání by se neměl považovat za pouhou „službu 

poskytovanou zaměstnavateli, aby tento mohl dostát svým zákonným povinnostem“
117

. 

V případě, kdy by soud nebyl vázán při rozhodování o neplatnosti pracovněprávního 

úkonu lékařským posudkem nebo rozhodnutím o jeho přezkoumání, neměli by být ani 

účastníci pracovního poměru vázání těmito akty.
118

 

Zákoník práce se ve výpovědním důvodu uvedeným v ustanovení § 52 písm. d) 

snaží chránit zaměstnance před onemocněním profesního původu, a to prostřednictvím 

stanovení nejvyšší přípustné expozice pro dané rizikové práce. Jedná se o nepříznivé 

vlivy pracovního prostředí, pro něž přípustnou expozici stanoví rozhodnutím krajská 

hygienická stanice dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Zaměstnanec musí být 

po dosažení nejvyšší přípustné expozice, stanovené na počet směn, převeden na méně 

rizikové pracoviště. Není-li převedení zaměstnance na jinou vhodnou práci možné, 

je zaměstnavatel oprávněn rozvázat pracovní poměr výpovědí dle ustanovení § 52 písm. 

d) zákoníku práce z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice. 

Závěrem je nezbytné uvést, že výpověď dle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku 

práce by měla být v pracovněprávních vztazích považována za krajní řešení, a to nejen 

z důvodu odstupného náležejícího zaměstnanci ve výši dvanáctinásobku průměrného 

výdělku. Zaměstnavatel je dle ustanovení § 45 zákoníku práce povinen umožnit 

převedení nebo přeložení zaměstnance na jinou práci, jestliže jej o to zaměstnanec 

požádá. Pokud mu převedení zaměstnance na jinou práci, popř. i práci jiného druhu 

než jaká byla sjednána v pracovní smlouvě, nedovolí jeho provozní možnosti, 

pak by měla přijít na řadu dohoda účastníků pracovního poměru o skončení pracovního 

poměru, popř. rozvázání pracovního poměru výpovědí ze zdravotních důvodů, 

tj. dle ustanovení § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce. 
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3.4.5 Výpovědní důvod – dlouhodobá nezpůsobilost konat dosavadní práci 

Výpovědní důvod uvedený v ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce rovněž 

spočívá ve zdravotním stavu zaměstnance, resp. jeho zdravotní způsobilosti, který mu 

dále nedovoluje vykonávat dosavadní práci, přičemž se zároveň nesmí jednat o následek 

pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení touto nemocí. Zdravotní stav 

neslučitelný s výkonem dosavadní práce musí vykazovat dlouhodobě neměnný 

charakter. Zdravotní nezpůsobilost musí být prokázána lékařským posudkem vydaným 

zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, 

který lékařský posudek přezkoumává. Co se týká platnosti lékařského posudku, 

resp. rozhodnutí příslušného správního orgánu, námitky proti jeho nesprávnosti a 

případného soudního přezkumu, platí zde shodně skutečnosti uvedené u výpovědi dle 

ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce. 

Požadavek dlouhodobosti trvání zdravotního stavu zaměstnance je obligatorní 

podmínkou platnosti právního úkonu – výpovědi. Zákoník práce výslovně neuvádí, 

jaký časový úsek se považuje za dostatečný pro rozhodnutí, že zaměstnanec 

je dlouhodobě nezpůsobilý konat dosavadní práci. Pro vymezení dlouhodobosti 

je nezbytné použití zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

přepisů. Uvedený zákon v ustanovení § 67 odst. 4 uvádí, že dlouhodobý nepříznivý 

zdravotní stav má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než jeden rok a současně 

musí podstatně omezovat psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti zaměstnance.  

V případě krátkodobé zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance, tj. dočasné 

pracovní neschopnosti, nesmí být dána zaměstnanci výpověď, neboť se uplatní zákaz 

výpovědi v ochranné době podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákoníku práce.  

Při rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu uvedeného 

v ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce nepřísluší zaměstnanci odstupné. 
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3.4.6 Výpovědní důvod – nesplňování předpokladů nebo požadavků 

stanovených pro výkon práce 

Výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce spočívá 

ve schopnostech zaměstnance a jeho pracovních výsledcích dosahovaných při výkonu 

práce sjednané v pracovní smlouvě. Odrazem výpovědního důvodu je skutečnost, 

že zaměstnavatel není povinen zaměstnávat zaměstnance, který není objektivně 

způsobilý vykonávat sjednanou práci předepsaným způsobem, resp. není schopen dostát 

oprávněným požadavkům zaměstnavatele, aniž by se jednalo o zavinění zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel je oprávněn rozvázat pracovní poměr výpovědi v případě, že: 

- zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 

sjednané práce,  

- zaměstnanec nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky určené pro řádný 

výkon jeho práce; neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance se považují za zvláštní 

případ nesplňování požadavků pro řádný výkon práce. 

V uvedeném ustanovení jsou tedy uvedeny dva výpovědní důvody, přičemž 

zaměstnavatel je může ve výpovědi uplatnit oba dva zároveň.
119

 

Mezi právními termíny použitými ve výpovědním důvodu dle ustanovení § 52 

písm. f) zákoníku práce, tj. předpoklad pro výkon sjednané práce a požadavek pro řádný 

výkon práce, se v praxi často chybuje, neboť rozdíly nejsou dosud všeobecně vžité. 

Rozdíly jsou především v následujících skutečnostech.  

Předpoklady pro výkon práce vždy stanoví právní předpisy. Jedná 

se o předpoklady, které by měl zaměstnanec splňovat již při přijímání do pracovního 

poměru, resp. v celém jeho průběhu. Předpoklady mají obecnou platnost a jsou 

stanoveny odlišně pro různé druhy práce, zejména s ohledem na zajištění bezpečnosti 

ochrany života a zdraví zaměstnanců, zajištění standardizace kvality práce, resp. dalších 

okolností, které jsou společensky žádoucí. Předpoklady spočívají například v dosažení 
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určitého vzdělání zaměstnance, v jeho dovednostech, v povinném přezkoušení. 

Je zřejmé, že předpoklady k výkonu práce nemá osoba, které byl uložen trest zákazu 

činnosti (sjednané práce) dle ustanovení § 73 a násl. zákona č. 40/2009 Sb., trestní 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, popř. která nemůže vykonávat danou práci 

rozhodnutím správního úřadu nebo jiného příslušného orgánu, popř. výkon práce 

jí neumožňuje zvláštní předpis. Použití výpovědního důvodu dle ustanovení § 52 písm. 

f) zákoníku práce není vázáno na podmínku zavinění zaměstnance. 

Předpoklady je možné rozdělit dle jejich povahy na obligatorní a fakultativní.
120

 

Předpoklady mají většinou povahu obligatorní, tj. zaměstnanec je musí splňovat 

po celou dobu pracovněprávního vztahu. Pokud předpoklady zaměstnanec nesplňuje, 

např. z důvodu změny právních předpisů v průběhu pracovního poměru, nemůže 

ho zaměstnavatel příslušnou prací zaměstnávat.
121

 V uvedeném případě je podle 

ustanovení § 41 odst. 2 zákoníku práce zaměstnavateli umožněno, aby převedl 

zaměstnance na jinou práci, avšak nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním 

roce. Jestliže zaměstnanec předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy 

pro výkon sjednané práce ani posléze nesplní, následuje možnost změny pracovní 

smlouvy v předmětu druhu vykonávané práce nebo rozvázání pracovního poměru 

pro nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy.  

Druhou kategorií předpokladů jsou předpoklady fakultativní. Tyto jsou rovněž 

stanoveny právními přepisy, ovšem potřeba jejich splnění je ponechána na uvážení 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel může zaměstnanci prominout nesplnění fakultativních 

předpokladů, přičemž není relevantní jakou formou úkonu se tak stane. Pokud 

zaměstnavatel prominul zaměstnanci nesplnění předpokladů pro výkon práce, nemůže 

následně použít výpověď pro tyto nesplněné předpoklady dle ustanovení § 52 písm. f) 

zákoníku práce. Což ovšem neplatí v případě, kdy by se toto prominutí nepříznivě 

projevilo ve výkonu práce zaměstnance, který by měl neuspokojivé pracovní výsledky. 
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Dočasné prominutí splnění předpokladů pro výkon práce znamená, že zaměstnanci je 

dána lhůta, do níž má splnit povinnosti stanovené právními předpisy, přičemž po jejím 

uplynutí může být tento výpovědní důvod zaměstnavatelem uplatněn. 

Požadavky pro řádný výkon práce se mohou vztahovat jen na konkrétního 

zaměstnance, popř. více zaměstnanců vykonávajících shodný druh práce u stejného 

zaměstnavatele. Požadavky se týkají specifických odlišností vyplývajících z poměrů 

u konkrétního zaměstnavatele.
122

 Požadavky tedy nejsou stanoveny právními předpisy, 

nýbrž samotným zaměstnavatelem. Požadavky by měly být přiměřené i oprávněné 

a měly by vycházet ze specifických podmínek sjednané práce. Jedná se například 

o psychické nebo fyzické vlastnosti zaměstnance, popř. jiné skutečnosti, které mají vliv 

na výkon práce. Zaměstnavatel může požadavky stanovit v pracovní smlouvě nebo 

jiném organizačním či vnitřním předpise zaměstnavatele. Jedná-li se o požadavky 

všeobecně kladené na určitou práci, nemusí být z hlediska jejich obecné známosti 

nikterak upraveny. Požadavky pro výkon práce jsou zpravidla dány již při vzniku 

pracovněprávního vztahu, ovšem je možné jejich pozdější doplnění. Při stanovení 

nového požadavku by měl zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci přiměřenou lhůtu ke 

splnění tohoto požadavku. Výpověď pro nesplnění požadavků určených pro řádný 

výkon sjednané práce může být dána pouze tehdy, jestliže zaměstnanec nesplňuje 

požadavky bez zavinění zaměstnavatele.
123

 

Zvláštní kategorií nesplňování požadavků pro řádný výkon práce 

jsou neuspokojivé pracovní výsledky. Tento výpovědní důvod je v praxi často 

používaný, avšak klade poměrně vysoké nároky na dokazování ze strany 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel je v případě soudního sporu povinen prokázat, že: 

- zaměstnanec plní pracovní úkoly neuspokojivým způsobem, a to opakovaně, 

přičemž tyto neuspokojivé výsledky byly výslovně vymezeny, 
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- zaměstnanci byla poskytnuta přiměřená lhůta k odstranění nedostatků – 

neuspokojivých výsledků, 

- zaměstnanec byl upozorněn na možnost výpovědi dle ustanovení § 52 písm. f) 

zákoníku práce, pokud nedostatky v přiměřené lhůtě neodstraní. 

Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci výpověď z tohoto důvodu pouze 

byl-li zaměstnanec na neuspokojivé pracovní výsledky upozorněn v době posledních 

12 měsíců před podáním výpovědi a zaměstnanec je v přiměřené lhůtě neodstranil. 

Výpovědní důvod je dán i v případě, že zaměstnanec sice po upozornění krátkodobě 

zlepšil výkon své práce, avšak následně znovu dosahoval neuspokojivých pracovních 

výsledků, přičemž výpověď musí být dána do 12 měsíců od původního upozornění, 

tj. není potřeba nově zaměstnance vyzvat k odstranění těchto opakujících 

se neuspokojivých pracovních výsledků.
124

 Písemná výzva představuje hmotněprávní 

předpoklad platnosti výpovědi, a proto musí být zaměstnanci doručena do vlastních 

rukou. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o faktický úkon, nevztahují 

se na ní důvody neplatnosti. 

Rozdíl mezi výpovědním důvodem spočívajícím v neuspokojivých pracovních 

výsledcích dle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce a výpovědním důvodem 

dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce závisí na skutečnosti, že jednání 

zaměstnance vykazuje znaky porušení pracovních povinností, které bylo zaměstnancem 

zaviněno alespoň z nedbalosti.
125

 

Zákaz výpovědi v ochranné době upravený v ustanovení § 53 zákoníku práce 

se rovněž vztahuje pro výpověď danou zaměstnavatelem z výpovědního důvodu 

dle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce. 
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3.4.7 Výpovědní důvod – porušování povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 

Výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce spočívá 

v chování zaměstnance, kdy zaměstnanec porušuje povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahující se k vykonávané práci. Základním znakem výpovědního důvodu 

je zavinění zaměstnance, přičemž zcela dostačující je zavinění z nevědomé nedbalosti. 

Výpovědní důvod je možné rozložit na tři skutkové podstaty: 

- důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, 

-  závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k zaměstnancem vykonávané práci, 

- soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci, jestliže byl zaměstnanec v posledních 6 měsících 

v souvislosti s porušením povinností upozorněn na možnost výpovědi. 

 Pojem „porušení povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k zaměstnancem vykonávané práci“ nahradil v zákoníku práce původně používaný 

pojem „pracovní kázeň“. I přes uvedenou změnu je judikatura zabývající se „pracovní 

kázní“ zaměstnance stále použitelná, neboť se obsahově jedná o totožnou skutečnost. 

Součástí definice pracovní kázně bylo rovněž dodržování povinností vyplývajících 

z právních přepisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 

Za porušení povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práce 

se považuje porušení zákoníku práce a dalších právních předpisů, pracovního řádu a 

jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele, porušení pracovní smlouvy nebo pokynů 

zaměstnavatele či vedoucích zaměstnanců.
126

 Zákoník práce v ustanovení § 301 až 303 

vyjmenování základní povinnosti zaměstnanců, které rovněž bývají nejčastěji v praxi 

porušovány. Tento výčet základních povinností není taxativní, zaměstnavatel může 

rozvázat pracovní poměr i z jiných důvodů, např. vykonává-li zaměstnanec konkurenční 
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výdělečnou činnost shodující se s předmětem činnosti svého zaměstnavatele.
127

 Jak bylo 

konstatováno, pro naplnění výpovědního důvodu dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku 

práce musí být porušení povinností zaměstnancem zaviněno alespoň s nevědomé 

nedbalosti a současně musí dosáhnout určitého stupně intenzity.  

Uvedené skutkové podstaty jsou rozlišovány z hlediska intenzity porušení 

pracovních povinností. V pracovním právu se vyskytuji tři stupně intenzity porušení 

pracovních povinností:
128

 

- zvlášť hrubým způsobem, 

- závažné, 

- méně závažné. 

Míra intenzity závisí vždy na okolnostech konkrétního případu, neboť není dána 

obecně právními předpisy. Intenzita porušení nemůže být ani stanovena 

zaměstnavatelem, ať již v pracovní smlouvě nebo ve vnitřním předpise, přičemž 

k takovému hodnocení stupně intenzity daného porušení povinností soud nepřihlíží.
129

 

Při jejím stanovení závisí zejména na škodě, která porušením povinnosti vznikla nebo 

hrozila, dále na druhu porušených povinností a dosavadním chování zaměstnance. Míra 

intenzity je důležitá pro posouzení, zda je možné rozvázat pracovní poměr pro určité 

porušení pracovních povinností, resp. pro následné rozhodnutí o způsobu rozvázání 

tohoto pracovního poměru. Ustanovení § 52 písm. g) zákoníku patří mezi normy 

s relativně abstraktní hypotézou, proto jsou soudy povinny v každém jednotlivém 

případě vymezit tuto hypotézu právní normy z předem neomezeného okruhu okolností. 

Při posouzení míry porušení pracovních povinností závisí na jednotlivých právních 

skutečnostech jednotlivého případu, přičemž se zejména zohledňuje osoba zaměstnance, 

dosavadní postoj k výkonu práce, ke druhu porušení pracovních povinností, k míře 

zavinění zaměstnance, k době a situaci, ke způsobu a intenzitě porušení povinností, 
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způsobené škodě, popř. bezprostředně hrozící škodě a důsledkům porušení povinností 

pro zaměstnavatele.
130

  

Důvod, pro který by mohl zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr 

zahrnuje případy uvedené v ustanovení § 55 zákoníku práce. Okamžité zrušení 

pracovního poměru je možné: 

- při odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, popř. úmyslný trestný čin spáchaný 

v souvislosti s výkonem práce nebo v souvislosti s tím k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody na dobu nejméně 6 měsíců, 

- porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

Nejvyšší intenzitu míry porušení představuje porušení povinností vyplývajících 

z právních předpisů zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel může zvolit způsob 

rozvázání pracovního poměru, tj. buď okamžité zrušení pracovního poměru nebo 

výpověď z téhož důvodu. V praxi se častěji volí mírnější forma rozvázání pracovního 

poměru výpovědí zejména s ohledem na menší nároky při prokázání míry porušení 

povinností, popř. z důvodu nemožnosti okamžitě rozvázat pracovní poměr 

se zaměstnancem nacházejícím se na mateřské nebo rodičovské dovolené, 

popř. s těhotnou zaměstnankyní. 

