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Úvod  

Při výběru tématu diplomové práce jsem se poměrně dlouho rozhodoval a vybíral, cílem 

bylo vybrat si téma, které by mi bylo obsahově blízké a zároveň i splňovalo podmínku 

praktického využití v dalším profesním životě. Nakonec jsem se rozhodl pro téma 

„Právní úkony směrující ke skončení pracovního poměru“, u kterého věřím, že dokáži 

jeho znalost využít i dále, a dost možná nejen v profesním životě. 

Základním institutem pracovního práva je pracovní poměr, a proto je na jeho úpravu 

kladen největší důraz v pracovním právu, potažmo v Zákoníku práce. Z pohledu 

pracovního poměru je nejdůležitější jeho vznik, změna a zánik. Já jsem se rozhodl 

rozebrat a popsat právní úpravu zániku pracovního poměru, a to jeho nejčastějším 

způsobem, právním úkonem.  

Za tím účelem se budu v jednotlivých kapitolách snažit rozebrat nejdříve vývoj 

pracovního práva, poté vymezit co je právní úkon, co je pracovní poměr, obecně 

vymezit jednotlivé právní úkony směřující ke skončení pracovního poměru, které 

nakonec v jednotlivých kapitolách popíšu. 

V první kapitole se zabývám vývojem pracovního práva a jeho institutů od starověku do 

dnešní doby. Snažil jsem se zaměřit na důvody a skutečnosti, které vedly k rozvoji 

pracovního práva, a způsob jak tento vývoj ovlivňovaly. 

V druhé kapitole věnující se obecně právním úkonům, pracovnímu poměru, jsem se 

snažil teoreticky vymezit, co je to právní úkon a jaké musí mít zákonné náležitosti, co 

způsobuje jeho neplatnost, kdy je možné právní úkon odporovat. Také jsem se pokusil 

definovat pracovní poměr a jeho náležitosti. 

Třetí kapitola je obecným úvodem k samotné problematice právních úkonů směřujících 

ke skončení pracovního poměru, ve které vymezuji jednotlivé právní úkony směřující 

ke skončení pracovního poměru. 

V kapitole čtyři vymezuji zákonné náležitosti dohody a její využitelnost v současné 

době.  
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Pátá kapitola se věnuje výpovědi a jejím náležitostem, zejména zákonným důvodům 

výpovědi a ochranné době. Kapitolu jsem rozdělil na dvě podkapitoly podle subjektu, 

který pracovní poměr jednostranně ukončuje. V první podkapitole se zabývám výpovědí 

ze strany zaměstnance a druhá podkapitola je věnovaná výpovědi ze strany 

zaměstnavatele, tu dále dělím na další dvě podkapitoly. V první popisuji institut 

ochranné doby a jeho vliv na výpověď zaměstnavatele a druhá obsahuje zákonné 

důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele, tuto podkapitolu dále člením podle 

zákonných důvodů výpovědi.  

V šesté kapitole se zabývám okamžitým zrušením pracovního poměru, také tuto 

kapitolu jsem rozdělil na dvě podkapitoly, podle toho kdo úkon činí.  

V sedmé kapitole popisuji poslední právní úkon směřující ke skončení pracovního 

poměru, a to zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 

Cílem této diplomové práce je podrobně rozebrat problematiku úkonů směřující ke 

skončení pracovního poměru. Diplomová práce se zaměřuje zejména na přehled 

obecných požadavků na platnost úkonů směřující ke skončení pracovního poměru a 

analýzu současné problematiky, ale má za cíl i upozornit na nedostatky v současné 

právní úpravě a případně předložit možné návrhy změn současné právní úpravy v 

souvislosti s úkony směřující ke skončení pracovního poměru. 
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1. Vývoj pracovního práva 

Pro pochopení jakéhokoliv právního oboru, nebo jeho části je dle mého názoru nutné 

vycházet z historického vývoje daného právního odvětví, a proto bych se v prvé části 

rád věnoval vývoji pracovního práva s důrazem na právní úkony směřující ke skončení 

pracovního poměru. 

Pracovní právo lze považovat za novodobé odvětví práva, přestože se původně vyvíjelo 

v rámci práva občanského. Avšak některé jeho instituty existovaly mnohem dříve, než 

došlo k oddělení pracovního práva od práva občanského. Tyto instituty vznikaly 

samostatně, často bez návaznosti na další části pracovního práva. Důvodem jejich 

vzniku byla snaha právně regulovat nově vytvářející vztahy, které sebou přinášel rozvoj 

lidské společnosti.  

V prvotně pospolité společnosti nebyl vztah dvou osob, kdy jedna využívá pracovní síly 

druhé, nijak regulován, protože samotná společnost byla natolik jednoduchá, že nebylo 

třeba jakékoliv právní úpravy. Až s rozvojem společnosti a vztahů v ní vzniká tzv. 

otrokářská společnost, jejíž největší rozvoj nastal ve starověku. Typickým příkladem je 

Řím a římské právo. V této společnosti existovaly dvě základní skupiny obyvatel, 

skupina otroků a skupina svobodných občanů, ve které můžeme dále rozlišovat skupinu 

vlastníků. Vztahy mezi skupinou vlastníků a skupinou otroků byly řešeny institutem 

vlastnického práva, kdy otrok byl považován pouze za věc. Sice věc, která má zvláštní 

vlastnosti, ale zůstává pouze věcí. Pro vztahy mezi svobodnými občany byla nutná 

zvláštní právní úprava, právě zde se poprvé setkáváme s nutností upravit nově vznikající 

vztahy mezi svobodnými občany a tím pádem i s první právní úpravou pracovních 

vztahů.  

V římském právu se pro tyto vztahy využívaly typizované smlouvy. První smlouvou je 

„locatio conductio operarum“, která se pravděpodobně vyvinula ze smlouvy o 

pronájmu otroků, byla typově blízká dnešní pracovní smlouvě. Předmětem kontraktu je 

užívání cizí pracovní síly po sjednanou dobu a za sjednanou mzdu
1
. Muselo se však 

jednat pouze o užívání cizí pracovní síly na hrubou, manuální práci. Na základě této 

smlouvy locator (námezdní pracovník) poskytuje svou pracovní sílu conductorovi 

                                                           
1
 KINCL, Jaromír a Valentin URFUS. Římské právo. 1990. vyd. Praha: Panorama, 1990. str. 317 
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(zaměstnavateli) podle jeho dispozic. Přidělenou práci vykonává osobně a také 

odpovídá za nedbalost. Druhou smlouvou je locatio conductio operis, která odpovídá 

dnešní smlouvě o dílo, jedná se o dvoustrannou smlouvu rovnou mezi locatorem 

(objednatelem) a conductorem (objednaným), jejímž předmětem je výsledek užití 

pracovní síly condutora, ne užívání této síly přímo. Condutor nemusí práci k dosažení 

výsledku vykonávat sám, ale může ji přenechat jiným. Tím se ale nezbavuje 

odpovědnosti za výsledek při špatném řízení práce, nevhodném výběru pracovníků nebo 

jejich nedostatečné kontrole. Výjimkou je provedení díla, které není bez účasti 

objednaného možné, např. malba obrazu, umělecké vystoupení apod.
2
. 

Největší rozvoj pracovního práva sice nastává až v období 20. století, ale i před tímto 

obdobím lze zaznamenat pokusy o kodifikaci různých oblastí práva a v rámci těchto 

kodifikací i stanovení určitých pravidel a omezení pro pracovní vztahy. Na našem 

území je možné považovat za první právní úpravu pracovního vztahu Ius regale 

montanorum, který vydal Václav II., tento horní zákoník se zabývá úpravou těžby 

drahých kovů. Původně byl určen pro úpravu těžby stříbra v  Kutné Hoře, ale postupně 

platil i v dalších hornických městech, dokonce v Jihlavě začal platit dříve než v Kutné 

Hoře samotné. Zákoník se skládá ze 4 knih, z nichž jedna pojednává o osobách, je v ní 

upravena bezpečnost práce v dolech (odvětrávání, osvětlení, odvodňování), ale také 

úprava pracovní doby a výplaty mzdy. Současně je zde i kodifikován základ koaličního 

práva, tj. úprava organizování horníků. Vedle tohoto zákoníku existovala právní úprava 

pouze ve městech, protože feudální venkov byl svázán nevolnictvím a robotou, ta byla 

postupně upravována robotními patenty, ty upravovaly dobu roboty a počet dnů, po 

které je povinnost robotu vykonávat. Robotní patenty postupně rozdělily robotu podle 

druhů. 

Městské právo znalo tři druhy smluv, které bychom mohli považovat za předchůdce 

smlouvy pracovní, smlouvu čelední, tovaryšskou a učednickou. Čelední smlouvy byly 

uzavírány především mezi vrchností a čeledí, měly povahu pracovního vztahu na dobu 

určitou, byly uzavírány na dobu jednoho roku většinou na Sv. Martina. Po dobu čelední 

smlouvy se odměna za vykonanou práci nevyplácela, tedy čeleď pracovala pouze za 

ošacení, byt a stravu. Odměna se vyplácela až po skončení smlouvy. Přísnější pravidla 

                                                           
2
  KINCL, Jaromír a Valentin URFUS. Římské právo. 1990. vyd. Praha: Panorama, 1990. str. 317 
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uzavírání čelední smluv a ke stanovení obsahových požadavků dochází v 16. století 

zemskými sněmy, které vyhlásily čelední řády. Zároveň se zavádí také tzv. fedrovní list, 

což je písemné povolení vrchnosti vykonávat službu mimo panství. A dále se posiluje 

postavení hospodáře tím, že lze trestně vymáhat plnění z uzavřené čelední smlouvy. 