Pro platné použití výpovědi z důvodu závažného porušení pracovních povinností 

vyplývajících z právních předpisů není požadováno opakované porušení povinností 

(soustavnost) ani předchozí písemné upozornění na možnost výpovědi, které 

jsou nezbytné u porušení povinností méně závažné intenzity. Jedná se ovšem o porušení 

povinností, které dosahuje poměrně vysoké intenzity, např. požívání alkoholických 

nápojů v pracovní době, dlouhodobá neomluvená absence nebo výkon práce pro vlastní 

potřebu v pracovní době. 
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U méně závažného porušování povinností vztahujících se k vykonávané práci 

je k platnosti výpovědi zapotřebí, aby k porušování povinností docházelo opakovaně. 

Soustavnost vyvažuje skutečnost, že se jedná o nejnižší intenzitu porušování pracovních 

povinností. Judikatura považuje za soustavné porušování povinností situaci, kdy 

se zaměstnanec dopustil nejméně 3 porušení povinností v pracovněprávním vztahu, 

která nedosahují intenzity zvlášť hrubého nebo závažného porušení pracovních 

povinnosti, mezi nimiž existuje časová souvislost. Z hlediska přiměřené časové 

souvislosti se o soustavné porušování pracovních povinností jde tehdy, navazuje-li 

jedno porušení povinností na druhé v takovém časovém intervalu, že lze hovořit o sledu 

jednotlivých na sebe navazujících porušení pracovních povinností.
131

 Zaměstnavatel 

je povinen písemně upozornit zaměstnance na možnost výpovědi, přičemž uvedené 

upozornění musí být doručeno do vlastních rukou nejdéle 6 měsíců před podáním 

výpovědi. 

Výpověď z pracovního poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. g) 

zákoníku práce, tj. pro porušení povinností vyplývajících z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který je možné okamžitě zrušit 

pracovní poměr, lze dát pouze v subjektivní lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu 

zaměstnavatel dověděl, resp. při porušení povinností vyplývajících z pracovního 

poměru v cizině ve lhůtě 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, přičemž objektivní lhůta 

je stanovena na 1 rok ode dne, kdy důvod výpovědi vznikl. Uvedená lhůta je 

v ustanovení § 58 zákoníku práce stanovena jako prekluzivní a hmotněprávní, 

což znamená, že musí být v uvedené lhůtě doručena druhému účastníkovi pracovního 

poměru. 

Na výpověď dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce se vztahuje zákaz 

výpovědi v ochranné době upravené v ustanovení § 53 zákoníku práce s odchylkami 

uvedenými v ustanovení § 54 zákoníku práce.
132

  

                                                
131 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000 
132 Uvedená problematika je blíže rozebrána v kapitole: 3.5 „Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem“ 
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3.4.8 Výpovědní důvod – porušení jiné povinnosti stanovené v ustanovení 

§ 301a zákoníku práce 

S účinností od 1. 1. 2012 byl do zákoníku práce přidán nový výpovědní důvod, 

který dle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce spočívá v chování zaměstnance, který 

porušil povinnost stanovenou v ustanovení § 301a zákoníku práce. Jedná se o speciální 

ustanovení, které představuje výjimku do obecného zákazu výpovědi v ochranné době 

dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, tj. v době, kdy je zaměstnanec 

uznán dočasně práce neschopným.  

Výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku představuje výjimku 

z tradičního pojetí výpovědních důvodů, neboť tento výpovědní důvod bezprostředně 

nesouvisí se zaměstnancem vykonávané práci. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 

o porušení povinností zaměstnance, které přímo nevyplývají z pracovněprávního 

vztahu, je zaměstnavatel oprávněn postihovat pouze nejzávažnější projevy porušení 

režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, tj. jedná se o zcela mimořádný 

prostředek. Tomu odpovídá i krátká subjektivní prekluzivní lhůta k použití tohoto 

výpovědního důvodu zaměstnavatelem (ustanovení § 57 odst. 1 zákoníku práce). 

Výpovědní důvod navazuje na právní úpravu ustanovení § 192 zákoníku práce, 

která stanoví povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci, který byl uznán 

dočasně práce neschopným, v době prvních 14 kalendářních dnů a v období 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti náhradu mzdy nebo platu v určené výši. Dle mého názoru 

se jedná se o přenesení povinnosti ze strany státu poskytovat zaměstnanci sociální 

zabezpečení v podobě náhrady mzdy. K uvedené povinnosti přibyla také možnost 

zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem jednostranným právním 

úkonem – výpovědí dle ustanovení § 52 odst. h) zákoníku práce v případě, 

že zaměstnanec hrubým způsobem nedodržuje povinnosti stanovené mu v rámci 



Skončení pracovního poměru se zvláštním zřetelem na výpověď 

104 

 

jeho dočasné pracovní neschopnosti. Dosavadní právní úprava umožňovala 

zaměstnavateli vykonávat kontrolu nad dodržováním režimu dočasně neschopného 

zaměstnance, ovšem pokud zaměstnavatel zjistil nedostatky mohl pouze oznámit tuto 

skutečnost příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, ošetřujícímu lékaři a 

dotčenému zaměstnanci. V současné době je zaměstnavateli dána možnost přímo 

sankcionovat zaměstnance za zvlášť hrubé porušení povinností, a to nejkrajnějším 

možným způsobem – rozvázáním pracovního poměru. Uvedená koncepce navazuje 

na cíle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 

který se snaží omezit zneužívání dočasné pracovní neschopnosti ze strany 

zaměstnanců.
133

 

Dle ustanovení § 301a zákoníku práce se jedná o jinou povinnost zaměstnance 

spočívající v povinnosti zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů a v období 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného 

pojištěncem, a to pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní 

neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek 

podle ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Porušení jiných povinností stanovených 

ustanovením § 301a zákoníku práce musí dosáhnout nejvyšší intenzity porušení 

pracovních povinností, a to porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Právní 

předpis nepožaduje pro platné použití tohoto výpovědního důvodu předchozí písemné 

upozornění na možnost výpovědi, ani opakované porušení této povinnosti (soustavnost). 

Povinnost stanovená v ustanovení § 301a zákoníku práce musí být porušena s poměrně 

vysokou intenzitou, přičemž teprve judikatura ukáže, které chování zaměstnance bude 

považováno za zvlášť hrubé porušení povinností. 

                                                
133 Důvodová zpráva uvedená na portálu Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny. Sněmovní tisk 411/0, 

část. č. ½ - Novela z. – zákoník práce – EU, obsahující vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=411&CT1=0>. [cit. 2011-10-20] 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=411&CT1=0


Skončení pracovního poměru se zvláštním zřetelem na výpověď 

105 

 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z důvodu uvedeného 

v ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce pouze v subjektivní lhůtě do 1 měsíce, kdy 

se o tomto důvodu k výpovědi dověděl. Objektivní lhůta je pro podání výpovědi 1 rok, 

tj. zaměstnavatel může dát z tohoto důvodu zaměstnanci výpověď pouze do 1 roku 

ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl (ustanovení § 57 odst. 1 zákoníku práce). 

Jestliže se v průběhu 1 měsíce, tj. kdy se o jednání zaměstnance zaměstnavatel dověděl, 

stane chování zaměstnance, v němž zaměstnavatel spatřuje porušení jiných povinností 

uložených zákoníkem práce, předmětem šetření jiného orgánu, je zaměstnavatel 

oprávněn dát výpověď zaměstnanci ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se dověděl 

o výsledku tohoto šetření. 

Zákaz výpovědi dle ustanovení § 53 zákoníku práce se nevztahuje na výpověď 

danou zaměstnanci v případě použití výpovědního důvodu dle ustanovení § 52 písm. h) 

zákoníku práce; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající 

mateřskou dovolenou nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají 

rodičovskou dovolenou. 

 

3.5 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem 

V případě výpovědi z pracovního poměru se ochrana zaměstnance projevuje 

v omezení zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr tímto způsobem, i když je důvod 

výpovědi dán. Omezení spočívá přímo v zákazu výpovědi ze strany zaměstnavatele 

v případech, kdy se zaměstnanec nachází v těžké osobní nebo zdravotní situaci a 

rozvázání pracovního poměru se v této chvíli stává sociálně nežádoucí. V potaz jsou 

brány právní události, které nastaly u zaměstnance a které objektivně znemožňují 

zaměstnanci hledat nové zaměstnání. Jedná se o zdravotní důvody nebo o výkon 

činností v zájmu státu.  

 Důsledky výpovědi zaměstnance nezastihnou v době určené v ustanovení § 53 

zákoníku práce, přičemž výpověď zaměstnavatele daná v této době by byla neplatná. 
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Doba, po níž je zaměstnanec chráněn před možností skončení pracovního poměru 

výpovědi ze strany zaměstnavatele, se nazývá ochranná doba. Pro použití institutu 

zákazu výpovědi v ochranné době je tedy důležitá objektivní existence určité 

skutečnosti, která chrání zaměstnance před negativními důsledky výpovědi, tj. ochranná 

doba se zákazem výpovědi platí bez ohledu na to, zda je důvod ochranné doby 

zaměstnavateli znám.
134

 Pro platnost ochranné doby je rovněž bez významu skutečnost, 

zda zaměstnanec o skutečnostech zakládající ochranou dobu informoval 

zaměstnavatele, resp. vůbec o ní věděl. Pro posouzení otázky, zda je u zaměstnance 

dána ochranná doba, je rozhodný den, kdy byla zaměstnanci výpověď doručena. V době 

doručení výpovědi však skutečnost, zakládající ochranou dobu, již musela existovat.
135

 

Zákoník práce poskytuje ochranu zaměstnancům i v případě, kdy v době 

doručení výpovědi ze strany zaměstnavatele sice skutečnost zakládající vznik ochranné 

doby neexistovala, avšak tato skutečnost nastala až poté.
136

  

V praxi se nezřídka stává, že v rámci výpovědní doby nastalo více ochranných 

dob. V takovém případě se posuzují ochranné doby samostatně, přičemž pokud poslední 

z nich přesáhne výpovědní dobu, prodlužuje se výpovědní doba jen o část této poslední 

ochranné doby, tj. nedochází ke sčítání ochranných dob. 

Ochranná doba má vliv jen na rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany 

zaměstnavatele, proto se neuplatní u jiných způsobů skončení pracovního poměru, 

např. při dohodě o rozvázání pracovního poměru, při zrušené poměru ve zkušební době 

aj. Rovněž ochranná doba nemá vliv na skončení právního poměru na základě právní 

události, např. uplynutím doby u poměru na dobu určitou.
137

 Výpověď podaná 

v ochranné době je neplatná, i kdyby výpovědní doba měla skončit až po uplynutí 

ochranné doby. 

                                                
134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1954/2000 
135 Rozsudek Krajského soudu v Bratislavě ze dne 22. 12. 1966, sp. zn. 8 Co 730/66 
136 K institutům stavení a prodloužení výpovědní doby dle ustanovení § 53 odst. 2 a § 54 písm. c) 

zákoníku práce je blíže pojednáno v podkapitole 3.1.4 „Výpovědní doba“. 
137

 HŮRKA, P. K zákazu výpovědi a k ochranné době. Právo a zaměstnání, 2003, č. 7 - 8, s. 5 
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Zákaz výpovědi se vztahuje pouze k rozvázání pracovního poměru výpovědí 

ze strany zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanec projeví vůli skončit pracovní 

poměr výpovědí, neuplatní se institut ochranné doby, i přesto že, na straně zaměstnance 

skutečnost, mající jinak za vznik ochranné doby dle ustanovení § 53 zákoníku práce. 

Pracovní poměr v tomto případě skončí uplynutím zákonné výpovědní doby. Uvedené 

vyplývá ze skutečnosti, že podáním výpovědí projevuje zaměstnanci vůli skončit 

pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, a tedy nepotřebuje zajištění ochrany 

jeho práv a oprávněných zájmů jako v případě neočekávaného skončení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele. 

3.5.1 Ochranná doba 

Ochranná doba je doba, během níž požívá zaměstnanec ochranu 

před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (§ 53 

zákoníku práce). V této době má zaměstnavatel zakázáno dát zaměstnanci výpověď 

z pracovního poměru i přesto, že by jinak splnil všechny ostatní hmotně právní 

podmínky výpovědi.  

Zákoník práce v ustanovení § 53 odst. 1 stanoví jednotlivé případy, 

kdy zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď. Prvně se v ustanovení § 53 odst. 1 

písm. a) zákoníku práce zakazuje zaměstnavateli podat výpověď v době, kdy 

je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo úraz, pokud si však 

toto nepřivodil úmyslně sám, či prostřednictvím opilosti nebo požití návykových látek. 

Z hlediska zákazu výpovědi je v případě dočasné pracovní neschopnosti rozhodující 

dobou den, kdy bylo rozhodnuto o tom, že zaměstnanec je dočasně neschopen 

vykonávat pro nemoc nebo úraz dosavadní zaměstnání. Z tohoto hlediska není 

významná skutečnost, že lékař dodatečně se zpětnou účinností uznal zaměstnance práce 

neschopným dřívějším dnem, shodným se dnem doručení výpovědi, až v době 

po doručení výpovědi.
138

 V uvedeném ustanovení je chráněn zaměstnanec i v době 

                                                
138

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1954/2000 
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od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne 

jejich ukončení. U zaměstnance, který byl přijat do ústavní péče kvůli onemocnění 

tuberkulózou, se ochranná doba prodlužuje o šest měsíců po jeho propuštění z ústavního 

ošetřování. 

Druhý případ zákazu výpovědi je upraven v ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce. Zaměstnanec je chráněn při účasti na vojenském cvičení nebo 

výjimečném vojenském cvičení, a to ode dne kdy byl zaměstnanci doručen povolávací 

rozkaz. Ochranná doba končí uplynutím dvou týdnů po propuštění zaměstnance z těchto 

cvičení. 

Zákaz výpovědi se dále dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) zákoníku práce 

uplatní v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce. 

Výkonem veřejné funkce se rozumí plnění povinností, které vyplývají z dané funkce, 

která je vymezena funkčním nebo časovým obdobím a která je obsazována na základě 

přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním, uvedené vyplývá z ustanovení § 201 

zákoníku práce. 

Následujícím případem, kdy zaměstnavatel nemůže platně rozvázat pracovní 

poměr výpovědí, je stanovení zákazu v době, kdy je zaměstnankyně těhotná, příp. čerpá 

mateřskou dovolenou nebo kdy je zaměstnankyně nebo zaměstnanec na rodičovské 

dovolené [§ 53 odst. 1 písm. d) zákoníku práce]. Jak je výše uvedeno, ochranná doba 

je založena na objektivní skutečnosti, a proto v tomto případě není rozhodné, zda 

o těhotenství při podání výpovědi věděla či nevěděla samotná zaměstnankyně. 

Pro platnost výpovědi je rozhodující, zda v okamžiku doručení výpovědi byla 

zaměstnankyně již těhotná či nikoliv. V případě čerpání rodičovské dovolené je důležité 

zmínit, že podle ustanovení § 196 zákoníku práce se rodičovská dovolená poskytuje 

maximálně do tří let dítěte. V praxi je délka rodičovské dovolená stanovená v zákoníku 

práce zaměňována s dobou, po kterou se v souvislosti se zákonem č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje rodičovský příspěvek 

až do čtyř let věku dítěte. Uvedené má za následek, že pokud by zaměstnankyně nebo 
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zaměstnanec požádali zaměstnavatele o další „neplacené“ volno do 4 let věku dítěte, 

nejsou již chráněni ustanovením § 53 odst. 1 písm. d) zákoníku práce.
139

 

Posledním případem, upraveným v ustanovení § 53 odst. 1 písm. e) zákoníku 

práce je zákaz výpovědi v době, kdy je dočasná nezpůsobilost pro práci v noci uznána 

na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče. Přičemž 

za zaměstnance pracujícím v noci se dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce 

považuje zaměstnanec, který během noční doby, tj. mezi 22. a 6. hodinou, pravidelně 

odpracuje nejméně tři hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 

3.5.2 Výjimky ze zákazu výpovědi 

Absolutní zákaz výpovědi v ochranné době by znamenal neúměrné zatížení 

zaměstnavatele. Zvláštní případy, kdy po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, 

aby nadále zaměstnával zaměstnance, byť tito se nachází v těžké životní situaci, jsou 

uvedeny v ustanovení § 54 zákoníku práce. V souladu s tímto ustanovením může dát 

zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, i přesto že se zaměstnanec nachází v ochranné 

době.  

Zákaz výpovědi se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci: 

- pro organizační změny [§ 54 písm. a) zákoníku práce], a to ruší-li se 

zaměstnavatel nebo jeho část, a přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část 

dle ustanovení § 52 písm. a) a b) zákoníku práce. V těchto případech zaměstnavatel 

nemůže objektivně dále plnit povinnosti vyplývající z pracovního poměru, tj. přidělovat 

zaměstnanci práci. Výpovědní důvod přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nelze 

použít v případě, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část přemísťuje v mezích místa nebo 

míst výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána, 

- dále pro organizační změny uvedené v ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce, 

to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou 
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 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů : právní stav 

k 1. 1. 2010. Praha : Grada, 2009, s. 96 
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dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, 

po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, 

- z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr [§ 54 

písm. c) zákoníku práce]. Jedná se o situaci, kdy zaměstnanec zvlášť hrubě poruší 

povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci nebo 

je odsouzen pro úmyslný trestný čin, tj. důvody uvedené v ustanovení § 55 zákoníku 

práce. Uvedené neplatí v případě, že se jedná o zaměstnankyni na mateřské dovolené 

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

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. V tomto případě se uplatní prodloužení 

výpovědní doby, a to za situace, kdy zaměstnankyni, resp. zaměstnanci, byla dána 

výpověď před nástupem na mateřskou, resp. rodičovskou, dovolenou tak, že by 

výpovědní doba uplynula v době mateřské, resp. rodičovské, dovolené, skončí 

výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou, resp. s rodičovskou dovolenou 

v délce po níž je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. 

- poslední výjimku představuje dle § 54 písm. d) zákoníku práce výpověď pro jiné 

porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 

podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce nebo porušení jiné povinnosti 

zaměstnance stanovené v ustanovení § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem 

[§ 52 písm. h) zákoníku práce], přičemž je možné dát výpověď opět všem 

zaměstnancům s výjimkou těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou 

dovolenou nebo zaměstnanci anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou 

dovolenou. V tomto případě nedochází k prodlužování výpovědní doby, tj. pokud byla 

dána výpověď před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou uplyne 

výpovědní doba v průběhu ochranné doby. 

3.6 Hromadné propouštění 

Institut hromadného propouštění upravený v ustanovení § 62 až § 64 zákoníku 

práce byl nově doplněn v rámci přijetí zákona č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon 

č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, 

nazývaném též jako tzv. první euronovela zákoníku práce přijatá v roce 2000. Jedná 
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se o kogentní ustanovení zákoníku práce, od kterých se lze odchýlit jen ve prospěch 

zaměstnance, a to na základě ustanovení § 4b odst. 1 ve spojení s ustanovením § 363 

odst. 1 zákoníku práce. 

Úprava byla vtělena do právního řádu České republiky na základě implementace 

směrnice Rady č. 75/129/EHS ze dne 17. 2. 1975, o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se hromadného propouštění, přičemž se nyní jedná 

o konsolidovanou směrnici Rady č. 98/59/ES ze dne 20. července 1998. Směrnice 

upravuje procedurální vztahy mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců 

při hromadném propouštění zaměstnanců.
140

 

Hromadné propouštění je definováno jako skončení pracovního poměru 

výpovědí z organizačních důvodů ze strany zaměstnavatele dané zákonem stanovenému 

počtu zaměstnanců ve stanoveném období (§ 62 odst. 1 zákoníku práce). Nejedná 

se o novou právní skutečnost, která by vedla ke skončení pracovního poměru, ale 

o zákonem stanovené administrativní zatížení, které musí zaměstnavatel splnit 

v případě, že má v úmyslu rozvázat pracovní poměr výpovědí z organizačních důvodů 

v krátkém časovém období s více zaměstnanci.
141

 Smyslem právní úpravy není omezení 

nebo zakázání možnosti zaměstnavatele skončit pracovní poměr se zaměstnanci, 

ale připravit prostřednictvím spolupráce mezi zaměstnavatelem, zástupci zaměstnanců a 

příslušnými státními orgány, skončení pracovního poměru více zaměstnanců, kteří 

se následně ocitnou bez zaměstnání.  

O situaci hromadného propouštění se jedná v případě, kdy zaměstnavatel 

v rozhodném období rozváže výpovědí dle ustanovení § 52 písm. a) až c) zákoníku 

práce pracovní poměr s větším počtem zaměstnanců. Ustanovení § 62 odst. 1 zákoníku 

práce stanoví, s kolika zaměstnanci ve vazbě na celkový počet zaměstnanců 

u zaměstnavatele musí být rozvázán pracovní poměr, aby se jednalo o hromadné 

propouštění. Počet zaměstnanců, kterým bude rozvázán pracovní poměr, se řídí 

                                                
140 VYSOKAJOVÁ, M. KAHLE, B., DOLEŽÍLEK, J. Zákoník práce. Komentář. 2. vyd. Praha: ASPI, 

Wolters Kluwer, 2008, s. 134 
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velikostí zaměstnavatele, tj. celkovým počtem zaměstnanců, které v daný okamžik 

zaměstnavatel zaměstnává, jedná se o nejméně: 

a) 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců,  

b) 10% zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 

zaměstnanců, nebo 

c) 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců. 

Ustanovení se tedy nevztahuje na zaměstnavatele, kteří mají méně než 20 zaměstnanců. 

 Za rozhodné období se považuje doba 30 kalendářních dnů po sobě jdoucích, 

přičemž je nezbytné, aby ke skončení pracovních poměru skutečně došlo, nikoli 

aby byly pouze provedeny úkony směřující k rozvázání pracovního poměru (§ 62 odst. 

1 zákoníku práce). 

Jestliže v rozhodné době 30 kalendářních dnů došlo k rozvázání pracovního 

poměru výpovědí danou z organizačních důvodů alespoň s pěti zaměstnanci, 

započítávají se do počtu propouštěných i zaměstnanci, kteří v rozhodném období 

skončili pracovní poměr dohodou z týchž důvodů. Uvedená právní úprava má za cíl 

snížit možnosti obcházení zákona ze strany zaměstnavatele při hromadném propouštění. 

Jedná se o záměr odstranit neopodstatněný rozdíl mezi zaměstnavatelem, řešícím 

skončení pracovního poměru výpovědí, a zaměstnavatelem, který se na skončení 

pracovního poměru z týchž důvodů dohodl se zaměstnanci.
142

  

3.6.1 Povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění 

Ve spojitosti s hromadným propouštěním je zaměstnavatel povinen splnit 

některé povinnosti, a to vůči odborovým organizacím, radě zaměstnanců a úřadu práce. 

Zaměstnavatel, dříve než učiní právní úkony směřující k rozvázání prvního pracovního 

poměru, musí splnit povinnost informační, stanovenou v ustanovení § 62 odst. 2, odst. 4 
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a odst. 5 zákoníku práce, a povinnost projednací, ustanovení § 62 odst. 3 zákoníku 

práce.
143

 Nejedná se tedy jen o povinnost zaměstnavatele oznámit svou vůli rozvázat 

v určitém období pracovní poměr s více zaměstnanci, ale rovněž i povinnost aktivně 

jednat o opatřeních, které by mohly předejít hromadnému propouštění nebo 

jeho omezení. 

Zaměstnavatel je tedy před dáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům povinen 

dle ustanovení § 62 odst. 2 zákoníku práce: 

- o svém záměru a dalších skutečnostech, týkajících se hromadného propouštění, 

včas, nejpozději 30 dnů předem, písemně informovat odborovou organizaci nebo radu 

zaměstnanců, 

a dále je dle ustanovení § 62 odst. 3 zákoníku práce s nimi povinen: 

- za účelem dosažení shody jednat o opatřeních směřujících k předejití nebo 

omezení hromadného propouštění, zmírnění jeho nepříznivých důsledků 

pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve vhodném zaměstnání na jiných 

pracovištích zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel má dle ustanovení § 62 odst. 4 zákoníku práce povinnost písemně 

informovat příslušný úřad práce o svém rozhodnutí provést hromadné propouštění, 

zejména o jeho důvodech a blížeji konkretizovat rozhodné skutečnosti. Tato informační 

povinnost je důležitá pro přípravu budoucích opatření, kterými bude úřad práce reagovat 

na změny na trhu práce v daném regionu. Písemná informace musí obsahovat důvody 

hromadného propouštění, údaje o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře 

zaměstnanců, jichž se tato opatření mají týkat, o období, v jehož průběhu dojde 

k hromadnému propouštění, o navržených hlediscích pro výběr propouštěných 

zaměstnanců a o zahájení jednání s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. 

Jedno vyhotovení této písemné informace doručí zaměstnavatel odborové organizaci 

nebo radě zaměstnanců.  
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Dále je zaměstnavatel dle ustanovení § 62 odst. 5 zákoníku práce povinen 

prokazatelně doručit příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí 

o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou 

zaměstnanců. Zpráva má obsahovat rovněž celkový počet zaměstnanců a počet 

a profesní složení zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká. Prokazatelnost 

doručení této zprávy je stanovena přímo v právním předpise, a proto je nezbytné, aby 

měl zaměstnavatel k dispozici doklad o odeslání, resp. potvrzení převzetí zprávy 

na podatelně příslušného úřadu, pro prokázání splnění této povinnosti. Na doručení 

písemné zprávy úřadu práce se váže i možnost prodloužení pracovního poměru 

zaměstnance, která je níže blížeji vysvětlena. V případě, že na zaměstnavatele bylo 

prohlášeno insolvenční řízení, je zaměstnavatel povinen doručit písemnou zprávu pouze 

na žádost krajské pobočky úřadu práce. Zákon v uvedeném ustanovení dále stanoví 

povinnost zaměstnavatele doručit jedno vyhotovení písemné zprávy odborové 

organizaci a radě zaměstnanců, přičemž tito se mají právo k písemné zprávě vyjádřit a 

toto vyjádření doručit příslušné krajské pobočce úřadu práce.  

V praxi je obvyklá i situace, kdy u zaměstnavatele není ustavena nebo nepůsobí 

odborová organizace ani rada zaměstnanců. V tomto případě je zaměstnavatel povinen 

plnit uvedené povinnosti vůči každému zaměstnanci, jehož se hromadné propouštění 

týká, a to individuálně. Současně je zaměstnavatel povinen propouštěnému zaměstnanci 

sdělit datum, kdy byla písemná zpráva doručena úřadu práce. Uvedené je upraveno 

v ustanovení § 62 odst. 6 a odst. 7 zákoníku práce za účelem dosažení procesu jednání 

v případě hromadného propouštění pokaždé, tedy i tehdy, kdy u zaměstnavatele 

nepůsobí odborový orgán, ani rada zaměstnanců. 

Pro případ porušení povinnosti zaměstnavatele doručit písemnou zprávu 

příslušenému úřadu práce dle ustanovení § 62 odst. 5 zákoníku práce nestanoví právní 

předpis ve vztahu k platnosti skončení pracovního poměru výpovědí u propouštěných 

zaměstnanců žádné právní následky. Porušení této povinnosti se projeví v prodloužení 

běhu výpovědní doby, která je v případě hromadného propouštění upravena odlišně 

oproti zákonné výpovědní době stanovené v ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce. 

Běh výpovědní doby v případě výpovědi v rámci hromadného propouštění představuje 

výjimku oproti obecné úpravě, neboť počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

po doručení výpovědi zaměstnanci a skončí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě 
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jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele o jeho rozhodnutí o hromadném 

propouštění a o výsledcích jednání s příslušným odborovým orgánem nebo radou 

zaměstnanců příslušnému úřadu práce, a to v souladu s ustanovením § 63 spolu 

s ustanovením § 51 odst. 2 zákoníku práce. V případě, že zaměstnavatel tuto povinnost 

nesplní, může mu být příslušným úřadem udělena pokuta za porušení povinnosti 

stanovené pracovněprávním předpisem. 

Případné obsahové nedostatky písemné zprávy o hromadném propouštění, 

adresované příslušnému úřadu práce dle ustanovení § 62 odst. 4 zákoníku práce, nemají 

vliv na uplynutí výpovědní doby hromadně propouštěného zaměstnance.
144

 

Účelem uvedené zvláštní úpravy uplynutí výpovědní doby je ochrana 

zaměstnance v případě, kdy zaměstnavatel podá zprávu o hromadném propouštění 

příslušnému úřadu práce ve chvíli, kdy již propouštěným zaměstnancům běží výpovědní 

lhůta. Ochrana zaměstnance vystupuje také do popředí v případě povinnosti 

zaměstnavatele sdělit zaměstnanci den doručení písemné zprávy příslušnému úřadu 

práce. Zaměstnanec obdrží informaci důležitou pro zjištění, zda má nárok 

na prodloužení výpovědní doby. Zaměstnanec se může rozhodnout, že na prodloužení 

výpovědní doby netrvá, v tom případě skončí jeho pracovní poměr uplynutím zákonné 

výpovědní doby.  

Ustanovení o prodloužení výpovědní doby se nevztahuje na situaci, kdy bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů. Jak již bylo konstatováno, 

ustanovení o povinnostech zaměstnavatele při hromadném propouštění a prodloužení 

výpovědní doby se vztahuje i na případy, kdy o hromadném propouštění rozhodl 

příslušný orgán, a to v návaznosti na ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, 

tj. při nadbytečnosti zaměstnance. 

Institut hromadného propouštění tedy představuje určité omezení zaměstnavatele 

spočívající ve stanovení povinností informační a projednací, přičemž účelem 

je zmírnění následků propouštění ve vztahu k dotčeným zaměstnancům. K tomu, 

aby mohly být naplněny cíle úpravy hromadného propouštění je nutné, 
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aby zaměstnavatelé plnili řádně a včas povinnosti stanovené v příslušných ustanoveních 

zákoníku práce.
145
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4 Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního 

poměru 

V souvislosti se skončením pracovního poměru jsou zaměstnavateli právními 

předpisy uloženy konkrétní povinnosti. Zaměstnavatel je povinen při splnění zákonných 

požadavků poskytnout zaměstnanci při skončení pracovního poměru: potvrzení 

o zaměstnání, posudek o pracovní činnosti a v některých případech rovněž odstupné. 

Mezi povinnosti zaměstnavatele je zahrnuto také poskytnutí pracovního volna k hledání 

zaměstnání. Účelem poskytovaných plnění je zejména kompenzace výdělku 

zaměstnance při rozvázání pracovního poměru z důvodů nespočívajících na straně 

zaměstnance, dále se jedná o poskytování informací o pracovním poměru a pracovních 

výsledcích zaměstnance. Cílem zakotvení jednotlivých plnění do právního řádu bylo 

zjednodušení situace zaměstnance při hledání nového zaměstnání.    

4.1 Potvrzení o zaměstnání 

Zaměstnavatel je povinen při skončení pracovního poměru vydat zaměstnanci 

potvrzení o zaměstnání. Shodnou povinnost má zaměstnavatel v případě skončení 

pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti a dohodou 

o provedení práce.  

Povinnost zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání je zakotvena 

v ustanovení § 313 zákoníku práce. Pro vydání potvrzení o zaměstnání není rozhodný 

způsob a důvod skončení pracovního poměru, jakož i pracovní zařazení zaměstnance. 

Tato povinnost zaměstnavatele vyplývá přímo ze zákona, přičemž zaměstnanec nemusí 

o potvrzení o zaměstnání žádat a zaměstnavatel jeho vydání nesmí nikterak podmiňovat 

splněním povinnosti zaměstnance (např. uhrazením náhrady škody). Pro výraz potvrzení 

o zaměstnání v praxi zdomácněl pojem „zápočtový list“.  
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Potvrzení o zaměstnání je dokument, ve kterém zaměstnavatel oficiálně 

potvrzuje informace týkající se pracovního poměru. Tento dokument je zaměstnavatel 

povinen vydat při skončení pracovního poměru, z čehož vyplývá, že poslední den 

pro splnění bude den skončení pracovního poměru. Potvrzení o zaměstnání 

je zaměstnavatel povinen vydat pouze zaměstnanci, tj. zaměstnavatel jej nemůže 

poskytnout jiné osobě. V souladu s ustanovením § 294 odst. 1 občanského soudního 

řádu je zaměstnanec povinen potvrzení o zaměstnání předložit novému zaměstnavateli.  