Čelední řády byly dále upravovány a vydávány, poslední dva byly vydány v roce 1867, 

jednak pro venkovskou a jednak pro městskou čeleď. Tovaryšské a učednické smlouvy 

byly ve 13. - 14. století upravovány v cechovních řádech, které patřily do sféry cechů
3
. 

Velký impuls pro vývoj zákonodárství o oblasti pracovního práva představoval rok 

1781, kdy bylo zrušeno nevolnictví, poté následoval přesun obyvatel venkova do měst, 

čímž se zvětšila pracovní síla měst, což vedlo k rozvoji průmyslové výroby. V této době 

se v zákonodárství týkajícího se pracovního práva výrazně uplatňuje liberalistický 

přístup, takže stanovení podmínek práce je ponecháno na dohodu mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem a jen velmi pomalu dochází k úpravě některých částí.  

Jedna z prvních oblastí zákonodárství o pracovním právu, ve které došlo k právní 

úpravě byly pracovní podmínky dětí. Postupně byly upravovány základní hygienické 

podmínky pracujících dětí, dále minimální věk a pracovní dobu pracujících dětí atp. 

Další oblastí, kde došlo k právní úpravě byly platby zaměstnance v době, kdy nebyl 

práce schopný z důvodu pobytu v nemocnici, z důvodu nemoci nebo úrazu. Původně si 

přispívali sami zaměstnanci do v té době častých pokladen, které měly poměrně 

dlouhou historii. Nově měl tuto povinnost na základě dvorského dekretu z roku 1873 

továrník. Všechny tyto předpisy a některé další daly základ tzv. ochrannému 

zákonodárství. V této době začíná pracovní právo fungovat i jako ochrana zaměstnance. 

Je uznáno, že pozice zaměstnance v pracovním  poměru, ve které není ekonomicky 

v rovném postavení vůči svému zaměstnavateli je slabší, a proto je ho třeba chránit.  

Všechny tyto právní předpisy upravovaly jen dílčí problém, nebo jen určitou oblast 

pracovního práva. První kodexovou úpravu přináší Všeobecný rakouský občanský 

zákoník z roku 1811. Tento přirozenoprávní kodex je inspirován francouzským Code 

Civil jako většina velkých kodifikací té doby. ABGB (Všeobecný občanský zákoník) je 

významným dílem, které dalece přesahovalo svou dobu, měl velmi jasnou a 

                                                           
3
 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, str. 

28. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-405-6. 
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propracovanou koncepci, na které pracovali přední odborníci rakouské jurisprudence, 

jako byli profesor Martini a profesor Zeiller. Za důkaz jeho nadčasovosti lze považovat 

fakt, že zůstal platný nejen až do rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918, ale na 

základě recepční normy platil na našem území i v období první republiky, druhé 

republiky, protektorátu a třetí republiky. Z větší části ho zrušila až právnická dvouletka 

a poslední části zrušil až zákoník práce v roce 1965.  

Základ úpravy pracovních vztahů, byl upraven v rámci kodexu v hlavě XXVI, která 

upravuje námezdní smlouvu. Úprava námezdní smlouvy se nachází ve Všeobecném 

rakouském obchodním zákoníku z toho důvodu, že v této době je pracovní právo ještě 

neexistuje jako samostatné právní odvětví, ale jako integrální součástí práva 

občanského, a až o více než 150 let později dojde v našem právním řádu k vydělení 

pracovního práva jako samostatného právní oboru. Ustanovení o námezdní smlouvě 

zahrnovala právní úpravu smlouvy služební a smlouvy o dílo. Po novelizaci v roce 1916 

dochází k rozlišení těchto smluv a každá se stává samostatný smluvním typem. 

V případě služební smlouvy byla dána možnost oproti čelední smlouvě na výplatu 

odměny i za kratší období, např. měsíc. Služební poměr končil buď uplynutím 

dohodnuté doby, v případě sjednání služebního poměru na zkoušku mohl být v prvním 

měsíci rozvázán služební poměr kdykoliv, nebo po uplynutí této lhůty výpovědí. 

Výpovědní lhůta byla 14 dní pro obě strany. Hlava XXVI. upravuje také smlouvu o 

dílo. Jejími subjekty jsou objednatel a zhotovitel, který je zde označován jako 

podnikatel
4
. Stejně jako v dnešní době zhotovitel má povinnost provést dílo buď sám, 

nebo na vlastní odpovědnost pověří někoho jiného provedením díla. Dále je zde 

upravena odpovědnost za vady a způsoby vyplácení odměny. 

Mezi další právní předpisy, které se zabývaly zákonodárství v oblasti pracovního práva, 

je nutné zařadit živnostenský řád a jeho novelu z roku 1885. Tato novela zakazovala 

práci dětí mladších 12 let, respektive 14 let v továrnách. Omezila pracovní dobu na 11 

hodin a u dětí do 14 let na 8 hodin, zavedla nedělní klid a stanovila podmínky vydávání 

pracovních řádů. Do tohoto období také spadá zavedení sociálního pojištění pro dělníky 

a další reformy, které jsou zaváděny v rámci politiky cukru a biče ministerského 

                                                           
4
Rakousko. ABGB: Všeobecný občanský zákoník. In: Sb.z.s. 1811, patent č. 936/1811. § 1165  
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předsedy Taafeho, který se snaží napodobovat politiku ministerského předsedy 

Bismarca v Německu, v 80. a 90. letech 19. století. 

Po vzniku Československé republiky zákonodárství v oblasti pracovního práva navazuje 

na zákonodárství Rakouska-Uherska, na území nové republiky platí dále Všeobecný 

rakouský občanský zákoník z roku 1811, živnostenský řád z roku 1859 a Obecný horní 

zákon z roku 1854, které byly převzaty recepční normou č. 11/1918 Sb. zákonů. Během 

takzvané první republiky, ale dochází k dalšímu rozvoji zákonodárství v oblasti 

pracovního práva. Rozvoj probíhá jednak v soukromoprávní oblasti, tak v oblasti 

veřejnoprávní. Stát se snaží postupně řešit péči o nezaměstnané, začíná se starat 

zpočátku o nezaměstnané pojištěné horníky, dělníky a demobilizované vojáky. Základní 

normou pro řešení nezaměstnanosti za první republiky byl zákon č. 267/1921 Sb. z. a n., 

který znamenal zásadní změnu, protože namísto systému státní podpor 

v nezaměstnanosti dochází k zavedení dobrovolného pojištění pro případ 

nezaměstnanosti tzv. gentského systému. Gentský systém, který svůj název odvozuje od 

belgického města Gentu, kde byl poprvé použit, přenáší část povinnosti vyplácet 

peněžitou podporu v nezaměstnanosti ze státu na odborové organizace. Zásadní 

nevýhodou tohoto systému bylo, že na něm mohli participovat pouze členové 

odborových organizací, a proto zejména v oblastech, kde nebyli zaměstnanci odborově 

organizováni (Slovensko) docházelo k zhoršení sociální situace nezaměstnaných. 

Rozvoj pokračoval i díky snaze uklidnit radikalizující se dělnictvo, které po válce trpělo 

hladem a všeobecnou bídou, takže se zavádí osmihodinová pracovní doba, placená 

dovolená pro horníky, později i pro další dělnické profese, vznikají závodní výbory. Ale 

postupem času dochází k útlumu dalších kodifikačních snah. Významnou měrou k tomu 

přispěly spory mezi tzv. Velkou pětkou (tehdejší politické strany, které byly koaličními 

partnery), ale hlavně se v stále větší míře projevovala prohlubující hospodářská krize, 

která po roce 1929 měla pro naše hospodářství katastrofické důsledky. Vedla ke kolapsu 

gentského systému, kdy se dobrovolné pojištění ukázalo jako neefektivní. Další ránu 

pro pracovní zákonodárství představovala hrozba nacistického Německa, takže se stát 

zaměřoval na jiné oblasti. 

Během nacistické okupace v letech 1939 až 1945 je pracovní zákonodárství recipováno 

a ponecháno, ale byla do něj implementována nacistická nařízení, která upravovala 
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určité oblasti. Jednalo se o normy upravující nucenou práci a diskriminační normy, Tyto 

normy znevýhodňovaly určité skupiny obyvatelstva, nejen židovské obyvatelstvo, ale i 

politické oponenty, Romy apod. Ti byli vylučováni z určitých profesí, např. advokacie, 

lékařské praxe apod. Také dochází k nucenému sjednocení odborových organizací a 

vyvedení peněz ze Sociálních fondů. Po osvobození republiky jsou předpisy z období 

protektorátu prohlášeny za neplatné a stejně jako nacistické předpisy nejsou dále 

součástí československého právního řádu. 

Další velký zlom v pracovním zákonodárství znamenal rok 1948, kdy v únoru došlo ke 

komunistickému převratu. K moci se dostává prostřednictvím Národní fronty Čechů a 

Slováků Komunistická strana, která po resignaci nekomunistických ministrů dokáže 

přesvědčit prezidenta Eduarda Beneše, aby jmenoval na jejich místo ministry z jejích 

řad a tím fakticky převzít kontrolu nad československým státem. Jedna z věcí, které si 

Komunistická strana předsevzala, bylo přebudování právního řádu dle tzv. 

„socialistických principů. Samotný proces byl nazýván jako „Právnická dvouletka“. 

Tato přestavba se samozřejmě týkala i zákonodárství v oblasti pracovního práva, kdy 

staré právní předpisy byly postupně nahrazovány novými, lépe odpovídající aktuálnímu 

společenskému zřízení. Do té doby bylo pracovní zákonodárství roztříštěné a úprava 

byla zpravidla pro jednotlivé profese velmi různorodá. Nově se úprava snažila jednotně 

vytvořit shodné pracovní podmínky pro všechny pracovníky, což mělo být výrazem 

rovnosti postavení všech pracovníků ve společnosti ve vztahu k výrobním prostředkům. 

Novou úpravu dostala dovolená na zotavenou, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

odpovědnost podniku při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Také byla 

upravena pracovní doba na 46 hodin týdně, ale přes tyto všechny snahy byla úprava i 

nadále značně roztříštěná. Dalším logickým krokem tedy bylo její sjednocení, toho bylo 

dosaženo novým Zákoníkem práce, což byl vrchol sjednocovacího procesu v tomto 

období a hlavně tento krok vedl ke vzniku pracovního práva jako samostatného 

právního odvětví.  

Zákoník práce byl vydán v roce 1965 a účinnosti nabyl 1. ledna 1966. Samotný návrh 

zákona vypracovala Ústřední rada odborů, protože v této době neexistovalo ještě 

ministerstvo práce a tak legislativa v oblasti pracovního práva spadala do kompetence 
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Ústřední rady. Typickými rysy Zákoníku práce byly hlavně jednotnost, komplexnost, 

kogentnost a osamostatnění od ostatních právních oborů, zejména práva občanského. 

Jednotnost spočívala především v právní úpravě mezi zaměstnanci a organizacemi, ta 

byla pro všechny shodná. Zaměstnávání organizací bylo téměř výlučnou možností 

zaměstnaneckého poměru, po roce 1950 bylo zaměstnávání v rámci soukromého 

sektoru velmi složité. Původní názvosloví zaměstnanec a zaměstnavatel bylo nahrazeno 

pojmy pracovník a socialistická organizace, která byla definovaná a dělena jako státní, 

družstevní a společenská organizace, jakož i jiné organizace, jejichž činnost přispívá 

k rozvoji socialistických vztahů. Tím byl soukromý sektor prakticky vyloučen 

z podnikání. Původně jako jediný ústupek z tohoto vyloučení byla možnost vzniku 

pracovního poměru mezi dvěma občany, ale tento pracovní poměr měl předem 

stanovený rozsah, a to na služby pro osobní potřebu. Časem bylo umožněno i další 

individuální podnikání občanů na základě povolení národního výboru, důvodem byl 

nedostatek služeb občanům, který vedl k rozvoji černého trhu a tzv. „melouchů“. Ale i 

zde panovala rozsáhlá omezení, výkon těchto služeb byl držitelem povolení možný jen 

vedle svého hlavního zaměstnání a nemohl zaměstnávat žádné další osoby, pouze své 

vlastní rodinné příslušníky jako osoby pomáhající, tedy ne jako zaměstnance. 

Rozdílnost v právní úpravě byla dovolena jen ve zvláštních případech, kdy to 

odůvodňovaly pracovní podmínky zaměstnanců, např. vedoucí pracovníci organizací. 

Velkou a zásadní změnu pro pracovní právo představovalo především osamostatnění od 

občanského práva. Zákoník práce upravuje i obecné otázky právní úpravy, jako je 

právní subjektivita, právní úkony, vznik a zánik pracovněprávních vztahů, přechod práv 

a povinností z pracovně právních vztahů, což vedlo k úplnému osamostatnění. Tím bylo 

vyloučeno subsidiární využití jiného právního odvětví, vyjma práva ústavního. 

Komplexnost Zákoníku práce lze dále spatřovat v tom, že upravoval velkou část otázek 

týkající se pracovního práva. Mimo Zákoník práce zůstávala ta část úpravy, u které se 

předpokládaly časté změny, proto byla svěřena do úpravy různým vyhláškám a 

nařízením. Jednalo se například o úpravu týkající se usměrňování pohybu pracovních 

sil, některých mzdových otázek atd. 

Zákoník práce byl z velké části kogentní, tedy neumožňoval odchýlení ani v 

neprospěch, ale ani ve prospěch účastníků pracovního poměru. Ponechával velmi malý 
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prostor pro pracovní a kolektivní smlouvy, ve kterém si mohli účastníci dohodnout 

vlastní ujednání. 

Zákoník práce z roku 1965 byl velkým krokem vpřed pro pracovní právo, vedl k jeho 

osamostatnění, dokázal sjednotit roztříštěnou právní úpravu, byl zdařilým kodifikačním 

dílem, měl jasnou a ucelenou koncepci, ale byl omezen právě touto koncepcí, která 

odpovídala potřebám v té době se rozvíjejícímu systému socialismu, který se později 

ukázal jako nefunkční. Tím pádem byla nefunkční i koncepce Zákoníku práce. 

Koncepčně právní úprava vedla k sjednocování a odstranění většiny preferencí 

v pracovním právu, vytvoření umělé rovnosti nejen v pracovních podmínkách, ale i 

mzdových podmínkách, což vedlo k nedostatku stimulů pro další rozvoj a aktivitu 

zaměstnanců a způsobilo zaostávání v jednotlivých oborech. Další velký problémem 

zákoníku, potažmo celého tehdejšího pracovního práva, byla snaha o kogentnost 

úpravy. Původní snahou bylo zjednodušení právní úpravy, tzv. zlidovění právní úpravy. 

To vedlo k nárůstu počtu kogentních normativních aktů a jejich rozsahu ve snaze 

regulovat často se měnící podmínky. Důsledek toho byl, že pracovně právní předpisy 

nižší právní síly neustále přibývaly a naopak celá právní úprava se stávala velmi 

složitou a nepřehlednou.  

Další velkým zlomem a to nejen pro pracovní právo byl rok 1989, který znamenal 

zásadní změnu ve společnosti. Po sametové revoluci končí tzv. „vláda jedné strany“ a 

socialismus jako společenské zřízení. Ve vztahu k pracovnímu právu se tato změna 

projevuje uvolněním pracovního trhu a umožňuje v rámci soukromého podnikání 

zaměstnávat občany. Zásadní změnu přinesl zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém 

podnikání občanů a zákon č. 103/1990 Sb., který novelizoval hospodářský zákoník, tyto 

dvě normy umožnily opět po téměř 50 letech společné podnikání fyzických osob 

formou obchodních společností a vytvořily předpoklad pro vstup soukromých 

podnikatelů do hospodářského života a zaměstnávání neomezeného počtu 

zaměstnanců
5
. Další velmi důležitou novelou byla novela Ústavy ČSSR, která 

odstranila rozdíly ve státním, soukromém a osobní vlastnictví, nově byl zaveden 

jednotný systém vlastnictví tak, aby všem vlastníkům byla zajištěna stejná ochrana.  

                                                           
5
 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, xxxiii, 539 s. 

Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-1796-725., str. 30 
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Další zásadní změny přinesl zákon č. 155/2000 Sb., jehož úkolem bylo novelizovat 

Zákoník práce, tak aby odpovídal příslušným směrnicím Evropského společenství a 

dosáhlo se tak slučitelnosti naší právní úpravy s právem Evropského společenství. 

Novela přinesla posílení pozice zaměstnance v pracovněprávních vztazích, zvýšila se 

jeho ochrana proti diskriminaci a zlepšila se pozice zaměstnanců nebo jejich zástupců 

v oblasti komunikace se zaměstnavatelem. Změny prodělala i BOZP, čímž se zvýšila 

bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců. 

I přes časté novelizace se jevilo stále zřejmější, že starý Zákoník práce nemůže obstát 

v současných ekonomických a společenských podmínkách a proto se přistoupilo 

k vydání nového zákoníku práce. Nový Zákoník práce byl přijat pod číslem 262/2006 

Sb. Nově pracovněprávní úprava vychází ze shodných základních principů jako úpravy 

členských států Evropské unie. Oproti starému Zákoníku práce obsahuje mnohem méně 

kogentních ustanovení, která by svazovala účastníky, a tedy výrazně posiluje jejich 

smluvní volnost. Nový byl i vztah k ostatním právním odvětím, starý Zákoník práce byl 

na občanském zákoníku zcela nezávislý. Subsidiární použití jiných právních odvětví (s 

výjimkou práva ústavního) bylo vyloučeno
6
. Nový Zákoník práce byl již s občanským 

zákoník provázán, ale pro pracovní právo netypickým způsobem delegace, tedy pouze 

v případě, že ustanovení Zákoníku práce výslovně odkazuje na příslušné ustanovení 

občanského zákoníku, které se mají v pracovněprávních vztazích aplikovat. Tento 

princip obsažený v § 4 Zákoníku práce a provedený v některých paragrafech např. v § 

48 a § 49 Zákoníku práce, byl Ústavním soudem nálezem sp.zn. Pl. ÚS 83/06
7
 zrušen, 

protože principem delegace není možno upravit všechny situace, které mohou 

v pracovních vztazích nastat; při vzniku nepředvídané situace by tu byla právní mezera, 

zaměstnanec či zaměstnavatel by nevěděli, jak se mají chovat, čímž by byl porušen 

princip předvídatelnosti důsledků právního předpisu a tím i princip právního státu ve 

smyslu čl. 1 Ústavy. Tímto nálezem bylo dále i zrušeno rozlišování neplatnosti 

v pracovním právu na relativní a absolutní neplatnost, s poukazem, že toto rozlišování 

nepřispívá k právní a sociální jistotě zaměstnance a zaměstnavatele. 