Potvrzení o zaměstnání představuje důležitou formu prokázání skončení předchozího 

pracovního poměru včetně tzv. započitatelných nároků.
146

 

V právním předpise není uvedena forma potvrzení o zaměstnání, ovšem 

pro případ pozdějšího soudního sporu je vhodná písemná forma. Zaměstnanec se může 

soudně domáhat vydání potvrzení o zaměstnání, a to na základě ustanovení § 80 

písm. b) občanského soudního řádu. Vzhledem k tomu, že zákoník práce nestanoví 

lhůtu pro uplatnění tohoto práva u soudu, bude nutné právo u soudu uplatnit v obecné 

promlčecí lhůtě 3 let, která běží ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé 

(subsidiární použití ustanovení § 101 občanského zákoníku). Pokud zaměstnanci 

nesplněním této povinnosti ze strany zaměstnavatele vznikne škoda, 

je za ni zaměstnavatel odpovědný ve smyslu ustanovení § 265 zákoníku práce. Vzniklou 

škodu musí zaměstnanec spolehlivě prokázat. Zaměstnanci může vzniknout škoda 

ve formě ušlého výdělku v případě, že se zaměstnancem nebude kvůli absenci potvrzení 

o zaměstnání uzavřen nový pracovněprávní vztah, tj. nový zaměstnavatel odmítl 

bez předložení potvrzení o zaměstnání uzavřít pracovní smlouvu.
147

  

V potvrzení o zaměstnání musí zaměstnavatel uvést pouze informace stanovené 

taxativně v ustanovení § 313 odst. 1 písm. a) až f) zákoníku práce. Pokud taková 

informace nepřichází u dotyčného zaměstnance v úvahu, měl by zaměstnavatel uvést, 
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že daný údaj u zaměstnance nenastal.
148

 Do potvrzení o zaměstnání se uvádí následující 

skutečnosti: 

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní 

činnosti či dohodu o provedení práce a o době jejich trvání, 

b) druh konaných prací, 

c) dosaženou kvalifikaci, 

d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné 

expoziční doby, 

e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je 

pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených 

srážek a jaké je pořadí pohledávky, 

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu 

před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. 

Další skutečnosti zaměstnavatel není oprávněn v potvrzení o zaměstnání uvádět. 

Na žádost zaměstnance uvede zaměstnavatel v odděleném potvrzení údaje o výši 

průměrného výdělku, zda byl pracovní poměr zaměstnavatelem rozvázán z důvodu 

porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti 

zaměstnance podle ustanovení § 301a zvlášť hrubým způsobem, a další skutečnosti 

rozhodné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Uvedené vyplývá 

z ustanovení § 313 odst. 2 zákoníku práce. 

Obrana zaměstnance, proti nesprávným informacím uvedeným v potvrzení 

o zaměstnání nebo v pracovním posudku, je upravena v ustanovení § 315 zákoníku 

práce. Pokud zaměstnanec nesouhlasí s obsahem potvrzení o zaměstnání 

nebo pracovního posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich 
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obsahu dozvěděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit. 

Uvedená lhůta je prekluzivní, tj. uplatní-li účastník právo po uplynutí stanovené lhůty, 

soud přihlédne k zániku práva i bez námitky druhého účastníka. Vzhledem 

ke skutečnosti, že v řízení o obsahu potvrzení nebo posudku platí ustanovení § 153 

odst. 2 občanského soudního řádu, může soud přiznat zaměstnanci jen to, co bylo 

v žalobě uplatněno, tj. jedná se o vázanost soudu návrhem účastníka.
149

 Zaměstnanec 

tedy musí v žalobním návrhu přesně konkretizovat, v jaké části a jakým způsobem 

má být potvrzení o zaměstnání, resp. pracovní posudek, upraven.  

Již výše bylo uvedeno, že v případě skončení pracovního poměru zaměstnance 

způsobené smrtí zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, vydá potvrzení o zaměstnání 

krajská pobočka úřadu práce příslušná dle místa činnosti zaměstnavatele. V souladu 

s ustanovením § 342 odst. 2 zákoníku práce je vydání potvrzení o zaměstnání vázáno 

na žádost zaměstnance, a to na základě jím předložených dokladů. 

4.2 Pracovní posudek 

Posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek) je složen z veškerých listin, 

které se vztahují k výkonu práce zaměstnance, tj. hodnocení, kvalifikace, pracovních 

dovedností a dalších skutečností důležitých pro zaměstnání. Zaměstnavatel může 

v pracovním posudku konstatovat, že se zaměstnanec v určité funkci neosvědčil, 

není však oprávněn dávat novému zaměstnavateli doporučení ohledně pracovního 

zařazení zaměstnance. Z osobních vlastností může zaměstnavatel hodnotit ty, které 

se bezprostředně vztahují k vykonávané práci, např. svědomitost, iniciativa, schopnost 

řídit a organizovat práci apod. Pracovní posudek nemůže obsahovat skutečnosti 

z osobního nebo rodinného života zaměstnance.
150

 Hodnocení zaměstnavatele by mělo 

být podloženo objektivními skutečnostmi, kterými by měl být zaměstnavatel v případě 

soudního sporu schopen prokázat správnost hodnocení. Délka období, za něž má být 

zaměstnanec v pracovním posudku hodnocen, není právními předpisy určená, avšak 
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je vhodné zvolit delší časové rozmezí, zpravidla 1 rok.
151

 Pracovní posudek se liší 

od potvrzení od zaměstnání jak svým obsahem, tak odlišným právním režimem.  

Z ustanovení § 314 odst. 1 zákoníku práce lze vyvodit, že výčet informací, 

které má obsahovat pracovní posudek je taxativní, tj. mají vztah k výkonu práce 

zaměstnance. Ochrana soukromí zaměstnance je chráněna tím, že ostatní informace 

týkající se zaměstnance je zaměstnavatel oprávněn poskytovat jen se souhlasem 

zaměstnance, pokud právní předpis nestanoví něco jiného.  

Povinnost zaměstnavatele vydat posudek o pracovní činnosti vyplývá 

z ustanovení § 314 odst. 1 zákoníku práce. Vydání pracovního posudku je vázáno 

na žádost zaměstnance, přičemž o něj může požádat nejen zaměstnanec v pracovním 

poměru, ale rovněž i zaměstnanec vykonávající práci na základě dohody o práci konané 

mimo pracovní poměr.  Nárok zaměstnance na vydání pracovního posudku vzniká 

na základě žádosti podané:
152

 

- v souvislosti se skončením pracovního poměru, 

- nejdříve 2 měsíce před skončením pracovního poměru. 

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci pracovní posudek do 15 dnů 

ode dne obdržení žádosti zaměstnance, přičemž není povinen jej vydat dříve, než v době 

2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. Povinnost zaměstnavatele není závislá 

na výsledku občanskoprávního řízení vedeného o neplatnost skončení pracovního 

poměru, tj. povinnost zaměstnavatele se nijak neváže na výsledek soudního sporu.
153

 

Povinnost zaměstnavatele rovněž není vázána na součinnost zaměstnance 

při vypracování posudku a při seznamování zaměstnancem s jeho obsahem.
154

 

Pokud zaměstnavatel odmítne vydat posudek o pracovní činnosti, 

popř. nesouhlasí-li zaměstnanec s jeho obsahem, může se zaměstnanec domáhat 
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nápravy prostřednictvím soudu shodně jako v případě potvrzení o zaměstnání, 

tj. prostřednictvím ustanovení § 315 zákoníku práce. Zaměstnanec by měl v žalobním 

petitu přesně specifikovat, které údaje mají být z pracovního posudku vypuštěny, 

popř. změněny, neboť v řízení o úpravu posudku je soud vázán návrhy účastníků.
155

  

Zaměstnavatel je odpovědný zaměstnanci za škodu způsobenou vydáním nepravdivého 

posudku o pracovní činnosti, na jehož základě nebyl zaměstnanec přijat do nového 

zaměstnání.
156

 

4.3 Pracovní volno k hledání zaměstnání 
 

Zaměstnavatel je v rámci pracovního poměru povinen poskytnout zaměstnanci 

pracovní volno k hledání zaměstnání. Jedná se o institut překážky v práci na straně 

zaměstnance, a to konkrétně vyhledání nového zaměstnání před skončením pracovního 

poměru. Tato osobní překážka v práci je uvedena v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., 

kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, 

resp. v příloze tohoto nařízení. 

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout za účelem hledání nového 

zaměstnání pracovní volno, a to s případnou náhradou mzdy. Případná náhrada mzdy 

je závislá na pohnutce, jež byla důvodem rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec 

má tedy nárok na pracovní volno k hledání zaměstnání jak v případě skončení 

pracovního poměru výpovědí, tak dohodou, přičemž je nerozhodné, zda byl pracovní 

poměr sjednán na dobu určitou nebo neurčitou. Je zřejmé, že v případě rozvázání 

pracovního poměru okamžitým zrušením nebo zrušením pracovního poměru 

ve zkušební době není časový prostor pro faktické hledání nového zaměstnání, a proto 

se v těchto případech institut zpravidla nepoužije.  

Poskytnutí pracovního volna je účelově vázáno pouze na hledání zaměstnání, 

a proto je zaměstnavatel oprávněn požadovat po zaměstnanci prokázání délky jednání 
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o novém zaměstnání. Pro prokázání překážky v práci jsou povinny poskytnout 

součinnost subjekty, u nichž se zaměstnanec o zaměstnání ucházel, a to dle ustanovení 

§ 206 odst. 2 zákoníku práce. 

I v případě pracovního volna k hledání nového zaměstnání platí obecné 

ustanovení týkající se překážek v práci na straně zaměstnance upravené v ustanovení 

§ 206 odst. 1 zákoníku práce. Pokud je zaměstnanci předem známa překážka v práci, 

je povinen včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. V opačném 

případě zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o překážce i o předpokládané době jejího 

trvání, a to bez zbytečného průtahu. 

Náhrada mzdy za poskytnuté pracovní volno je závislá na skutečnosti, z jakého 

důvodu byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., 

kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, v bodě 

11 uvádí, že pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního 

poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu 

odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. V případě skončení pracovního 

poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. 

a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů, se poskytne pracovní volno 

v témže rozsahu, avšak s náhradou mzdy nebo platu. Se souhlasem zaměstnavatele 

je možné pracovní volno slučovat. 

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy nebo platu 

pouze v případě výpovědi z organizačních důvodů a dále z důvodu nezpůsobilosti 

zaměstnance konat nadále dosavadní práci. 

4.4 Odstupné 

Odstupné představuje jednorázové peněžité plnění poskytované zaměstnanci 

ze strany zaměstnavatele při skončení pracovního poměru ze zákonem vymezených 

důvodů. Jedná se o peněžitý příspěvek, který má zaměstnanci kompenzovat následky 

rozvázání pracovního z vůle zaměstnavatele, přičemž je nerozhodné, zda zaměstnanec 
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ihned po skončení původního zaměstnání nastoupí do nového pracovního poměru 

nebo začne podnikat, popř. odejde do starobního důchodu. Dle Běliny „Nejde o formu 

hmotného zabezpečení pro určité období po skončení pracovního poměru. Účelem 

odstupného také není ani zabezpečení finančních prostředků k úhradě životních potřeb 

v případě nezaměstnanosti.“
157

  

Jedná se o příspěvek, jenž vystupuje jako určitá forma odškodnění při skončení 

zaměstnání z vůle zaměstnavatele. Důvody pro skončení pracovního poměru jsou 

na straně zaměstnavatele nebo se jedná o nepříznivý zdravotní stav zaměstnance 

způsobený pracovním úrazem či onemocněním nemocí z povolání nebo pro ohrožení 

touto nemocí. Autorka Vysokajová uvádí, že odstupné „je považováno za určitou 

finanční „kompenzaci“ či satisfakci poskytovanou proto, že zaměstnanec, který 

neporušil žádnou ze svých povinností, ztratil zaměstnání“.
158

 Je nutné konstatovat, 

že odstupné slouží k překonání nepříznivé tíživé situace zaměstnance způsobené ztrátou 

zaměstnání a nutností hledání nového pracovního uplatnění. 

Odstupné se řadí mezi nároky zaměstnance při skončení pracovního poměru a je 

upraveno v ustanovení § 67 a násl. zákoníku práce. Česká právní úprava je v souladu 

s čl. 12 Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 158, o skončení pracovního poměru 

z podnětu zaměstnavatele, jenž stanoví nárok propouštěného zaměstnance na odstupné 

nebo jiné zvláštní výhody vyplácené přímo zaměstnavatelem nebo z fondů vytvářených 

z příspěvků zaměstnavatelů.
159

 

Nárok na odstupné vzniká až okamžikem skončení pracovního poměru. Případná 

smrt zaměstnance v průběhu výpovědní doby znamená, že pozůstalí nemají na odstupné 

za zemřelého zaměstnance nárok, neboť důvodem skončení pracovního poměru by byla 

smrt zaměstnance. Shodně tak nemá nárok na odstupné zaměstnanec v případě smrti 

zaměstnavatele, fyzické osoby. 
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4.4.1 Zákonné důvody pro přiznání odstupného 

Institut odstupného je v ustanovení § 67 zákoníku práce koncipováno ve dvou 

rovinách, a to jako: 

- zákonné odstupné,  

- smluvní odstupné. 

Zákonné odstupné náleží zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního 

poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z organizačních důvodů, tj. důvodů 

uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, a dále z důvodů zdravotní 

nezpůsobilosti zaměstnance pro nemoc z provolání nebo pracovního úrazu vzniklých 

při výkonu zaměstnání, tj. důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku 

práce. Zaměstnanci náleží odstupné i v případě skončení pracovního poměru z výše 

uvedených důvodů dohodou. Nárok na odstupné je přiznán rovněž zaměstnanci, který 

okamžitě zrušil pracovní poměr podle ustanovení § 56 odst. 2 zákoníku práce. 

Zaměstnanci nevzniká nárok na odstupné v případě, že dochází pouze ke změně 

pracovního poměru nebo ke změně zaměstnavatele byť z důvodů organizačních, pokud 

s tímto není spojeno rozvázání pracovního poměru z vůle zaměstnavatele. V případě 

neplatného rozvázání pracovního poměru, ať již ze strany zaměstnance nebo 

zaměstnavatele platí, že pokud druhý účastník neoznámí, že trvá na dalším 

zaměstnávání, skončí pracovní poměr dohodou, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Jedná se o skončení pracovního poměru fikcí dohody dle ustanovení § 69 odst. 3, § 70 

odst. 2 zákoníku práce, přičemž v tomto případě zaměstnanci nepřísluší odstupné. 

Odstupné je možné smluvně sjednat i vyjma výše uvedené zákonné důvody, 

neboť ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce nestanoví, že odstupné by mělo být 

poskytováno pouze ze zákonem uvedených důvodů a v určené výši. Možnost sjednání 

smluvního odstupného vychází ze zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ upravené 

v ustanovení § 4b odst. 1 zákoníku práce. Smluvní odstupné je možné sjednat z důvodů, 
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při nichž se poskytuje odstupné ze zákona a to nad jeho zákonný rámec, nebo 

i ze zcela jiných důvodů. Smluvní odstupné lze dohodnout: 

- v kolektivní smlouvě, 

- v individuální smlouvě (rovněž tak např. v dohodě o skončení pracovního 

poměru), 

- ve vnitřním předpise. 

Možnost úpravy vyššího odstupného v kolektivní smlouvě vyplývá z ustanovení 

§ 23 zákoníku práce, které tímto opravňuje sjednat odchylnou úpravu ostatních práv 

zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Jednostranné upravení smluvního 

odstupného ve vnitřním předpise je naopak možné na základě ustanovení § 305 odst. 1 

zákoníku práce. Podle uvedeného ustanovení může zaměstnavatel ve vnitřním předpise 

stanovit ostatní práva pracovněprávního vztahu, z nichž je oprávněn zaměstnanec, 

tj. dochází k rozšíření práv zaměstnance, a nikoliv jeho povinností. Je vyloučeno 

sjednání nižší výše zákonného odstupného, jakož i vázání poskytnutí odstupného 

na určitá kritéria, která jsou např. v rozporu s principem zákazu diskriminace. 

V pracovní smlouvě si mohou smluvní strany dohodnout nárok na odstupné v případě 

skončení pracovněprávního vztahu i u dohod konaných mimo pracovní poměr.  

Jak bylo již konstatováno v souvislosti se skončením pracovního poměru 

vedoucího zaměstnance, zaměstnavatel není dle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce 

povinen poskytnout tomuto zaměstnanci odstupné v případě rozvázání pracovního 

poměru z důvodu fikce nadbytečnosti zaměstnance, dle ustanovení § 52 písm. c) 

zákoníku práce. Jedná se o výjimku ze zásady, že odstupné vzniká z důvodů 

organizačních změn. Za situace, kdy je rozvázán pracovní poměr se zaměstnancem, 

který byl odvolán z vedoucí funkce nebo se této funkce vzdal, a současně zaměstnavatel 

pro něj neměl vhodné pracovní zařazení, popř. zaměstnanec nové pracovní místo 

zaměstnanec odmítl, nemá zaměstnanec dle ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce 

nárok na odstupné. Odlišný by byl případ, kdyby byl rozvázán pracovní poměr 
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zaměstnance po jeho odvolání z vedoucího místa, a to v souvislosti se zrušením 

vedoucího místa v důsledku organizačních změn. Zaměstnanci by nárok na odstupné 

vznikl.
160

 

Nárok na odstupné má zaměstnanec pouze v případě platného rozvázání 

pracovního poměru, přičemž za platný se považuje každý právní úkon směřující 

k rozvázání pracovního poměru, pokud nebyl prohlášen za neplatný pravomocným 

rozhodnutím soudu vydaným v řízení o žalobě dle ustanovení § 72 zákoníku práce. 

4.4.2 Výše odstupného 

Odstupné je zaměstnavatel povinen poskytnout minimálně ve výši stanovené 

zákonem. Zaměstnanci tak odstupné náleží ve výši, která je závislá nejen na zákonných 

důvodech skončení pracovního poměru, ale dále rovněž na délce pracovního poměru. 

Průměrným výdělkem se rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný dle ustanovení 

§ 351 a násl. zákoníku práce. 

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci odstupné ve výši průměrného 

výdělku za výpovědní dobu, která je určena dle délky trvání pracovního poměru, a to 

dle ustanovení § 67 odst. 1 v případech rozvázání pracovního poměru: 

a) výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. 

a) až c) zákoníku práce,  

tedy   

-ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

-přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,  

-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, 
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 JOUZA, L. Kdy nenáleží odstupné. Průvodce, 2008, č. 2, s. 16. 
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nebo dohodou z týchž důvodů, 

b) okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnance dle ustanovení 

§ 56 odst. 2 zákoníku práce, 

tedy  

-zaměstnanec nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a 

zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení lékařského posudku 

vydaného zařízením závodní preventivní péče, nebo rozhodnutí příslušného správního 

úřadu, výkon jiné vhodné práce, 

-zaměstnavatel nevyplatit mzdu nebo plat nebo jejich náhradu či jakoukoli část 

do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. 

 Ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce nově stanoví výši odstupného 

v závislosti na délce trvání pracovního poměru zaměstnance. Dle uvedeného ustanovení 

zaměstnanci přísluší odstupné nejméně: 

a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr 

u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, 

b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr 

u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, 

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr 

u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky, 

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v písmenech 

a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na zaměstnance 

vztahuje v kontru pracovní doby postup dle ustanovení § 86 odst. 4 zákoníku práce. 

Za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího 

pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku 

následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců. 
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Odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku je zaměstnavatel 

povinen poskytnout zaměstnanci v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí 

ze strany zaměstnavatele z výpovědního důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) 

zákoníku práce, tedy pokud zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného 

zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím 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 nebo dohodou z týchž důvodů. 

V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele 

z  důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce se může zaměstnavatel 

zprostit své odpovědnosti podle ustanovení § 367 odst. 1 zákoníku práce. V takovém 

případě by zaměstnanci odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku 

nepříslušelo, a to podle ustanovení § 67 odst. 2 zákoníku práce. Zaměstnavatel 

se zprostí odpovědnosti, pokud prokáže, že škoda vznikla:  

a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi 

byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a 

kontrolovány, nebo 

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných 

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, 

a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. 

Jak stanoví ustanovení § 67 odst. 4 zákoníku práce, odstupné vyplácí 

zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném 

u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se zaměstnancem nedohodne 

na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu 

výplaty. Zaměstnavatel je povinen odstupné ve stanoveném termínu zaměstnanci 
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vyplatit bez ohledu na to, jestli probíhá spor o platnost rozvázání pracovního poměru. 

Pokud bude soudem pravomocně rozhodnuto, že rozvázání pracovního poměru je 

neplatné, a trvá-li dále pracovní poměr účastníků, bude se mít za to, že odstupné bylo 

poskytnuto bez právního důvodu, tj. vzniklo bezdůvodné obohacení na straně 

zaměstnance. Takto přijaté odstupné musí zaměstnanec vždy vrátit, neboť musel 

předpokládat, že šlo o plnění neprávem vyplacené.
161

 

4.4.3 Vrácení odstupného 

Pro případ pokračování v zaměstnání u téhož zaměstnavatele stanoví ustanovení 

§ 68 zákoníku práce vrácení odstupného. Vrácení odstupného reflektuje tu skutečnost, 

že nastoupením do práce k původnímu zaměstnavateli odpadl důvod poskytnutí 

odstupného.  

Zaměstnanec je dle ustanovení § 68 zákoníku práce povinen vrátit odstupné 

nebo jeho část, jestliže bude zaměstnanec i po skončení původního pracovního poměru 

konat práci u dosavadního zaměstnavatele. Je nerozhodné, zda bude nové zaměstnání 

uskutečňováno na základě pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti. 

Pro vrácení odstupného nebo jeho části je důležitý výkon zaměstnání před uplynutím 

doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše 

odstupného. Poměrná část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů 

od nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby určené podle počtu násobků 

průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného. Zaměstnanec tedy není 

povinen vracet odstupné, pokud se vrátí do zaměstnání k původnímu zaměstnavateli 

až po uplynutí doby, která odpovídá počtu násobků průměrného výdělku, z nichž byla 

odvozena výše odstupného. 

Z ustanovení § 68 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnanec není povinen 

vracet odstupné, ani jeho část, pokud by začal u původního zaměstnavatele pracovat 

na základě dohody o provedení práce. Uvedená povinnost vracet odstupné v případě 
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výkonu práce na základě dohody o provedení práce byla zrušena novelou zákoníku 

práce, zákonem č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Za dosavadního zaměstnavatele dle ustanovení § 68 odst. 1 zákoníku práce 

se považuje nejen zaměstnavatel, který při skončení pracovního poměru poskytl 

zaměstnanci odstupné, ale rovněž i subjekt, na nějž přešla práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů ze zaměstnavatele, který odstupné poskytl. Přechod práv a 

povinností je upraven v ustanovení § 338 a násl. zákoníku práce. Za Českou republiku, 

jakožto zaměstnavatele, vykonává práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

příslušná organizační složka státu. V této souvislosti se uvádí, že „za opětovný nástup 

zaměstnance do zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele nelze považovat nástup 

zaměstnance do zaměstnání u jiné organizační složky státu, než na kterou by v důsledku 

rozhodnutí o organizační změně přešla práva a povinnosti z pracovněprávního 

vztahu.“
162

 Z toho vyplývá, že zaměstnanec, kterému skončil pracovní poměr 

např. u ministerstva vnitra výpovědí z organizačních důvodů, nastoupil následně 

do zaměstnání u jiné organizační složky státu, např. soudu, stal se sice opět 

zaměstnancem státu, ale odstupné vracet nemusí.
163

 

                                                
162 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2525/2004 
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 VYSOKAJOVÁ, M. Jaké změny přináší novelizace zákoníku práce. Právní fórum, 2008, č. 2, s.
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5 Neplatné rozvázání pracovního poměru 

Neplatné rozvázání pracovního poměru je upraveno v ustanoveních § 69 až § 71 

zákoníku práce, přičemž se vztahuje na následující právní úkony: výpověď, okamžité 

zrušení pracovního poměru, zrušení ve zkušební době a dohodu o skončení pracovního 

poměru. Zákoník práce rozlišuje mezi neplatností rozvázání pracovního poměru 

způsobenou zaměstnavatelem nebo zaměstnancem. Relevantní je rovněž skutečnost, 

zda se účastník, vůči němuž rozvazovací úkon směřoval, dovolal neplatnosti právního 

úkonu, resp. trval či netrval na pokračování pracovního poměru. Platí, že rozvázání 

pracovního poměru je neplatné pouze tehdy, byla-li neplatnost určena pravomocným 

rozhodnutím soudu v řízení o určení neplatnosti dle ustanovení § 80 písm. c) 

občanského soudního řádu. 

Zákoník práce stanoví u jednotlivých právních úkonů, směřujících ke skončení 

pracovního poměru, podmínky pro jejich použití v pracovněprávních vztazích. 

Neplatnost rozvázání pracovního poměru není dána automaticky v případě, že jsou 

právní úkony stiženy vadou, která dle zákona způsobuje jejich neplatnost. Neplatnost 

rozvazovacích právních úkonů je koncipována jako neplatnost relativní, a proto 

se současně musí dotčený účastník pracovněprávního vztahu dovolat jejich neplatnosti. 

Ustanovení § 18 zákoníku práce stanoví, že pokud nebude námitka neplatnosti 

rozvazovacích úkonů vznesena, považují se i vadné právní úkony za platné, přičemž 

na jejich základě dojde k platnému skončení pracovního poměru, s výjimkami 

uvedenými v ustanovení § 19 zákoníku práce. 

Neplatnost právních úkonů nemůže způsobit nesplnění těch náležitostí, u nichž 

není stanovena sankce jejich neplatnosti. Neplatnost může být namítnuta pouze 

dotčeným účastníkem, tj. zaměstnavatelem i zaměstnancem, avšak pokud neplatnost 

sami nezpůsobili.  

 Zákoník práce obsahuje zvláštní úpravu nároků z neplatného rozvázání 

pracovního poměru, jež vylučují použití obecných ustanovení o náhradě mzdy nebo 
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platu při překážkách v práci na straně zaměstnavatele dle ustanovení § 208 zákoníku 

práce, i pokud jde o nároky zaměstnance, popř. náhrady škody dle ustanovení § 250 

zákoníku práce v případě nároků zaměstnavatele.
164

 

 

5.1 Lhůta pro uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

u soudu  

Neplatnost rozvázání pracovního poměru musí být určena pravomocným 

soudním rozhodnutím v řízení o určení neplatnosti dle ustanovení § 80 písm. c) 

občanského soudního řádu. Jestliže nedošlo k určení neplatnosti pravomocným 

rozhodnutím soudu, skončil pracovní poměr, i kdyby byl stižen vadou způsobující 

jeho neplatnost. Dodatečné posuzování právního úkonu, který směřoval k rozvázání 

pracovního vztahu, je posléze nepřípustné, tj. neplatnost rozvázání pracovního poměru 

nemůže být v jiném soudním řízení projednávána ani jako tzv. předběžná otázka.
165

 

Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením 

ve zkušební době nebo dohodou může u soudu dle ustanovení § 72 zákoníku práce 

uplatnit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, 

kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Lhůta stanovená pro uplatnění 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru u soudu je lhůtou prekluzivní a současně 

hmotněprávní.  

Prekluzivní charakter lhůty je stanoven v ustanovení § 330 zákoníku práce. 

Prekluze znamená, že pokud nebude ve stanovené dvouměsíční lhůtě právo uplatněno 

u soudu, zaniká.
166

 Jak bylo výše konstatováno, lhůta dle ustanovení § 72 zákoníku 

práce je současně lhůtou hmotněprávní, tj. žaloba dotčeného účastníka 

pracovněprávního vztahu musí být doručena soudu nejpozději v poslední den této lhůty. 
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Neuplatnění nároku včas, tj. alespoň v poslední den lhůty, nárok zaniká a rozvázání 

pracovního poměru je účinné. Soud k této skutečnosti přihlíží z úřední povinnosti. 

5.2 Neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru 

Zákoník práce upravuje situaci, kdy neplatností má být stižena dohoda 

o skončení pracovního poměru. Ačkoli se jedná o dvoustranný právní úkon, založený 

vůli obou stran, může se některý z účastníků pracovněprávního vztahu domnívat, že 

tato dohoda byla uzavřena neplatně. Ustanovení § 71 zákoníku práce umožňuje 

takovémuto účastníkovi, aby se dovolal neplatnosti dohody u příslušného soudu žalobou 

na určení, že je rozvázání pracovního poměru dohodou neplatné. Rovněž je tento 

účastník povinen dovolat se neplatnosti dohody vůči druhému účastníkovi. Uvedené 

dovolání se neplatnosti vůči druhému účastníkovi pracovního poměru znamená, 

že zaměstnanec musí oznámit zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, a naopak 

zaměstnavatel musí oznámit zaměstnanci bez zbytečného odkladu, že trvá na tom, 

aby zaměstnanec dále konal svou práci. 

Zákoník práce při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru stanoví, že 

při posuzování nároků zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu se postupuje 

obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem dle ustanovení 

§ 69 zákoníku práce. Rovněž z ustanovení § 71 zákoníku práce vyplývá, že 

zaměstnavatel právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí. Z toho 

je třeba dovodit, že pokud by zaměstnanec neuposlechl výzvu zaměstnavatele a 

nenastoupil do práce, zaměstnavatel po něm nemůže požadovat náhradu škody 

z důvodu, že zaměstnanec jednal v rozporu s ustanovením § 38 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce.  

V případě, že byla soudem určena neplatnost dohody o rozvázání pracovního 

poměru a současně by účastníci pracovněprávního vztahu neměli zájem na trvání 

pracovního poměru, uplatní se fikce rozvázání pracovního poměru dohodou. Pracovní 
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poměr by skončil dnem, kterým by skončil pokud by pracovní poměr byl rozvázán 

výpovědí.
167

   

5.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem 

Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je upraveno 

v ustanovení § 69 zákoníku práce. Pokud má zaměstnanec za to, že s ním byl neplatně 

skončen pracovní poměr, ať již výpovědí, okamžitým zrušením pracovního poměru 

nebo zrušením ve zkušební době, a zároveň má zájem na pokračování pracovněprávního 

vztahu, musí provést tyto úkony: 

a) oznámit zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, že trvá na dalším zaměstnávání 

(§ 69 odst. 1 zákoníku práce), 

b) dovolat se u zaměstnavatele neplatnosti rozvázání pracovního poměru (§ 18 

zákoníku práce), 

c) podat žalobu na určení, že rozvázání pracovního poměru je neplatné (§ 72 

zákoníku práce). 

Zaměstnanec musí projevit svou vůli adresovaným jednostranným právním 

úkonem, v němž zaměstnavateli oznámí, že trvá na dalším zaměstnávání. Oznámení 

musí být dle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce doručeno zaměstnavateli písemně 

bez zbytečného odkladu. Uvedená lhůta je pořádková, přičemž má význam pro založení 

práva na náhradu mzdy nebo platu podle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce. 

Oznámení může zaměstnanec učinit nejpozději do pravomocného rozhodnutí soudu, 

kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru.
168

  

Oznámení způsobuje, že pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel 

je povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku ode dne, kdy zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším 

zaměstnávání, do doby, kdy zaměstnavatel umožní zaměstnanci pokračovat v práci 
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nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru. Považuji za nezbytné uvést, 

že oznámení zaměstnance o tom, že trvá na pokračování pracovního poměru, může být 

obsaženo i v jiném právním úkonu, ovšem vůle zaměstnance z něj musí nepochybně 

vyplývat. Oznámení může být obsaženo v žalobě o určení neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru, která bude zároveň obsahovat požadavek na náhradu mzdy 

ve smyslu ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce.
169

 Podle Nejvyššího soudu může být 

oznámení vtěleno i do žaloby, kterou zaměstnanec požaduje kromě určení neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru též určení, že pracovní poměr účastníků nadále trvá.
170

 

Náhrada mzdy náleží zaměstnanci pouze v případě, že neplatnost rozvázání pracovního 

poměru byla určena pravomocným rozsudkem soudu. 