                                                           
6
 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, xxxiii, 539 s. 

Právnické učebnice (C.H. Beck).str. 34, ISBN 978-807-1796-725.  
7
 publikováno pod č. 116/2008 Sb. 
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Nový zákoník již od počátku provázely značné potíže a již v době jeho vydání se 

pracovalo na jeho novelizaci, která se ukázala jako ne zdaleka poslední. Tato první 

novelizace tzv. technická novela odstranila některé legislativně-technické chyby a 

nedodělky. Další významnou novelou byla novelizace uskutečněná zákonem č. 

365/2011 Sb., která od 1. ledna 2012 měnila Zákoník práce, tak že nově upravila a 

přetransformovala základní zásady pracovněprávních vztahů, a dále namísto zrušeného 

§ 4 je vložen nový paragraf, který stanovuje explicitně subsidiaritu občanského 

zákoníku k Zákoníku práce. Novela také prodlužuje zkušební dobu vedoucím 

pracovníkům, také prodlužuje dobu, po kterou je možné uzavřít se zaměstnancem 

pracovní poměr na dobu určitou a zvyšuje u dohod o provedení práce maximální počet 

hodin na 300. Nový je také výpovědní důvod v § 52 písmeno h) spočívající v porušení 

režimu práce dočasně neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem. Vedle toho se 

mění i způsob určení odstupného pokud je zaměstnanci dána výpověď z organizačních 

důvodů. 

  



- 14 - 

2. Náležitosti pracovněprávních úkonů a pracovního 

poměru 

2.1 Pracovněprávní úkony 

Právní úkony jsou nejčastější právní skutečností, na základě které se zakládají, mění a 

končí právní vztahy mezi jejich účastníky. Vlastní úprava právních úkonů není celá 

obsažena v Zákoníku práce. Zákoník práce upravuje pouze v části I. v §18 až §21 

některé záležitosti právního jednání, vyvolané povahou pracovněprávních vztahů, a 

v ostatním se pracovněprávní úkony řídí – jak vyplývá ze subsidiarity občanského 

zákoníku, vykládané v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů (§4 

Zákoníku práce), a z výjimek z ní (§4a Zákoníku práce) – ustanoveními § 34 až 39, § 40 

odst. 3 až 5, § 41, § 41a, § 42a až 45, § 48 až 49a, § 50a až 51 Občanského zákoníku
8
. 

Samotná definice právního úkonu tedy není obsažena v Zákoníku Práce, a proto 

pracovní právo využívá na základě subsidiárního vztahu definici Občanského zákoníku 

obsaženou v § 34, který právní úkony definuje tak, že právní úkony jsou projevy vůle, 

s nimiž zákon spojuje vznik, změnu či zánik práv a povinností. V pracovním právu se 

můžeme setkat i s pojmem pracovněprávní úkon, kdy takto označujeme projev vůle, 

který směřuje zejména ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností 

v pracovněprávních vztazích, které jednající svým projevem vůle sledoval a které 

pracovněprávní předpisy s takovým projevem spojují
9
. 

Z výše zmíněného vyplývá, že právní úkon je projev lidské vůle navenek, ale ne každý 

projev vůle lze považovat za právní nebo v našem případě pracovněprávní úkon, aby 

bylo možné projev vůle považovat za právní úkon, musí splňovat určité, právními 

předpisy předepsané náležitosti:  

 Náležitosti subjektu (účastníka, nebo jiný subjekt pracovněprávního vztahu)  

 Náležitosti jeho vůle,  

 Náležitosti projevu vůle 

 Náležitosti předmětu pracovněprávního úkonu. 

                                                           
8
 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 

xxxv, 599 s., str. 109 Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-405-6. 
9
 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, xxxiii, 539 s. . str. 

100 Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 978-807-1796-725 
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Subjektem právního úkonu tedy může být pouze způsobilý účastník, nebo jiný subjekt 

pracovněprávních vztahů, který má způsobilost vlastními právními úkony nabývat práva 

a brát na sebe povinnosti z pracovněprávních vztahů. Pokud by byl právní úkon učiněn 

osobou, která je omezena nebo zbavena způsobilosti, tak by byl právní úkon vadný, a 

jako takový i neplatný. 

Rozlišujeme dva základní účastníky pracovněprávních vztahů, a to zaměstnance a 

zaměstnavatele.  

Zaměstnanec získává v pracovním právu způsobilost k právům a povinnostem a 

způsobilost k právním úkonům odchylně od občanského práva, kde fyzická osoba 

získává způsobilost k právům a povinnostem již narozením a plnou způsobilost 

k právním úkonům dosažením zletilosti, v pracovním právu získává zaměstnanec obě 

způsobilosti v jeden okamžik, a to dnem, kdy dosáhl věku 15 let, ale zaměstnavatel 

s ním nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy 

zaměstnanec ukončí povinnou školní docházku. Osoby mladší patnácti let a osoby, které 

ještě neukončily povinnou školní docházku, mohou vykonávat toliko uměleckou, 

kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem o 

zaměstnanosti.
10

 

Zaměstnavatel jako fyzická osoba získává, shodně s občanským právem, způsobilost 

k právům a povinnostem již narozením, ale způsobilost k právním úkonům získává až 

dosažením 18 roku života, tedy ne dosažením zletilosti, tak jak je tomu v občanském 

právu, kde lze zletilosti dosáhnout již před 18 rokem, například uzavřením manželství 

s přivolením soudu. Pokud je zaměstnavatel právnickou osobou, tak nabývá způsobilost 

k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům ve stejný okamžik. Za tento 

okamžik považujeme den vzniku právnické osoby, pokud by právnická osoba podléhala 

registraci, tak za okamžik vzniku této osoby považuje datum zápisu příslušného 

veřejnoprávního registru. 

                                                           
10

HŮRKA, Petr. Pracovní právo. Aktualizace 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012, 559 s. str. 67 ISBN 978-80-7380-316-2. 
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Vedle dvou základních účastníků mohou v pracovněprávních vztazích figurovat i další 

účastníci např. odborové organizace nebo zaměstnanecké rady, organizace 

zaměstnavatelů apod. 

Při učinění pracovněprávního úkonu musí být vůle svobodná a vážná. Toto pozitivní 

definování vůle je poměrně rozsáhle a hůře uchopitelné, a proto je zpřesňováno 

negativní definicí, co není svobodná a vážná vůle. 

O svobodné vůli nelze mluvit v případě, že je výsledkem přímého fyzického 

protiprávního násilí (vis absoluta), fyzickým donucením se nerozumí hrozby fyzickým 

násilím, byť hrozba bezprostřední, což by bylo posouzeno jako bezprávní výhrůžka, 

nýbrž použití fyzického násilí k vykonání takového pohybu, který by jinak byl projevem 

vůle
11

. V ten okamžik se neprojevuje vůle jednajícího, ale vůle jiné osoby, která 

donutila jednajícího k tomuto projevu vůle. O svobodnou vůli nejde ani v případě, že je 

vůle jednajícího utvořena pod vlivem bezprávné výhružky nebo jiného bezprávného 

psychického nátlaku (vis compulsiva). Samozřejmě ne každý psychický nátlak 

způsobuje neplatnost vůle, proto aby se jednalo o psychický nátlak, který způsobuje 

neplatnost právního úkonu, musí být splněno kumulativně několik podmínek. Musí se 

jednat o takový nátlak, při kterém se hrozí něčím, co není oprávněna učinit osoba, která 

vyvíjí nátlak, tedy protiprávním jednáním například hrozit jednajícímu ublížením na 

zdraví, způsobením značné škody na majetku apod., nebo hrozit určitým právním 

jednáním, které sice může učinit, ale nemůže na základě této možnosti nutit jednajícího 

k určitému jednání, zde se typicky jedná o situaci vyhrožování oznámením 

protiprávního jednání jednajícího příslušným orgánům. Tato výhružka musí mít takovou 

intenzitu, aby byla způsobilá vyvolat strach u jednající osoby, a hlavně musí existovat 

příčinná souvislost mezi psychickým nátlakem na jednajícího a právním úkonem, který 

učinil. 

Samostatnou a zvláštní kategorii tvoří tzv. právní úkon učiněný v tísni, kdy je sice 

omezena tvorba vlastní svobodné vůle, ale ne v takové míře aby se jednalo o vis 

absoluta nebo vis compulsiva. Jedná se například o sociální nebo psychický tlak na 

jednajícího. Jednání v tísni není samo o sobě důvodem k tomu, aby byl právní úkon 

                                                           
11

 ŠVESTKA, Jiří a Jan DVOŘÁK. Občanské právo hmotné. 5., jubilejní aktualiz. vyd. Praha: Wolters 

Kluwer Česká republika, 2009, 459 s., str. 131. ISBN 978-807-3574-680. 



- 17 - 

prohlášen za neplatný, neplatnost právního úkonu nastává, až pokud je učiněn nejen 

v tísni, ale i za nápadně nevýhodných podmínek pro jednajícího. 

Vážnost vůle jako druhou složku vůle a její nedostatky posuzujeme podle okolností a 

způsobu jakým byla vůle projevena. Existují situace, kdy je jednoznačné, že projevená 

vůle je pouze simulovaná, případně učiněná v žertu a účastník učinil pracovněprávní 

úkon bez toho, aby chtěl způsobit právní následky, které s pracovněprávním úkonem 

spojují právní předpisy, takový právní úkon je neplatný. Avšak v případě, že není 

jednoznačné, zda projevená vůle je vážná a adresát s ohledem na okolnosti konkrétního 

případu nemohl vědět, že projevovaná vůle jednajícího nebyla vážná, a z toho důvodu 

se domáhá právních následků pracovněprávního úkonu, tak je nutné v zájmu ochrany 

dobré víry adresáta považovat právní úkon se všemi jeho následky za platný. 

O úplně jinou situaci se jedná u dissimulovaných právních úkonů, kdy jednající se snaží 

záměrně působit tak, aby byl určitý pracovněprávní úkon zastřen jiným 

pracovněprávním úkonem. Důvodem pro takovéto jednání je ten, že často je zastíraný 

(disimulovaný) právní úkon je v rozporu s právními předpisy a ekonomickými zájmy 

účastníků pracovněprávního vztahu. Proto je simulovaný pracovněprávní úkon neplatný 

pro nedostatek vážnosti vůle a platným je disimulovaný pracovněprávní úkon, tedy 

pokud naplňuje všechny znaky pracovněprávního úkonu a není v rozporu s právními 

předpisy. 

Vnitřní omyl je nesprávná nebo nedostatečná představa o skutečnostech podstatných při 

utváření vůle učinit právní úkon. Jedná se zejména o nedostatečnou představu o 

předmětu nebo obsahu právního úkonu, o druhém účastníku nebo jiných skutečnostech 

rozhodujících pro utváření vůle jednajícího. Vnitřní omyl má právní význam pouze 

v případě, že se omyl týká takové skutečnosti, že bez ní by nebyl právní úkon učiněn a 

zároveň omyl vyvolal druhý účastník, nebo o něm věděl a využil ho. V ostatních 

případech je vnitřní omyl právně irelevantní. 

Další podmínkou platnosti pracovněprávního úkonu je, že projev vůle jednajícího musí 

být srozumitelný a určitý. Srozumitelný projev vůle je takový projev, ze kterého je 

objektivně zřejmé nebo lze dovodit výkladem, co jednající sděluje adresátovi. 

Neurčitost projevu se, na rozdíl od nesrozumitelnosti, týká obsahové stránky. To 



- 18 - 

znamená, že neurčitý projev nevyjadřuje určitou vůli, a to buď proto, že určitá vůle zde 

vůbec nebyla, nebo proto, že určitá skutečná vůle nebyla projevem určitě vyjádřena.
12

. 

Lze rozlišovat nesrozumitelnost relativní, adresát nerozumí projevu vůle, nebo 

absolutní, nikdo není schopen porozumět projevu vůle jednajícího. 

Pokud je projev vůle srozumitelný, ale přesto nelze ani z projevu ani z jeho následné 

interpretace určit jeho věcný obsah a není tedy možné objektivně určit předmět 

právního úkonu, pak takový projev vůle označujeme za neurčitý.  

Pro formu právního úkonu v pracovním právu platí po novelizaci zákonem č. 365/2011 

Sb., že písemná forma projevu vůle, pracovněprávního úkonu, je povinná nejen 

v případech výslovně stanovených v Zákoníku práce, ale i v ostatních případech, kdy 

Zákoník práce takový právní následek s nedostatkem formy výslovně nespojuje. 

Předmětem pracovněprávního úkonu je zejména vznik, změna nebo zánik práv a 

povinností v pracovněprávních vtazích, které jednající svým projevem sledoval a které 

pracovněprávní předpisy s takovým projevem spojují
13

. Podmínkou předmětu 

pracovněprávního vztahu je, že musí být možný a dovolený.  

Možnost či nemožnost předmětu pracovněprávního úkonu je nutné posuzovat 

objektivně, subjektivní překážky jednoho z účastníků nezpůsobují neplatnost úkonu. 

Nemožnost předmětu nastane tehdy, pokud vznikne nebo existuje překážka, která brání 

splnění právního úkonu. Známe dva druhy nemožnosti předmětu pracovněprávního 

úkonu, počáteční, která způsobuje neplatnost úkonu od počátku a následnou, která 

nezpůsobuje neplatnost a je pouze důvodem k zániku pracovněprávního vtahu. 

Za nedovolený předmět pracovněprávního úkonu považujeme předmět v případě, že: 

 Odporuje zákonu podle svého obsahu 

 Odporuje zákonu podle svého účelu 

 Obchází zákon 

 Příčí se dobrým mravům 

                                                           
12

 FIALA, Josef. Občanské právo. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

c2012, xxxi, 965 s. ;. Meritum (Wolters Kluwer ČR), str. 42. ISBN 978-80-7357-948-7 
13

 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 

xxxv, 599 s. Beckovy právnické učebnice, str. 121. ISBN 978-80-7400-405-6. 
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 Nebyl udělen souhlas příslušným orgánem 

 Zaměstnanec se jako účastník pracovněprávního vtahu jím předem vzdává svých 

práv 

 Zkracuje uspokojení vymahatelné pracovněprávní pohledávky druhého 

účastníka pracovněprávního vtahu. 

V rozporu se zákonem je předmět pracovněprávního úkonu, pokud svým obsahem nebo 

účel odporuje zákonu a jiným obecně závazným právním předpisům, které jsou platné a 

účinné v době, kdy byl pracovněprávní úkon učiněn
14

. Za právní předpis se v tomto 

případě nepovažuje pouze zákon, ale i mezinárodní smlouva nebo předpisy nižší právní 

síly než zákon. V případě rozporu s obsahem právního předpisu se předmět 

pracovněprávního úkonu přímo příčí ustanovením právního předpisu. Při rozporu 

s účelem zákona pracovněprávní úkon odpovídá účelu, který je normou sledován a úkon 

by měl dodržovat. 

Pracovněprávní úkon, který obchází zákon, sice není v přímém rozporu s právním 

předpisem, avšak svými následky nedodržuje účel a obsah těchto právních předpisů a 

jednající se snaží dosáhnout nežádoucího a zákonem nepředvídaného stavu. Tedy 

pracovněprávní úkon po formální stránce odpovídá právním předpisu, ale po obsahové 

stránce, nebo svým účelem odporuje právnímu předpisu. Jako příklad lze uvést poměrně 

rozšířený způsob skončení pracovního poměru, kdy zaměstnanec a zaměstnavatel na 

místo výpovědi z organizačních důvodů spolu uzavřou pro zaměstnance nevýhodnou 

dohodu o ukončení pracovního poměru. 

Předmět právního vztahu je v rozporu s dobrými mravy tehdy, když jeho obsah nebo 

jeho účel je v rozporu s obecně uznávanými pravidly, které společnost dodržuje, které 

vycházejí ze základních mravních zásad daných v místě a čase kdy je úkon učiněn. Ve 

vztahu k pracovnímu právu jde především o vtahy mezi zaměstnavatelem, 

zaměstnancem a ostatním subjekty pracovněprávních vtahů. 

Pracovní právo dále upravuje na rozdíl od občanského práva i další speciální důvody 

neplatnosti právních úkonů. Jedním z nich je situace, kdy se zaměstnanec vzdá svých 

                                                           
14

 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 
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práv, která mu mohou v budoucnu vzniknout, není rozhodné, zda tyto práva vzniknou 

ze zákona nebo či na základě dohod mezi účastníky pracovního poměru. Zde se 

projevuje ochranná funkce pracovního práva, kdy je chráněna slabší strana vztahu, tedy 

zaměstnanec, aby se pod tlakem druhé strany nevýhodně vzdával svých možných práv. 

Pro některé pracovněprávní úkony stanoví Zákoník práce povinnost jednajícího získat 

souhlas příslušného orgánu s úkonem. V případě, že příslušný orgán nevydal souhlas 

s pracovněprávním úkonem a zákon stanoví tuto povinnost pod sankcí neplatnosti, a i 

přesto ho jednající učinil, tak je takový úkon neplatný. V Zákoníku práce jsou upraveny 

i právní úkony, které sice podléhají projednání příslušným orgánem, ale ne schválení. 

V takovém případě neprojednání právního úkonu nemá za následek jeho neplatnost, 

jedná se například o projednání výpovědi z pracovního poměru člena odborového 

orgánu odborovou organizací. 