Zaměstnavatel se může rozhodnout, zda po oznámení zaměstnance o trvání 

na dalším zaměstnávání bude dále přidělovat zaměstnanci práci či nikoli. V případě, 

že zaměstnavatel projeví vůli zaměstnance dále zaměstnávat, musí zaměstnance vyzvat 

k nástupu do práce a následně mu přidělovat práci dle pracovní smlouvy. Zaměstnanec 

je povinen konat práci do doby platného skončení pracovního poměru jiným způsobem 

nebo do pravomocného rozhodnutí soudu o určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru. Za vykonanou práci pak zaměstnanci náleží mzda či plat, nikoli však náhrada 

mzdy. Jestliže zaměstnavatel opravdu přiděluje práci zaměstnanci, obnovují se právní 

vztahy mezi účastníky ve shodné podobě jako před neplatným rozvázáním pracovního 

poměru, a to do doby pravomocného rozhodnutí soudy, popř. do doby, kdy jiným 

způsobem skončí pracovní poměr.
171

 Zaměstnavatel tímto jednáním nevyjadřuje souhlas 

se stanoviskem zaměstnance, že pracovní poměr byl rozvázán neplatně. Dočasně se 

takto upravují práva a povinnosti účastníků v období, v němž není jisto, zda pracovní 

poměr trvá či již skutečně skončil. Pokud zaměstnanec nenastoupí do práce, považuje se 

neomluvené zmeškání práce za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci, dle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku 
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práce.
172

 Podle stupně intenzity porušení této povinnosti vyplývající z právního předpisu 

by mohl zaměstnavatel následně rozvázat pracovní poměr výpovědí dle ustanovení § 52 

písm. g) zákoníku práce nebo okamžitě zrušit pracovní poměr dle ustanovení § 55 

odst. 1 písm. b) zákoníku práce. 

Zaměstnavatel se může rozhodnout, že zaměstnanci nadále přidělovat práci 

nebude. V takovém případě náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného 

hrubého výdělku ode dne doručení oznámení zaměstnavateli, že trvá na dalším 

zaměstnávání. Náhrada mzdy je pojímána jako sankce pro zaměstnavatele, že porušil 

základní povinnost, a to přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy v souladu 

s ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Zaměstnavatel může zaměstnanci 

hradit náhradu mzdy již před pravomocným rozhodnutím soudu o určení neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru. Kdyby bylo následně soudem shledáno rozvázání 

pracovního poměru za platné, zaměstnanec by byl povinen vrátit takto vyplacenou 

náhradu mzdy zpět zaměstnavateli z titulu bezdůvodného obohacení, neboť si musel být 

vědom, že jde o neprávem vyplacené částky.  

V případě, že soud rozhodne, že zaměstnavatel neplatně rozvázal 

se zaměstnancem pracovní poměr a pracovní poměr nadále trvá, a současně 

zaměstnavatel i po pravomocném rozhodnutí soudu nepřiděluje zaměstnanci práci 

dle pracovní smlouvy, má zaměstnanec nárok nejen na náhradu mzdy dle ustanovení § 

69 odst. 1 zákoníku práce, ale rovněž na náhradu škody dle ustanovení § 265 zákoníku 

práce.
173

 

Nejvyšší soud se ve stanovisku ze dne 9. 6. 2004, sp. zn. Cpjn 4/2004 vyjádřil 

k otázce náhrady mzdy podle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce následovně. 

Zaměstnanci se nepřiznává nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 69 odst. 1 

zákoníku práce za dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti. Rovněž tak nárok 

na náhradu mzdy podle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce nemá zaměstnanec, 
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kterému byl po neplatném rozvázání pracovního poměru sjednaného na dobu neurčitou 

nebo na dobu určitou delší jednoho roku na jeho žádost přiznán starobní důchod. 

V případě, že soud pravomocným rozhodnutím určí, že zaměstnavatel rozvázal 

pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec nebude dále trvat, aby jej zaměstnavate l 

dále zaměstnával, nastává fikce rozvázání pracovního poměru dohodou dle ustanovení 

§ 69 odst. 3 zákoníku práce. V takovém případě pracovní poměr končí: 

d) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby [§ 69 odst. 3 písm. a) 

zákoníku práce], 

e) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, 

kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit [§ 69 odst. 3 písm. b) zákoníku práce]. 

Jestliže skončil pracovní poměr fikcí dohody, jíž příčinou bylo okamžité zrušení 

nebo zrušení ve zkušební době, má zaměstnanec právo na náhradu mzdy ve výši 

průměrného výdělku za dobu výpovědní doby. Fikce skončení pracovního poměru 

dohodou nastává pouze za předpokladu, že se účastníci nedohodnou jinak.  

Ustanovení § 69 odst. 2 zákoníku práce nově upravuje moderační právo soudu 

na snížení povinnosti zaměstnavatele k náhradě mzdy nebo platu. Jedná se o případ, kdy 

celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy nebo platu, 

přesáhne 6 měsíců. Soud takto může učinit jen na návrh zaměstnavatele, přičemž 

přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnance mezitím jinde zaměstnán, jakou práci 

tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. 

5.4 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem 

Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem je upraveno v ustanovení 

§ 70 zákoníku práce. Úprava je obdobná jako při neplatném rozvázání pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele dle ustanovení § 69 zákoníku práce. Pokud 

zaměstnavatel považuje rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením 

či zrušením ve zkušební době ze strany zaměstnance za neplatné, je mu dána možnost 
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se rozhodnout, zda trvá na dalším zaměstnávání zaměstnance. V případě, že 

má zaměstnavatel zájem na pokračování pracovního poměru, je povinen, shodně 

jako zaměstnanec dle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce, bez zbytečného odkladu 

písemně upozornit zaměstnance, že trvá na tom, aby zaměstnanec dále konal svou práci. 

Ohledně písemného projevu vůle, s nímž není spojena sankce neplatnosti, a  pojmu 

„bez zbytečného odkladu“ platí totéž, co bylo uvedeno u neplatného rozvázání 

pracovního poměru zaměstnavatelem.  

Mimo uvedené oznámení je zaměstnavatel povinen dovolat se vůči zaměstnanci 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 18 zákoníku práce. 

Zaměstnavatel musí rovněž zahájit žalobou řízení o určení neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru u příslušného soudu, neboť o neplatném rozvázání pracovního 

poměru je i zde možné hovořit teprve po určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době pravomocným 

rozhodnutím soudu.  

Zaměstnanec je povinen pokračovat ve výkonu práce po oznámení 

zaměstnavatele, že trvá na pokračování výkonu práce ze strany zaměstnance, 

resp. po výzvě zaměstnavatele k nástupu do zaměstnání. Jestliže tak zaměstnanec 

neučiní, je zaměstnavatel oprávněn požadovat po zaměstnanci náhradu škody 

dle ustanovení § 250 a násl. zákoníku práce, a to ode dne, kdy oznámil, že trvá 

na dalším pokračování ve výkonu práce. Zaměstnanec svým jednáním porušil 

svoji základní povinnost vyplývající mu z pracovněprávního poměru, která je stanovena 

v ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. Mezi škodou a porušením povinností 

ze strany zaměstnance musí být příčinná souvislost. Ustanovení § 257 zákoníku práce 

upravuje rozsah náhrady škody, jež může zaměstnavatel požadovat, tj. skutečnou škodu, 

a pokud by škodu způsobil úmyslně, tak i ušlý zisk. 

V případě neplatného rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, kdy 

zaměstnavatel netrvá na dalším výkonu práce zaměstnance, platí právní fikce, že 

pracovní poměr končí dohodou. V takovém případě se datum skončení pracovního 
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poměru určuje dle ustanovení § 70 odst. 2 zákoníku práce, které stanoví, že byla-li dána 

neplatná výpověď, končí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Byl-li pracovní 

poměr neplatně zrušen ve zkušební době nebo okamžitým zrušením, končí dnem, kdy 

měl pracovní poměr tímto zrušením skončit. Pokud se uplatní právní fikce skončení 

pracovního poměru dohodou, nevzniká v souladu s ustanovením § 70 odst. 3 zákoníku 

práce zaměstnavateli nárok na náhradu škody. 
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6 K novele zákoníku práce 

Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, novelizuje s účinností 

od 1. 1. 2012 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména z důvodu zásahu 

do koncepce pracovního práva nálezem Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS. 83/06.  

Je nezbytné zmínit, že  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, byl definitivně 

schválen 23. 5. 2006 Poslaneckou sněmovnou, a to po značně obtížném procesu 

schvalování v podobě zamítnutí návrhu zákona v Senátu a následnému vrácení zákona 

prezidentem republiky. Zákoník práce nabyl účinnosti dne 1. 1. 2007, přičemž již v této 

době byla zřejmá potřeba legislativně změnit znění zákona. Za významnou novelizaci 

zákoníku práce je možné považovat rozsáhlou novelu – zákon č. 362/2007 Sb., kterým 

se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s účinností od 1. 1. 2008. 

Tato tzv. technická novela odstranila část legislativně-technických chyb, 

resp. nedostatků. 

Důležitým mezníkem pro zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, resp. pracovní 

právo, byl rovněž nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06, který byl vyhlášen ve sbírce 

zákonů jako zákon č. 116/2008 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 

ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce.
174

 Ústavní soud shledal více než 10 významných ustanovení zákoníku práce 

ústavně nekonformních, přičemž jejich zrušením bylo významným způsobem zasaženo 

do samotné koncepce zákona. Dnem vyhlášení uvedeného nálezu bylo například 

zrušeno ustanovení § 4 zákoníku práce, které zakotvovalo princip delegace, 

tj. do zákoníku práce byl zařazen princip subsidiarity občanského zákoníku. Princip 

subsidiarity představuje základ použitelnosti obecného právního předpisu (občanského 

zákoníku) v případě, že speciální předpis (zákoník práce) nemá vlastní právní úpravu. 

Ústavní soud je ovšem při svém rozhodování vázán ústavní stížností, a proto nemohl 
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zrušit ustanovení zákoníku práce, které doplňovaly a navazovaly na zrušený princip 

delegace, protože nebyly obsahem ústavní stížnosti. Další významnou změnou, která 

vyplynula jako důsledek uvedeného nálezu Ústavního soudu, byla relativní neplatnost 

pracovněprávních úkonů. 

Je zřejmé, že novelizací zákoníku práce bylo nezbytné nejen reagovat na stav, 

který vznikl po nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS. 83/06, ale rovněž bylo nutné 

zakomponovat princip autonomie vůle účastníků základního pracovněprávního vztahu 

při současném zachování nezbytné míry ochrany zaměstnanců, a dále provést změny 

vedoucí k větší liberalizaci pracovněprávní úpravy. Bylo zapotřebí zpřesnit formulaci 

práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů a přinést změny, které 

by motivovaly zaměstnavatele vytvářet dlouhodobé pracovní místa v míře větší 

než dosud. 

Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, (dále jen „novela zákoníku 

práce“) obsahuje tyto nejvýznamnější koncepční změny:
175

 

a) zakotvení základních zásad pracovněprávních vztahů: zvláštní zákonná ochrana 

postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, 

spravedlivé odměňování zaměstnance, řádný výkon práce zaměstnance v souladu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

diskriminace (ustanovení § 1a zákoníku práce), 

b) zakotvení principu subsidiárního použití občanského zákoníku k zákoníku práce, 

a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů (ustanovení § 4 

zákoníku práce), 

                                                
175 Při rozboru této novely budu vycházet nejen z uvedeného zákona, ale rovněž z materiálu uvedeného na portálu 

Parlamentu České republiky, Poslanecké sněmovny. Sněmovní tisk 411/0, část. č. ½ - Novela z. – zákoník práce – 
EU, obsahující vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, ale rovněž důvodovou zprávu k této novele zákoníku práce. Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=411&CT1=0>. [cit. 2011-10-20] 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=411&CT1=0
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c) zásadní změna v právní úpravě týkající se neplatnosti právních úkonů, přičemž 

zákoník práce stále vychází z relativní neplatnosti právního úkonu, ovšem v taxativně 

uvedených případech stanoví absolutní neplatnost právního úkonu, přičemž je navíc 

umožněna následná konvalidace právních úkonů neplatných jen pro nedostatek formy 

(ustanovení § 18 a násl. zákoníku práce), 

d) zakotvení změn v oblasti kolektivních smluv, resp. zpřesnění terminologie, 

e) změny v úpravě dohody o provedení práce (ustanovení § 74 a násl. zákoníku 

práce). 

V rámci pracovního poměru přináší novela zákoníku práce následující významné 

změny: 

a) možnost prodloužení zkušební doby u vedoucích zaměstnanců až na 6 měsíců, 

přičemž maximální délka zkušební doby nesmí být delší než polovina sjednané doby 

trvání pracovního poměru (ustanovení § 35 zákoníku práce), 

b) délka pracovního poměru na dobu určitou může činit až 3 roky, přičemž může 

být za podmínek stanovených zákonem opakována nejvýše dvakrát (ustanovneí § 39 

zákoníku práce), 

c) možnost zaměstnavatele dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli  

v rámci institutu dočasného přidělení (ustanovení § 43a zákoníku práce). 

6.1 Změny zákoníku práce v oblasti skončení pracovního poměru 

Novela zákoníku práce přináší v oblasti skončení pracovního poměru zásadní 

změny, které mají odrážet současnou situaci na trhu práce a zároveň zlepšit flexibilitu 

pracovněprávních vztahů. 

Zákoník práce s účinností od 1. 1. 2012 obsahuje nové ustanovení § 51a, 

jež v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů upravuje 

rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance. Nové ustanovení 

přejímá úpravu směrnice Rady č. 2001/23/EC, o sbližování právních předpisů členských 
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států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, provozoven 

nebo části podniků nebo provozoven,
176

 přičemž rovněž reaguje na judikaturu 

Evropského soudního dvoru.
177

 Z uvedené směrnice Rady vyplývá, že zaměstnanec má 

mít v případě přechodu pracovního poměru možnost rozhodovat se o svém dalším 

působení v pracovním poměru v rámci přejímajícího zaměstnavatele, resp. nemůže být 

proti své vůli nucen vstoupit do pracovního poměru s přejímajícím zaměstnavatelem. 

Zaměstnanec může jednostranně ukončit pracovní poměr před přechodem práv a 

povinností z jeho pracovněprávního vztahu na přejímajícího zaměstnavatele. V souladu 

s evropským právem byla do zákoníku práce vtělena výjimka z obecné výpovědní 

dvouměsíční doby. Pracovní poměr zaměstnance, který byl rozvázán výpovědí 

v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo 

přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, skončí nejpozději 

dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinnost 

pracovněprávních vztahů. Znění ustanovení § 51a zákoníku práce je v souladu 

se směrnicí Rady č. 2001/23/EC, o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, provozoven nebo 

části podniků nebo provozoven. 

Novela rozšiřuje možnost zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr výpovědí 

z nového výpovědního důvodu, jež je uveden v ustanovení § 52 písm. h) zákoníku 

práce. Nový výpovědní důvod umožňuje zaměstnavateli dát výpověď zaměstnanci 

v případě: „poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost 

zaměstnance stanovenou v § 301a“.  Tento výpovědní důvod se vztahuje na porušení 

režimu práce dočasně neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem, který je nově 

upraven jako jiná povinnost zaměstnance v ustanovení § 301a zákoníku práce. 

                                                
176 Směrnice Rady ze dne 12. 3. 2001, č. 2001/23/EC, o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, provozoven nebo části podniků 

nebo provozoven 
177 Rozhodnutí Evropského soudního dvoru ze dne 16. 12. 1992, ve spojených věcech C-132/91, C-

138/91 a C-139/91 ve věci Grigorios Katsikas proti Angelos Konstantinidis a Uwe Skreb a Günter Schroll 
proti PCO Stauereibetrieb Paetz & Co. Nachfolger GmbH. 
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Podle navrhované novely zákoníku práce může zaměstnavatel postihnout zaměstnance 

výpovědí pouze v subjektivní lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu 

k výpovědi dověděl, přičemž objektivní lhůta je stanovena na 1 rok ode dne, kdy takový 

důvod k výpovědi vznikl. V případě, že se jednání zaměstnance (porušení léčebného 

režimu) stane předmětem šetření jiného orgánu, může dát zaměstnavatel zaměstnanci 

výpověď do 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření. 