Pracovněprávní úkony lze třídit, stejně jako v občanském právu, podle různých 

hledisek. Mezi typická dělení patří rozdělení úkonů na komisivní, učiněné jednáním, a 

omisivní, uskutečněné nekonáním. Nebo na právní úkony abstraktní a konkrétní, podle 

toho zda lze z právního úkonu určit jeho kauzu nebo ne. Podle počtu účastníků lze dělit 

úkony na jednostranné, dvoustranné a vícestranné. V pracovním právu a zejména 

v právní úpravě skončení pracovního poměru jsou jednostranné právní úkony poměrně 

časté a i v praxi využívané oproti například občanskému právu, mezi jednostranné 

právní úkony směřující ke skončení pracovního poměru řadíme výpověď, skončení 

pracovního poměru ve zkušební době, okamžité skončení pracovního poměru, mezi 

dvoustranné řadíme např. dohodu o ukončení pracovního poměru.  

2.2 Vady pracovněprávních úkonů 

Nesplňuje-li pracovněprávní úkon všechny náležitosti kladené na jeho účastníka, vůli, 

projev vůle a předmět nemůže mít sledované právní účinky, nebo alespoň ne všechny
15

. 

Platnost právního úkonu je třeba posuzovat k okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy 

byl právní úkon učiněn
16

. Takto vadný pracovněprávní úkon má za následek vlastní 
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 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 

xxxv, 599 s. Beckovy právnické učebnice, str. 124. ISBN 978-80-7400-405-6. 
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neplatnost, nebo je vada důvodem k odstoupení od pracovněprávního úkonu nebo může 

být takový pracovněprávní úkon odporován. 

Neplatnost pracovněprávního úkonu znamená, že úkon sice vznikl, jeho účinky trvají, 

ale nejsou to účinky zamýšlené jednajícím. Tedy nedojde ke vzniku, změně nebo zániku 

práv a povinností, tak jak měl v úmyslu jednající, ale neplatným pracovněprávním 

úkonem jednající založí jiná práva a povinnosti, např. závazky z odpovědnosti za škodu 

nebo závazky z bezdůvodného obohacení, případně sankce z přestupků nebo správních 

deliktů.  

Rozhodné pro určení zda se jedná o platný nebo neplatný pracovněprávní úkon je stav 

v okamžiku kdy byl úkon učiněn. Neplatnost pracovněprávního úkonu nastává vždy od 

počátku (ex tunc), tedy s účinky od učinění pracovněprávního úkonu, a to i v případech, 

kdy je neplatnost zjištěna až dodatečně, pak mají účastníci povinnost si vzájemně vrátit 

přijatá plnění z titulu bezdůvodného obohacení a hradit případné závazky 

z odpovědnosti za škodu. 

Od neplatnosti je nutné odlišovat nicotnost pracovněprávního úkonu, nicotné 

pracovněprávní úkony jsou jen zdánlivé, ale pro své vady, které jsou takového rázu, že 

je nelze považovat ani za vadné právní úkony. Proto se na takové úkony hledí jako by 

vůbec nebyly učiněny. 

Neplatnost pracovněprávního úkonu nastává v následujících případech: 

 Byl učiněn subjektem, který nemá způsobilost mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vtazích 

 Byl učiněn fyzickou osobou, která je zbavena nebo omezena v způsobilosti 

k právním úkonům a místo ní by měl jednat její zákonný zástupce 

 Byl učiněn fyzickou osobou, která sice není zbavena nebo omezena 

v způsobilosti k právním úkonům, ale jednala v duševní poruše, kvůli které by 

měla být neschopna učinit pracovněprávní úkon  

 Vůle jednajícího nebyla svobodná a vážná 

 Projev vůle nebyl učiněn určitě a srozumitelně 

 Pracovněprávní úkon byl učiněn v omylu ve vůli nebo v projevu vůle 
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 Pracovněprávní úkon nebyl učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákoník práce 

nebo dohoda účastníků pracovněprávního vztahu 

 Předmět pracovněprávního úkonu je nemožný  

 Předmět pracovněprávního úkonu není dovolený, pokud odporuje právním 

předpisům, dobrým mravům, nebo nebyl udělen souhlas příslušného orgánu 

s úkonem, nebo se úkonem vzdává zaměstnanec předem svých práv 

Forma pracovněprávního úkonu není ve většině případů Zákoníkem práce stanovena a 

záleží pouze na vůli účastníků, ve zvláštních případech, z důvodu větší právní jistoty, 

Zákoník práce pro některé úkony vyžaduje v písemné formě pod sankcí neplatnosti, od 

této formy se pak není možné odchýlit, ani dohodou stran. Výjimku tvoří pracovní 

smlouva, kde sice Zákoník práce stanoví jako podmínku písemnou formu, ale v případě, 

že by nedošlo k dodržení formy, tak i přesto je pracovní smlouva platná, pouze 

zaměstnavateli hrozí sankci od Inspekce práce. 

Neplatnost lze dále dělit na neplatnost absolutní a relativní. Absolutní neplatnost 

pracovněprávního úkonu nastává přímo ze zákona a není třeba žádného dalšího úkonu 

kteréhokoliv účastníka, soud nebo správní orgán k ní přihlíží při rozhodování ze zákona 

a to i v případě, že není namítána. Relativní neplatnost pracovněprávního úkonu nastává 

až po té co, se ji jeden z účastníků dovolá, tedy ačkoliv je pracovněprávní úkon stižen 

vadou, tak se na něj hledí jako na bezvadný do té doby, než se neplatnosti dovolá, ten 

z účastníků, který je k tomu oprávněn, který je vadou pracovněprávního úkon dotčen na 

svých právech a povinnostech, ale vadu sám nezpůsobil. Za situace, kdy vadu 

pracovněprávního úkonu způsobili oba účastníci vztahu, případně všichni u 

vícestranných právních vztahů, tak se může dovolávat relativní neplatnosti každý 

z účastníků a to i přesto, že se na způsobení vady sám podílel. Pokud by se vady 

dovolával někdo jiný než výše zmínění účastníci, tak se dále hledí na úkon jako by 

nebyl stižen žádnou vadou. K relativní neplatnosti pracovněprávního úkonu ani soud ani 

správní orgán ze zákona nepřihlíží, je nutné vznést námitku neplatnosti za podmínek, 

jak je uvedeno výše. Relativní neplatnost pracovněprávního úkonu může být, na rozdíl 

od absolutní, zhojena, tedy dodatečně odpadne důvod neplatnosti úkonu, a dále není 

možné neplatnost namítat a na pracovněprávní úkon se hledí jako by byl bezvadný od 

počátku. Zhojení může nastat několika způsoby a to v závislosti na vadě, která 
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způsobuje neplatnost, buď konvalidací, odpadnutím vady pro kterou byl úkon neplatný, 

nebo ratihabicí, dodatečným schválením úkonu účastníky.  

Odlišení, zda je pracovněprávní úkon stižen neplatností relativní nebo absolutní je 

upraveno v Zákoníku práce a to v §§ 19 a 20. § 19 obsahuje výčet důvodů, které 

způsobují absolutní neplatnost pracovněprávního úkonu. § 20 upravuje úkony, u kterých 

pokud nastane neplatnost, tak se jedná vždy o neplatnost absolutní. V ostatních 

případech podle § 18 se jedná o neplatnost relativní.  

Relativní neplatnost pracovněprávních úkonů je nutné namítat před soudem nebo 

správným orgánem, který je příslušný rozhodnout v dané věci. Tedy nestačí neplatnost 

namítnout druhému účastníku, ale je třeba se domáhat vyslovení neplatnosti 

pracovněprávního úkonu právě před soudem nebo správním orgánem. Pro některé 

pracovněprávní úkony stanový Zákoník práce lhůty, ve kterých je třeba relativní 

neplatnost namítat, například u skončení pracovního poměru výpovědí je lhůta, ve které 

může zaměstnanec nebo zaměstnavatel namítat neplatnost této výpovědi dva měsíce ode 

dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Po uplynutí této lhůty se právo namítat neplatnost 

úkonu prekluduje a bez ohledu na to zda byl pracovněprávní úkon stižen vadou a proto 

neplatný nebo ne, se na něj hledí jako na bezvadný. Důvodem je zájem obou účastníků 

pracovního poměru a zejména státu na právní jistotu v zaměstnaneckých vtazích a jejich 

přehlednost. 

Odporovatelnost pracovněprávního úkonu je právní institut, díky kterému je možné 

podat odpůrčí žalobu proti pracovněprávnímu úkonu, kterým se snaží povinný zkrátit 

uspokojení pracovněprávní pohledávky oprávněného. Podmínkou odporovatelnosti je, 

že pracovněprávní úkon musí povinný učinit v posledních třech letech a úmyslem své 

věřitele zkrátit a druhému účastníku odporovaného pracovněprávního úkonu je tento 

úmysl znám, nebo je k povinnému v postavení osoby blízké a při náležité pečlivosti měl 

tento úmysl poznat. Věřitel z pracovněprávní pohledávky má možnost tento úkon 

odporovat, což znamená, že právní úkon má nadále předpokládané právní důsledky pro 

třetí osoby, ale ve vztahu k věřiteli nastává relativní neplatnost a hledí se ve vztahu 

k dlužníkovi a druhému účastníku úkonu na tento úkon jako by nenastal. Z tohoto 

vyplývá, že je možné odporovat pouze takový pracovněprávní úkon, který je platný. 

Odporovatelnost pracovněprávního úkonu nenastává ze zákona, ale je třeba, aby 
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poškozený věřitel podal u soudu tzv. odpůrčí žalobu, na základě které soud může 

vyslovit relativní neplatnost úkonu. Po nabytí právní moci takového rozsudku se má 

možnost hojit poškozený věřitel na předmětu odporovaného pracovněprávního úkonu a 

to i v případě, že předmět je ve vlastnictví druhého z účastníků odporovaného úkonu. 

Pokud již předmět odporovaného úkonu neexistuje, nebo není ve vlastnictví ani jednoho 

z účastníků, má možnost poškozený věřitel hojit se na tom, kdo měl z odporovaného 

úkonu prospěch. 

2.3 Pracovní poměr 

Pracovní poměr tvoří spolu s právními vztahy vznikajícími na základě dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr skupinu pracovněprávních vztahů. V této skupině má 

pracovní poměr dominantní postavení, z čehož vyplývá i rozsáhlá právní úprava 

v Zákoníku práce. Pracovní poměr upravuje poměrně rozsáhlá druhá část Zákoníku 

práce, kdežto dohody konané mimo pracovní poměr upravuje část třetí, která obsahuje 

pouze tři paragrafy. 

Pracovní poměr je zjednodušeně řečeno právní vztah mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem, regulovaný právními předpisy pracovního práva. Jedná se o smluvní a 

závazkový vztah, v jehož rámci se jeden z účastník (zaměstnanec) zavazuje pro druhého 

účastníka (zaměstnavatel) vykonávat práci za mzdu
17

. Vzhledem k účastníkům řadíme 

pracovní poměr do individuálních pracovněprávních vztahů. Jako každý právní vztah, 

tak i pracovní poměr je tvořen základním prvky: 

 Subjekty pracovního poměru 

 Objektem pracovního poměru 

 Obsahem pracovního poměru 

Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnavatel a zaměstnanec. Subjekt pracovního 

poměru musí mít pracovněprávní subjektivitu tzn. způsobilost mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích a vlastním jménem je zakládat, měnit nebo rušit a nést 

                                                           
17

 GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Jana KOMENDOVÁ a Jaroslav 

STRÁNSKÝ. Pracovní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 752 s. Edice učebnic 

Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 483, str. 227. ISBN 978-802-1058-521. 
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vlastní zodpovědnost z těchto vztahů
18

. Zaměstnavatel může být jak fyzická, tak 

právnická osoba, zaměstnanec je vždy fyzickou osobou. 

Zaměstnavatelem je osoba, která si jiného najímá k výkonu závislé práce a zavazuje se 

mu poskytnout za tuto práci odměnu zaměstnancem je pak ten, kdo poskytuje jinému 

osobní výkon práce a požaduje za to odměnu to vše za podmínek stanovených 

Zákoníkem práce.  

Objektem pracovního poměru je výkon práce, a to osobně zaměstnancem pro 

zaměstnavatele za úplatu. Zaměstnanec se při výkonu práce řídí pokyny zaměstnavatele 

a je proto v pozici podřízenosti vůči zaměstnavateli. Pro takový výkon práce se používá 

výraz závislá práce, tento pojem definuje Zákoník práce tak, že Závislou prací je práce, 

která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 

jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro 

zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat 

nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na 

pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. 

Práva a povinnosti účastníků pracovního poměru tvoří jeho obsah. Jejich základem je 

pracovní závazek, který zahrnuje vzájemná práva a povinnosti, která jsou shodná pro 

všechny druhy pracovních poměrů, tzn. musí se vyskytovat v každém pracovním 

poměru
19

. 

Pracovní závazek obsahuje následující práva a povinnosti subjektů pracovního poměru, 

přičemž jsou tyto práva a povinnosti párové, tedy povinnost jednoho subjektu znamená 

právo subjektu druhého. Pracovní závazek obsahuje následující práva a povinnosti 

subjektů pracovního poměru: 

a) Povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy, a 

zároveň právo zaměstnance požadovat po zaměstnavateli umožnění výkonu 

sjednané práce 
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BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 

xxxv, 599 s. Beckovy právnické učebnice. str. 170 ISBN 978-80-7400-405-6. 
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 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 

xxxv, 599 s. Beckovy právnické učebnice. str. 173 ISBN 978-80-7400-405-6. 
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b) Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci plat, mzdu nebo jinou 

odměnu za vykonanou práci a zároveň právo zaměstnance požadovat po 

zaměstnavateli plat, mzdu nebo jinou odměnu 

c) Povinnost zaměstnance konat osobně pro zaměstnavatele práci podle jeho 

pokynů a zároveň právo zaměstnavatele vést zaměstnance při práci a požadovat 

osobní výkon sjednané práce. 

Mezi další povinnosti subjektů pracovního poměru se řadí dále na straně zaměstnavatele 

povinnost vytvářet pro zaměstnance podmínky pro plnění pracovních úkolů a 

zachovávat pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo případně 

vnitřním předpisem. 

Další povinnosti zaměstnance jsou blíže konkretizovány v Zákoníku práce v § 300 a § 

301, které stanoví, že zaměstnanec je povinen: 

a) pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, 

vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci, 

b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, 

plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, 

c) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat 

ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně 

seznámeni, 

d) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a 

ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a 

zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. 

A nově od 1. ledna 2011 po novele Zákoníku práce
20

, kterou přešla na zaměstnavatele 

povinnost hradit náhradu mzdy zaměstnanci v období  prvních 14 respektive 21 

kalendářních dnů nemoci zaměstnance, současně je zaměstnanec povinen v době 

prvních 14 kalendářních dnů v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 a v době 

prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený 

režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Mezi povinnosti neschopného pojištěnce 

patří zejména zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a 

                                                           
20

 zákonem č. 365/2011 Sb. 
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dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. 

Po uplynutí prvních 14 respektive 21 kalendářních dnů nemoci zaměstnance je dále 

zaměstnanci vyplácena nemocenská. 
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3. Právní úkony směřující ke skončení pracovního poměru 

Právní úkony účastníků pracovního poměru směřující k jeho skončení jsou 

nejdůležitější a v praxi také nejčastější způsoby, na jejichž základě dochází 

k rozvazování pracovního poměru
21

. Právní úprava jednotlivých způsobů skončení 

pracovního poměru je proto velmi podrobná a je snaha zákonodárce upravit všechny 

jejich náležitosti a právní důsledky z nich vyplývající. Důvodem takové pozornosti je, 

že tyto právní úkony mají velmi závažné důsledky pro účastníky pracovního poměru. 

Dělení právních úkonů směřujících ke skončení pracovního poměru bude podobné jako 

rozdělení právních úkonů v minulé kapitole. Nejjednodušším dělením je rozdělení na 

četnější jednostranné právní úkony směřující ke skončení pracovního poměru a méně 

četné dvoustranné úkony směřující ke skončení pracovního poměru.  

Zákoník práce obsahuje taxativní výčet právních úkonů směřující ke skončení 

pracovního poměru, jedná se o následující právní úkony: 

 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

 Výpověď 

 Okamžité zrušení pracovního poměru 

 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

V období mezi dobou kdy byl učiněn právní úkon, kterým končí pracovní poměr a 

samotným skončením pracovního poměru nastává situace, která není výhodná ani pro 

jednu smluvní stranu. Zaměstnavatel nemá důvod dále investovat do dalšího vzdělávání 

zaměstnance, nebo do jeho odměn. Stejně tak zaměstnanec nemá další motivaci se 

rozvíjet v práci a naopak se zaměřuje na hledání nového pracovního místa. K tomuto 

hledání má zákonný nárok
22

  na neplacené volno v rozsahu půl dne týdně. Po dohodě se 

zaměstnavatelem je možné toto volno sloučit. Ve stejném rozsahu poskytne 

zaměstnavatel volno s náhradou mzdy nebo platu zaměstnanci před skončením 
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 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012, 

xxxv, 599 s. Beckovy právnické učebnice, str. 243. ISBN 978-80-7400-405-6. 
22 

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci 
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pracovního poměru, který končí výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodů 

uvedených v Zákoníku práce v § 52 písm. a) až e) nebo dohodou ze stejných důvodů. 

  



- 30 - 

4. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je formálně nejjednodušší by měla být i 

nejpoužívanější způsob skončení pracovního poměru. Už samotné zařazení Dohody o 

rozvázání pracovního poměru na začátek způsobů jak lze zákonně skončit pracovní 

poměr v Zákoníku práce ukazuje, že i zákonodárce předpokládal, že se bude jednat o 

nejfrekventovanější a nejdůležitější způsob ukončení pracovního poměru.  

Dohodu o rozvázání pracovního poměru můžeme charakterizovat jako dvoustranný 

právní úkon zaměstnance a zaměstnavatele, v jehož důsledku dochází ke skončení 

pracovního poměru
23

.  