Lhůty k podání výpovědi ze strany zaměstnavatele související s novým výpovědním 

důvodem dle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce jsou nově upraveny v ustanovení 

§ 57 zákoníku práce. 

Novelizací zákoníku práce je posílena ochrana určitých skupin zaměstnanců 

při výpovědi zaměstnavatele pro organizační změny dle ustanovení § 52 písm. b) 

zákoníku práce, tj. při přemístění zaměstnavatele nebo jeho části mimo místo výkonu 

práce zaměstnanců. Novela zákoníku práce přináší nové znění ustanovení § 54 písm. b) 

zákoníku práce, z něhož vyplývá, že zákaz výpovědi se v případě organizační změny 

uvedené v § 52 písm. b) zákoníku práce nevztahuje na těhotnou zaměstnankyni, 

zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou a zaměstnance v době, kdy čerpá 

rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou.    

Významnou změnu přinesla novela zákoníku práce v oblasti odstupného 

poskytovaného zaměstnavatelem při rozvázání pracovního poměru výpovědí 

z organizačních důvodů podle ustanovení § 52 písm. a) až c) zákoníku práce 

nebo dohodou z týchž důvodů. Novela zákoníku práce v ustanovení § 67 zákoníku práce 

založila odstupňované odstupné v závislosti na počtu zaměstnancem odpracovaných let 

u zaměstnavatele. Namísto trojnásobku průměrného měsíčního výdělku je nově výše 

odstupného odstupňována dle trvání pracovního poměru. Minimální výše odstupného je 

stanovena na jednonásobek průměrného výdělku zaměstnance v případě, že pracovní 

poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok. Pokud pracovní poměr před podáním 

výpovědi trval alespoň 1 rok a zároveň méně než 2 roky, příslušní zaměstnanci 
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dvojnásobek průměrného výdělku. Trojnásobek průměrného výdělku přísluší 

zaměstnanci, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky. Právní 

úprava odstupňování výše poskytovaného odstupného je vhodná z hlediska ochrany 

služebně „starších“ zaměstnanců, jakož i prospěšná z hlediska snížení obavy 

zaměstnavatelů při přijímání nových zaměstnanců.  

Poslední důležitou změnu týkající se skončení pracovního poměru přináší novela 

zákoníku práce v ustanovení § 69 odst. 2 zákoníku práce. Ustanovení nově umožňuje 

soudu na návrh zaměstnavatele snížit povinnost zaměstnavatele k náhradě mzdy nebo 

platu v případě, že zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu v celkové době 

přesahující 6 měsíců. Soud při svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl 

zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tak konal a jakého výdělku dosáhl 

nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. Uvedené ustanovení zakládá moderační 

právo soudu při neplatné výpovědi ze strany zaměstnavatele. Zákoník práce bude nově 

zmírňovat následky v současnosti neúnosně dlouhého soudního řízení o určení 

neplatnosti výpovědi, na níž doplácí zaměstnavatel v podobě úhrady náhrady ušlé mzdy 

nebo platu. Zaměstnavatel byl totiž do účinnosti této novely zákoníku práce v případě 

prohraného soudního sporu povinen uhradit zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu 

za celou dobu soudního řízení, tj. dobu, po níž zaměstnanec u zaměstnavatele 

nepracoval. 

Novelu zákoníku práce je možné považovat za zdařilou, neboť se podařilo 

provést v právním předpise změny reagující na nález Ústavního soudu Pl. ÚS. 83/06. 

Flexibility pracovněprávního vztahu bylo dosaženo zejména návratem k institutu 

dočasného přidělení zaměstnance, jakož i prodloužení zkušební doby u vedoucích 

zaměstnanců. Autor Bezouška sice považuje návrh novely za obsáhlý, nicméně 

z pohledu flexibility zaměstnání toho podle něj příliš nepřináší, přičemž se, 
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dle jeho názoru, jedná v mnoha ohledech spíše o upřesňování současných výkladových 

nejasností.
178

  

V případě skončení pracovního poměru je možné za nejdiskutovanější část 

považovat nový výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce, jehož 

navrhované znění představuje významnou a koncepční změnu v dosavadní právní 

úpravě. To vyplývá ze skutečnosti, že zákoník práce platný do 31. 12. 2011 veškeré 

povinnosti zaměstnanců vázal pouze na výkon pracovní činnosti. Nově tedy 

je zaměstnanec sankcionován za porušení dodržování režimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce, tj. povinností uložených zvláštním právním předpisem - 

zákonem o nemocenském pojištění. Je zřejmé, že stát se tímto způsobem snaží přenést 

na zaměstnavatele důsledky „neschopnosti“ veřejnoprávního systému poskytujícího 

nemocenské dávky uhlídat zneužívání systému tím, že zaměstnavatelům dává nástroj 

vůči zaměstnancům v podobě možnosti rozvázat pracovní poměr výpovědí.
179

  

Mám za to, že dosavadní koncepce ochrany zaměstnance je v dnešní době spíše 

kontraproduktivní, neboť zákonné ustanovení chránící pracovní poměr zaměstnance 

odrazuje zaměstnavatele od vytváření nových pracovních míst. Rovněž souhlasím 

s tvrzením, že pracovní právo by mělo brát ochranu pracovního poměru zaměstnance 

v celém jeho kontextu, a nikoli se upínat pouze na udržení pracovního místa a tím 

znemožňovalo pružnou reakci zaměstnavatelů na potřeby trhu.
180

 

                                                
178 BEZOUŠKA, P. Dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Právní rozhledy 16/2011, s. 587 
179 BĚLINA, M., PICHRT, J. Nad návrhem novelizace zákoníku práce (včetně vazby na návrh nového 

občanského zákoníku). Právní rozhledy, 17/2011, s. 605 
180 BEZOUŠKA, P., HŮRKA. P. Náměty ke koncepční novele zákoníku práce. Právní rozhledy, 
roč. 2009, č. 10, s. 356 
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7 Skončení pracovního poměru v evropském právu 

 

Za pramen práva se od 1. 5. 2004, tj. od vstupu České republiky do Evropské 

unie, považují rovněž právní předpisy evropského práva.  

Evropské pracovní právo je používáno pro úpravu pracovních poměrů, aniž 

by byla poskytnuta legální definice pojmu. Cílem je na jedné straně zachovat svébytné 

právní úpravy jednotlivých členských států, avšak aby byly pokud možno v základních 

institutech bezrozporné. Evropské pracovní právo upravuje především oblast skončení 

pracovního poměru, a to z důvodu zajištění ochrany zaměstnanců. Nejedná se ovšem 

o ucelenou právní úpravu, nýbrž jednotlivé výňatky z právní problematiky. 

Harmonizační ustanovení, jimiž bylo do našeho právního řádu implementováno 

evropské právo, jsou uvedeny v ustanovení § 363 odst. 1 zákoníku práce. Odchýlení 

od uvedeného výčtu je možné pouze ve prospěch zaměstnance, protože jinak 

by při odchylné úpravě nebyly dodrženy standardy evropského práva.
181

  

7.1 Směrnice upravující skončení pracovního poměru 
 

Za účelem dosažení cílů, tj. podpory zaměstnanosti, zlepšování životních a 

pracovních podmínek, Společenství dle čl. 137 odst. 1 písm. d) Smlouvy o založení 

Evropského společenství
182

 podporuje a doplňuje činnost členských států mimo jiné 

v těchto oblastech: 

d) zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a 

bezpečnost pracovníků, 

e) pracovní podmínky, 

                                                
181 HŮRKA, P. Využití zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ v pracovním právu. Právní rozhledy, 

roč. 2007, č. 24, s. 887   
182 Znění Smlouvy o založení Evropského společenství (konsolidované znění ze dne 24. 12. 2002), jakož i 

znění dalších pramenů evropského práva byly použity z portálu EUR-Lex. Dostupné z <http://eur-
lex.europa.eu/cs/index.htm> [cit. 2011-10-20]  

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm
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f) sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníku, 

g) ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru, 

přičemž za tímto účelem může Rada směrnicemi stanovit minimální požadavky, které 

se uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým předpisům 

jednotlivých členských států. V těchto směrnicích se Rada dle čl. 137 odst. 2 písm. b) 

Smlouvy o založení Evropského společenství zdrží ukládání omezení bránících 

zakládání a rozvoji malých a středních podniků. 

Z níže uvedených směrnic je zřejmé, že se evropského právo zabývá 

problematikou skončení pracovního poměru spíše okrajově. Rovněž je z právních úprav 

jednotlivých směrnic znatelná ochrana zaměstnance při skončení pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele.  

7.1.1 Směrnice Rady č. 75/129/EHS 
 

Směrnice Rady ze dne 17. 2. 1975, č. 75/129/EHS, o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění, nyní se jedná 

o konsolidovanou směrnici Rady ze dne 20. 7. 1998, č. 98/59/ES. Směrnice upravuje 

procedurální vztahy mezi zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců při hromadném 

propouštění zaměstnanců, tj. informování a projednání a postup při hromadném 

propouštění. Směrnice zdůrazňuje význam sociálního dialogu mezi účastníky 

pracovního poměru, přičemž cílem je nalezení vhodného východiska pro obě strany.
183

 

7.1.2 Směrnice Rady č. 77/187/EEC 
 

Směrnice Rady ze dne 14. 2. 1977, č. 77/187/EEC, o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů 

podniků, závodů nebo části podniků nebo závodů, nyní konsolidovaná ve směrnici Rady 

ze dne 12. 3. 2001, č. 2001/23/EC. Směrnice se zabývá problematikou změny v subjektu 

                                                
183 ŠTANGOVÁ, V. Právo zaměstnanců na informace o projednání. Právo a zaměstnání, roč. 2002, č. 6, 
s. 2 
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zaměstnavatele v případě převodu nebo sloučení podniku. Změna v subjektu na straně 

zaměstnavatele nemá být považována za důvod propouštění zaměstnanců. Zaměstnanec, 

který byl krátce před změnou zaměstnavatele neoprávněně propuštěn, se může 

dovolávat neplatnosti výpovědi vůči novému zaměstnavateli, neboť pracovněprávní 

vztah je nezbytné považovat za stále existující. Úprava ochrany zaměstnanců 

je kogentní, tj. není možné se od ní odchýlit. V českém právním řádu je úprava 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů obsažena v ustanovení § 338 až 

§ 345 zákoníku práce. Směrnice rovněž stanoví možnost zaměstnance jednostranně 

ukončit pracovní poměr před přechodem práv a povinností z jeho pracovněprávního 

vztahu na jiného zaměstnavatele. Uvedené je vtěleno do ustanovení § 51a novely 

zákoníku práce, která je blíže rozebrána  v kapitole 6.1 „Změny zákoníku práce v oblasti 

skončení pracovního poměru“. 

7.1.3 Směrnice Rady č. 80/987/EEC 
 

Směrnice Rady č. 80/987/EEC, o sbližování právních předpisů členských států, 

týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti jejich 

zaměstnavatele, ve znění konsolidované směrnice ze dne 23. 9. 2002, č. 2002/74/ES. 

Směrnice poskytuje právní ochranu zaměstnance v případě platební neschopnosti 

zaměstnavatele. Směrnice stanoví, že platební neschopnost zaměstnavatele je důvodem 

rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Směrnice byla 

zapracována do českého právního řádu prostřednictvím zákona č. 118/2000 Sb., 

o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.1.4 Směrnice Rady č. 92/85/EEC 
 

Směrnice Rady ze dne 19. 11. 1992, č. 92/85/EEC, o zavedení opatření 

k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci těhotných pracovnic, kojících pracovnic a 

pracovnic krátce po porodu. Směrnice stanoví zákaz výpovědi uvedeným skupinám 

zaměstnankyň. Výpověď od počátku těhotenství zaměstnankyně až do konce mateřské 
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dovolené je dle této směrnice protiprávní. Právní úprava České republiky je s touto 

směrnicí v souladu, neboť dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. zákoníku práce nesmí dát 

zaměstnavatel výpověď v ochranné době, tj. v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo 

čerpá mateřskou dovolenou nebo zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou. 

7.1.5 Směrnice Rady č. 76/207/EEC 
 

Směrnice Rady ze dne 9. 2. 1976, č. 76/207/EEC, k implementaci zásady 

shodného zacházení s muži a ženami ohledně jejich přístupu k zaměstnání, vzdělání a 

postupu v zaměstnání, stejně jako ve vztahu k pracovním podmínkám, novelizovaná 

směrnicí ze dne 23. 9. 2002, č. 2002/73/EC. Směrnice zaručuje na pracovišti shodné 

podmínky mužům i ženám, tj. zakazuje diskriminaci na základě pohlaví zaměstnance. 

Směrnice podává nejen výklad pojmů přímé/nepřímé diskriminace, ale rovněž uvádí, že 

za diskriminaci se považuje i podněcování, zavádění nebo vyvolávání nátlaků 

směřujícího k diskriminaci.
184

 Směrnice umožňuje všem zaměstnancům, kteří byli obětí 

diskriminace, domáhat se svých nároků vůči zaměstnavateli i po skončení pracovního 

poměru. Směrnice poskytuje ochranu před rozvázáním pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele v případě, že si zaměstnanec stěžoval v podniku na diskriminaci, 

resp. zahájil soudní řízení podanou žalobou. Vzhledem k taxativním důvodům výpovědi 

ze strany zaměstnavatele, je možné konstatovat, že český právní řád je s touto směrnicí 

v souladu. 

7.1.6 Směrnice Rady č. 91/533/EEC 
 

Směrnice Rady ze dne 14. 10. 1991, č. 91/533/EEC, o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. 

Dle směrnice musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci informace o právech a 

povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, a dále o délce výpovědní doby včetně 

informace o metodě určení délky výpovědní doby, a to nejpozději do dvou měsíců 

                                                
184 ŠTANGOVÁ, V. K připravované euronovele zákoníku práce. Právo a zaměstnání, roč. 2003, č. 11, 
s. 10 
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po nástupu zaměstnance do zaměstnání. Směrnice byla implementována do ustanovení 

§ 37 zákoníku práce, přičemž pro poskytnutí informace je dána zaměstnavateli lhůta 

v délce jednoho měsíce. 

7.1.7 Směrnice č. 97/81/EC a Směrnice Rady č. 1999/70/EC 
 

Směrnice ze dne 15. 12. 1997, č. 97/81/EC, která se týká rámcové dohody 

o práci na částečný úvazek uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC, 

novelizovaná směrnicí Rady ze dne 7. 4. 1998, č. 98/23/EC o rozšíření směrnice 

č. 97/81/EC na Velkou Británii a Severní Irsko. Směrnice zakazuje zaměstnavateli 

rozvázat pracovní poměr z důvodu nesouhlasu zaměstnance se změnou plného 

pracovního úvazku na částečný pracovní úvazek, nebo naopak. Směrnice nevylučuje 

rozvázání pracovního poměru z provozních důvodů zaměstnavatele.  

Směrnice Rady ze dne 28. 6. 1999, č. 1999/70/EC, týkající se rámcové dohody 

o pracovních smlouvách na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi ETUC, UNICE a 

CEEP. Směrnice zakotvuje zákaz diskriminace mezi pracovními poměry založenými 

smlouvou na dobu určitou nebo neurčitou. Dále zabraňuje zneužívat prodlužování 

pracovních smluv na dobu určitou, tzv. řetězení smluv. Směrnice obsahuje zásady a 

minimální požadavky na obsah pracovních smluv na dobu určitou.  

Tyto směrnice představují dohody sociálních partnerů na evropské úrovni, které 

byly převzaté do směrnic ES. Tento postup je možný na základě čl. 138/39 Smlouvy 

o ES od roku 1992. Jedná se o tyto sociální partnery: ETUC – European Trade Union 

Confederation – Evropská konfederace odborových svazů, UNICE – Union of Industrial 

and Employers Confederations of Europe – Evropská unie konfederací průmyslu a 

zaměstnavatelů a CEEP – European Centre of Enterprises with Public Partipation – 

Evropské středisko veřejných podniků.
185

 

                                                
185 ZACHOVALOVÁ, J. Úprava skončení pracovního poměru ve směrnicích Evropských společenství. 
Práva a zaměstnání, roč. 2003, č. 9, s. 12 
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Závěr 

Záměrem této práce bylo komplexní shrnutí a analýza právní úpravy 

problematiky skončení pracovního poměru v českém právním řádu. Kladen byl důraz 

především na oblast rozvázání pracovního poměru výpovědí, ať již ze strany 

zaměstnavatele nebo zaměstnance. 

Právní úprava skončení pracovního poměru upravená v zákoně č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje propracovaný právní rámec, 

který v praxi nečiní, až na výjimky, výraznější obtíže. K tomu zcela jistě dopomáhá 

i povětšinou konstantní judikatura zejména Nejvyššího soudu.  

V průběhu vypracování této práce mne zaujala právní úprava některých institutů, 

jimž se budu blíže věnovat v následujícím textu. 

  

V souvislosti se soudním přezkumem obsahu lékařského posudku, 

resp. rozhodnutím o jeho přezkumu, v rámci občanskoprávního řízení o určení 

neplatnosti výpovědi dle ustanovení § 52 odst. d) zákoníku práce si dovoluji uvést 

krátký rozbor. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v rozsudku ze dne 20. 9. 2007, 

č. j. 4 Ads 81/2005-125 a navazující nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, 

sp. zn. Pl. ÚS 11/08, považuji za ne zcela správná a to z následujících důvodů. Lékařský 

posudek nebo rozhodnutí o jeho přezkoumání by se měl dle rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu považovat za pouhou „službu poskytovanou zaměstnavateli, aby byl 

s to dostát svým zákonným povinnostem“, přičemž jimi není soud vázán 

při rozhodování o neplatnosti pracovněprávního úkonu. Z uvedeného dovozuji, že 

ani účastníci pracovního poměru by neměli být vázání lékařským posudkem, 

resp. rozhodnutím o jeho přezkumu. V případě, že by účastník pracovního poměru 

pokládal lékařský posudek za nesprávný, neměl by mít právní povinnost provést 

příslušný právní úkon, který by mohl být později v soudním řízení stižen neplatností. 

Tato možnost následného zpochybení lékařského posudku by měla za následek, 
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že zaměstnavatel nemůže být nucen učinit právní úkon, který by pro něj mohl mít 

v budoucnu nepříznivé následky, tj. lékařský posudek by již neměl presumpci odborné 

správnosti. Například v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí dle ustanovení 

§ 52 písm. d) zákoníku práce, které bude podloženo lékařským posudkem, jenž bude 

v následném soudním řízení prohlášen za neplatný, bude rozvazovací právní úkon stižen 

neplatností. Zaměstnavatel bude povinen zaplatit zaměstnanci náhradu mzdy 

dle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce a náhradu škody. Mám za to, že lékařským 

posudkem může být vždy dotčena veřejnoprávní sféra, neboť nepřipuštěním výkonu 

dočasně práce neschopného zaměstnance je chráněno nejen zdraví zaměstnance (tím 

se nezpůsobí zhoršení zdravotního stavu zaměstnance a následné zvýšení prostředků 

veřejného zdravotního pojištění na hrazenou zdravotní péči), ale rovněž by se chránily 

třetí osoby, které by mohly přijít se zdravotně nezpůsobilým zaměstnancem do styku. 

Soudní judikatura předcházející uvedeným rozhodnutím správně judikovala, že lékařský 

posudek a rozhodnutí příslušného správního úřadu nepodléhají z hlediska jejich obsahu 

soudnímu přezkumu, neboť soud je povinen z takového rozhodnutí vycházet v souladu 

s ustanovením § 135 odst. 2 občanského soudního řádu.  

Ráda bych učinila malou poznámku týkající se obecného ustanovení o skončení 

pracovního poměru. Ustanovení § 48 odst. 3 písm. c) zákoníku práce stanoví, 

že pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti končí uplynutím 

doby, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno. Mám za to, že v rámci zlepšení 

komplexní úpravy skončení pracovního poměru v zákoníku práce by mělo být uvedené 

ustanovení do budoucna doplněno o skončení pracovního poměru v případě, že cizinci 

bude pravomocným rozhodnutím příslušného úřadu práce odňato povolení 

k zaměstnání. V současné úpravě tento způsob skončení pracovního poměru chybí, 

což může v praxi vyvolávat zbytečné nejasnosti.  

Rovněž pokládám za velmi spornou a zbytečnou část ustanovení § 55 odst. 1 

písm. a) zákoníku práce, která stanoví možnost okamžitě zrušit pracovní poměr 

zaměstnance pouze tehdy „…byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 
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spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců“. Dle mého názoru v případě, že 

se zaměstnanec dopustí takového jednání při plnění pracovních úkolů (např. krádež, 

zpronevěra, fyzické napadení jiného zaměstnance apod.) pak se taková jednání vždy 

dají podřadit pod § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce. To znamená pod porušení 

pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Proto je tato část uvedeného 

ustanovení zcela nadbytečná. 

Současný zákoník práce je vystaven na tradičním pojetí rolí v pracovněprávních 

vztazích, v nichž zaměstnanec vystupuje v podřízeném postavení vůči zaměstnavateli a 

je na něm ekonomicky závislý. Z tohoto důvodu je ochrana stability zaměstnání řazena 

na první místo, přičemž ochranná funkce pracovního práva se projevuje přísnější 

regulací pracovního poměru. Platná právní úprava nereflektuje potřebu zaměstnavatele 

v případě hospodářské krize a poklesu zakázek reagovat na potřebu snížení stavu 

zaměstnanců. Vezmeme-li v úvahu, že zaměstnavatel zaměstnávající např. 200 

zaměstnanců, se ocitne v situaci, kdy počet zakázek poklesne na polovinu, pak 

je logické, že ca polovina zaměstnanců je pro něj nadbytečných. Tato nadbytečnost 

je však okamžitá. Pokud v daném okamžiku dá zaměstnavatel výpověď dle § 52 písm.c) 

zákoníku práce, pak i nadále má povinnost zaměstnávat všechny v tuto dobu 

nevyužitelné zaměstnance. Na to navazuje odstupné dle ustanovení § 67 zákoníku 

práce. Novela zákoníku práce přinesla jisté zvýhodnění pro zaměstnavatele, pokud se 

týká odstupňovaného odstupného v závislosti na délce trvání pracovního poměru 

daného zaměstnance, ovšem v praxi bude stále ze strany zaměstnavatele poskytováno 

nejčastěji 3 měsíční odstupné, neboť v podnicích tvoří většinu zaměstnanci, kteří 

pro zaměstnavatele pracují déle než 2 roky. V součtu tato situace pro zaměstnavatele 

znamená okamžitou finanční zátěž při průměrné hrubé mzdě daných zaměstnanců 

ve výši 23 984 Kč
186

 celkovou částku (2x měsíční mzda během výpovědní doby 

                                                
186 Průměrná mzda v ČR v druhém pololetí 2011 dle ČSÚ dle   

<http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz090511.doc>, citováno [26.10.2011] 

 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpmz090511.doc
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a tříměsíční odstupné) ve výši 16.069.500,-Kč. Takto vysoká částka může znamenat 

pro zaměstnavatele prakticky likvidační finanční zatížení. Jako určité řešení se jeví 

již novelou zohledněná doba trvání pracovního poměru u výše odstupného. Je otázkou 

do jaké míry by mohla být v tomto směru rozšířená smluvní volnost týkající se výše 

odstupného pro případ např. uzavření dohody o provedení práce nebo obnovení 

pracovního poměru do určité doby v návaznosti na oživení trhu. 

Právě proto se domnívám, že pracovní právo by mělo omezit množství 

kogentních ustanovení a to zejména z podstaty zařazení pracovního práva 

do soukromoprávního odvětví. Podle mého názoru je tedy nutná liberalizace právní 

úpravy a flexibilita pracovního práva. Pracovní právo by mělo odrážet a respektovat 

vlivy globální ekonomiky, jakož i zvyšovat konkurenční schopnost domácích 

podnikajících osob – zaměstnavatelů vůči zahraničním, a to obzvláště v době 

celosvětové hospodářské krize.  

Mám za to, že by pracovněprávní úprava již neměla stavět nadále na jistotách 

zaměstnance, ale měla by být posílena smluvní volnost účastníků pracovních poměrů. 

V současnosti je tato smluvní volnost omezena s ohledem na zaměstnance, jakožto 

slabší strany právního vztahu. Snížení ochrany stability zaměstnání by mělo být 

vnímáno jako způsob liberalizace pracovního práva, který reaguje na reálné situace 

na trhu.  

Novela zákoníku práce si klade za cíl zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů 

a docílit větší motivaci zaměstnavatelů vytvářet nová pracovní místa. Jsem toho názoru, 

že novela zákoníku práce zvyšuje flexibilitu pracovního poměru pouze částečně, 

přičemž takto činí zejména prostřednictvím institutu dočasného přidělení, prodloužením 

zkušební doby u vedoucích zaměstnanců a odstupňováním odstupného. V rámci právní 

úpravy skončení pracovního poměru hodnotím kladně zejména novou právní úpravu 

odstupného, která na straně jedné snižuje obavy zaměstnavatele při vytváření nového 

pracovního místa, popř. snižuje jeho náklady v případě rozvázání pracovního poměru 
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s „nevhodně“ vybraným pracovníkem, na straně druhé je vhodná pro služebně „starší“ 

zaměstnance.  

Závěr práce je věnovaný rozboru souladu českého právního řádu s evropským 

právem. Ze směrnic upravující skončení pracovního práva je zřetelná ochrana 

zaměstnance a omezení smluvní volnosti stran pracovněprávního vztahu, kdy většina 

směrnic upravuje rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Je zřejmé, 

že implementace směrnic do značně antiliberálního zákoníku práce nepřispěla 

ke zvýšení tolik potřebné flexibility pracovněprávních vztahů. Pracovněprávní úprava 

České republiky byla postupně harmonizována s evropským právem a v současné době 

je s ní v souladu. 

Domnívám se, že právní úprava skončení pracovního poměru by měla 

korespondovat se základní zásadou používanou při vzniku samotného pracovního 

poměru. Jedná se o princip souhlasné vůle obou stran založit pracovněprávní vztah. 

Pokud se v průběhu pracovního poměru změní vůle jedné ze stran, která již nadále 

nebude chtít setrvat v pracovněprávním vztahu, neměly by být právními předpisy 

kladeny překážky k jeho ukončení, resp. neměl by být uměle udržován vztah proti vůli 

jeho subjektů. 
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k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci těhotných pracovnic, kojících pracovnic a 

pracovnic krátce po porodu 

9. Směrnice Rady ze dne 9. 2. 1976, č. 76/207/EEC, k implementaci zásady 

shodného zacházení s muži a ženami ohledně jejich přístupu k zaměstnání, vzdělání a 

postupu v zaměstnání, stejně jako ve vztahu k pracovním podmínkám 

10. Směrnice Rady ze dne 14. 10. 1991, č. 91/533/EEC, o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru 

11. Směrnice ze dne 15. 12. 1997, č. 97/81/EC, která se týká rámcové dohody 

o práci na částečný úvazek uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a ETUC 

12. Směrnice Rady ze dne 28. 6. 1999, č. 1999/70/EC, týkající se rámcové dohody 

o pracovních smlouvách na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi ETUC, UNICE a 

CEEP 

13. Rozhodnutí Evropského soudního dvoru ze dne 16. 12. 1992, ve spojených 

věcech C-132/91, C-138/91 a C-139/91 ve věci Grigorios Katsikas proti Angelos 

Konstantinidis a Uwe Skreb a Günter Schroll proti PCO Stauereibetrieb Paetz & Co. 

Nachfolger GmbH. 
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Resume 
 

The theme of this rigorous thesis is ‘The termination of the employment 

relationship with particular emphasis on the notice of termination’. The theme is 

discussed from the aspect of the law of the Czech Republic. The main aim of the thesis 

is to focus on the termination of an employment relationship by a unilateral act made by 

an employer or employee. 

Knowledge of the legal regulation is very important nowadays. Everybody will 

get in touch with this subject matter either as an employer or as an employee. This 

thesis provides a summary of the legal regulation and points out legal problems 

connected with the employment relationship termination. It provides a comprehensive 

description and an evaluation of the impact of the legal regulation on a common life of 

a personal/legal entity. Legislation is explained not only in terms of labor law contained 

in the Labor Code but also with regard to other legislation dealing with the various legal 

institutes. Decisions by the Supreme Courts are used because they provide the highest 

form of the interpretation of the controversial provisions of the Labor Code and 

expound it on the basis of cases from practice. 

The thesis is divided into seven chapters, the introduction and the conclusion. 

The first chapter represents a general explanation of the term of employment 

relationship including the subject, object and content of the relationship. The 

interpretation is essential for understanding the following chapters relating directly to 

the termination of employment relationship. The second chapter deals with the specific 

methods of termination of employment which are further divided into: legal acts, legal 

events and the termination of the relationship on the basis of official decisions and the 

termination of the relationship in some specific cases. 

The main matter is discussed in third chapter. The concept of termination is a 

legal act on its grounds the relationship terminate after an expiration of a notice time 

provided by law. Requirements of the notice of termination are mandatory regulated by 
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provisions of the Labor Code. In the following chapters attention is also paid to 

obligations of an employer by termination of the relationship such as a compensation 

payment and a confirmation of employment. In the case of an invalid termination of 

employment terms fixed for a declaratory action at law are provided and legal 

consequences of the decision of the court of an invalidity of the legal act are discussed. 

The thesis focuses on an amendment to the Labor Code in which changes dealing with 

the termination of a relationship are described and appraised their effect into practice 

question in labor law. Directions of the European Communities governing a termination 

of employment are presented in the thesis as the international element. 

The conclusion includes an evaluation of Czech legal regulations with an 

emphasis on issues arising out of legal practice. Possible solutions and prospective 

directions of the labor law (de lege ferenda) are submitted. 
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Abstrakt 
 

Rigorózní práce se zabývá skončením pracovního poměru se zvláštním důrazem 

na výpověď z hlediska právní úpravy České republiky. Rigorózní práce je rozdělena do 

7 kapitol, které jsou dále podrobněji členěné. První kapitola se zabývá obecným 

výkladem pojmu pracovního poměru včetně jeho prvků. Druhá kapitola podrobně 

rozebírá jednotlivé právní skutečnosti vedoucí ke skončení pracovního poměru včetně 

zahrnutí specifické úpravy skončení pracovního poměru založeného jmenováním. 

Hlavním těžiště této práce spočívá v kapitole třetí, která komplexně rozpracovává 

problematiku rozvázání pracovního poměru výpovědí.Zároveň je připojena úprava 

zákazu výpovědi dané zaměstnavatelem a hromadné propouštění. V kapitole čtvrté jsou 

charakterizovány povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru a je 

rozebrán i institut odstupného. Pátá kapitola je věnována rozboru právní úpravy 

neplatného rozvázání pracovního poměru. Šestá kapitola se zabývá nastíněním právních 

změn novely zákoníku práce, přičemž důraz je kladen zejména na novou úpravu 

v oblasti skončení pracovního poměru. V sedmé kapitole je shrnut soulad českého 

právního řádu s evropským právem. V závěru je hodnocena platná právní úprava 

skončení pracovního poměru, přičemž je poukázáno na ustanovení zákoníku práce, 

která se v praxi jeví jako problematická. Rovněž jsem se snažila nastínit možnou 

budoucí úpravu skončení pracovního poměru. 

 

Abstract 
 

The purpose of my thesis is to provide a summary of the legal regulation and 

points out legal problems connected with the employment relationship termination. The 

thesis is composed of seven chapters, the introduction and the conclusion.  Chapter One 

is introductory and defines basic terminology used in the thesis. Chapter Two examines 

relevant Czech legislation, and deals with the specific methods of termination of 
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employment which are further divided into: legal acts, legal events and the termination 

of the relationship on the basis of official decisions and the termination of the 

relationship in some specific cases.  

The main matter is discussed in chapter Three. The concept of termination is a 

legal act on its grounds the relationship terminate after an expiration of a notice time 

provided by law. In the following chapters attention is also paid to obligations of an 

employer by termination of the relationship such as a compensation payment and a 

confirmation of employment. In the case of an invalid termination of employment terms 

fixed for a declaratory action at law are provided and legal consequences of the decision 

of the court of an invalidity of the legal act are discussed. The thesis focuses on an 

amendment to the Labor Code in which changes dealing with the termination of a 

relationship are described and appraised their effect into practice question in labor law. 

Directions of the European Communities governing a termination of employment are 

presented in the thesis as the international element. The conclusion includes an 

evaluation of Czech legislation with an emphasis on issues arising out of legal practice. 

Possible solutions and prospective directions of the labor law (de lege ferenda) are 

submitted. 
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