Z povahy úkonu vyplývá, že tento právní úkon není učiněn proti vůli ani jedné strany, 

tak jak je tomu například u výpovědi a proto pro něj neplatí některá omezení běžná pro 

jiné úkony směřující ke skončení pracovního poměru (např. omezení chránící určité 

skupiny zaměstnanců, zaměstnanec není chráněn ochranou dobou. Dohodu o skončení 

pracovního poměru je možné uzavřít i se zaměstnancem, jež je uznán dočasně práce 

neschopným pro nemoc nebo úraz, ale i s těhotnou zaměstnankyní.  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je shodný projev vůle zaměstnance a 

zaměstnavatele, mezi jehož náležitosti patří  

 Shoda o skončení pracovního poměru  

 Určení okamžiku kdy pracovní poměr končí 

Okamžik rozvázání pracovního poměru musí být určen tak, aby nevznikla žádná 

pochybnost o tom, kterým dnem měl pracovní poměr skončit. Termín rozvázání 

pracovního poměru nemusí být určen jen stanovením konkrétního data, ale například 

časem skončení prací, skončením pracovní neschopnosti, dnem nástupu jiné pracovnice 

z mateřské dovolené
24

. Pokud dohoda o rozvázání pracovního poměru neobsahuje 

ujednání, o tom k jakému okamžiku končí pracovní poměr, platí fikce o dohodě stran, 

že pracovní poměr končí dnem podpisu dohody. To platí i v případě, že zaměstnanec je 
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 GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ a Dana HRABCOVÁ. Základy pracovního práva. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 303 s, str. 106. ISBN 978-807-3802-431. 
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 SOUČKOVÁ, Marie. Zákoník práce: komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001, xxi, 908 s., str. 122 

ISBN 80-717-9341-8. 



- 31 - 

v tu dobu v ochranné době, tedy pracovní poměr neskončí až po uplynutí této ochranné 

doby. 

Pokud se týká formy právního úkonu, zákon požaduje písemnou formu dohody, jinak 

bude dohoda neplatná. V případě neplatnosti se však jedná pouze o neplatnost 

relativní
25

. Nedostatek formy se dá u dohody o skončení pracovního poměru dodatečně 

odstranit konvalidací, tak že strany dohodu zachytí v písemné formě. 

Podstatnou náležitostí dohody, dle Zákoníku práce, není důvod rozvázání pracovního 

poměru. Neuvedení důvodů, pro které je pracovní poměr rozvazován, nezpůsobuje 

neplatnost písemné dohody o rozvázání pracovního poměru ani tehdy, jestliže 

zaměstnanec o jejich uvedení v dohodě požádá
26

. Zaměstnanec na uvedení důvodu 

může trvat na základě principu smluvní svobody a případně může odmítnout podepsat 

písemnou dohodu bez uvedení důvodu výpovědi. Oproti předchozí úpravě se oslabuje 

jeho pozice v již tak nerovném postavení. Zaměstnanec bude zřejmě trvat na uvedení 

důvodu, pokud bude tento důvod pro něj přinášet určité výhody, ať v hledání nového 

zaměstnání nebo mu na základě důvodu dohody vznikne nárok na odstupné. Je-li 

uveden důvod spočívající ve zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, v přemístění 

zaměstnavatele nebo jeho části, anebo v nadbytečnosti zaměstnance, nebo z důvodu, že 

zaměstnanec nesmí vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz, pro onemocnění 

nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice na pracovišti, musí 

zaměstnavatel vyplatit odpovídající odstupné
27

.  

Pokud byla písemná dohoda uzavřena bez uvedení důvodů, ale důvody zakládají nárok 

zaměstnance na odstupné, bude pro zaměstnance problematické se tohoto odstupného 

domoci, protože při vymáhání odstupného soudní cesou musel prokázat, že uzavření 

dohody o rozvázání pracovního poměru došlo skutečně na základě těchto důvodů
28

. Což 

vzhledem k situaci v poslední době, kdy dochází k obcházení zákona a namísto 

výpovědi zaměstnanci z organizačních důvodů jsou zaměstnanci nuceni k podepisování 
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pro ně nevýhodných dohod, je pro zaměstnance tato právní úprava jen další překážkou 

k tomu, aby se mohli domoci svých zákonných nároků. 

Skončení pracovního poměru dohodou může navrhnout jak zaměstnanec, tak i 

zaměstnavatel, návrh musí minimálně obsahovat podstatné náležitosti dohody a musí 

být adresován druhé straně. Ta se musí v lhůtě rozhodnout, zda přijímá návrh dohody 

nebo ne. Zákoník práce pro tuto situaci nezavádí žádné speciální lhůty nebo postupy, a 

tak si musíme vystačit s obecnými lhůtami a postupy Zákoníku práce. V případě, že 

strana, která navrhuje dohodu, určí lhůtu, ve které je nutné návrh přijmout, tak do 

vypršení této lhůty je návrh závazný. Po uplynutí lhůty má souhlas s návrhem za 

následek, že se na něj nahlíží jako na další návrh, který musí původní navrhovatel znovu 

odsouhlasit. V případě, že lhůta není stanovena společně s návrhem, což je běžnější 

situace, tak postupujeme následujícím způsobem, pokud je návrh předložen osobně, tak 

jeho schválení musí proběhnout ihned, pokud dojde k předání návrhu jiným způsobem, 

tak je nutné návrh přijmout bez zbytečného odkladu, jinak se má za to, že návrh dohody 

nebyl přijat. 
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5. Výpověď 

Praxe ukázala, že častějším způsobem skončení pracovního poměru je výpověď, 

zejména proto, že na rozdíl od dohody nevyžaduje shodný projev vůle obou stran. 

Výpověď je jednostranný právní úkon, v jehož důsledku dochází ke skončení 

pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby
29

. Jedná o projev vůle jedné ze stran 

pracovní smlouvy, který je nezávislý na vůli strany druhé, směřující ke skončení 

pracovního poměru. Přičemž vůle druhé strany je tu oproti dohodě o skončení 

pracovního poměru nepodstatná a často je v rozporu s vůlí jednajícího.  

Jedním ze základních poznávacích znaků výpovědi je výpovědní doba, která běží vždy 

od prvního dne následujícího měsíce po dni doručení výpovědi a končí posledním dnem 

příslušného kalendářního měsíce, pokud zákon nestanoví něco jiného. Tento způsob 

počítání výpovědní lhůty podle mého názoru uměle prodlužuje výpovědní lhůtu a to až 

o jeden měsíc, to vše ve chvíli, kdy jeden z účastníků pracovního poměru již nemá 

zájem v něm pokračovat. Z toho důvodu si praxe pomáhá tak, že je časté doručování 

výpovědí až na konci měsíce. Otázkou je tedy zda by nebylo vhodnější změnit právní 

úpravu tak, aby výpovědní lhůta počala běžet již den následující po jejím doručení. 

Výpovědní lhůta musí být stejná jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Zákoník 

práce stanoví v § 51, že výpovědní lhůta je 2 měsíce s tím, že je možné prodloužit 

smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Smlouva, na základě které dochází 

k prodloužení výpovědní lhůty, musí být písemná. Delší výpovědní dobu lze sjednat 

např. ve smlouvě pracovní, nebo ve zvláštní dohodě
30

. Neuvede-li zaměstnanec nebo 

zaměstnavatel ve výpovědi výpovědní dobu vůbec nebo ji neuvede správně, není 

výpověď neplatná. Pracovní poměr v takovém případě končí uplynutím zákonné 

výpovědní doby
31

. 

Nově Zákoník práce umožňuje v § 51a výjimku v případě délky výpovědní doby, a to 

ve prospěch zaměstnance. Zaměstnanec má možnost skončit pracovní poměr výpovědí 

před uplynutím výpovědní doby v tom případě, že výpověď ze strany zaměstnance byla 
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dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo 

přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, 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 z pracovněprávních vztahů. 

Forma samotné výpovědi je písemná pod sankcí absolutní neplatnosti, což odpovídá 

požadavkům právní jistoty účastníků pracovního poměru a umožňuje snadnější soudní 

přezkum takto podané výpovědi.  

Další podmínkou platnosti výpovědi z pracovního poměru je její doručení druhé 

smluvní straně. Tedy účinky výpovědi nastávají teprve jejím doručením, což má 

význam pro běh výpovědní doby a tedy určení dne, kdy pracovní poměr končí. 

Nejčastějším způsobem doručení bude osobní, kdy zaměstnavatel doručí výpověď 

zaměstnanci osobně v místě sídla zaměstnavatele a naopak zaměstnavatel doručí 

výpověď zaměstnanci v době a místě výkonu práce. Často se ovšem v praxi stává, že 

zaměstnanec písemnost odmítne převzít. V tom případě stačí na písemnosti vyznačit 

„Odmítl převzít dne ………….“ a danou skutečnost si nechat podepsat alespoň dvěma 

přítomnými svědky.
32

 Další možností je písemné doručování, které upravuje Zákoník 

práce. V případě písemného doručení je nutné, aby byla písemnost doručena do 

vlastních rukou. Pro případ odmítnutí převzetí výpovědi druhou stranou, zde nastupuje 

fikce doručení. Za doručenou se považuje výpověď dnem, kdy ji odmítl adresát převzít. 

V případě doručení výpovědi osobně, je třeba odmítnutí prokázat, například svědecky.  

Odvolání výpovědi, pokud již byla doručena druhému účastníkovi pracovního poměru, 

je možné pouze tehdy, pokud s tím druhý účastník souhlasí. Jak odvolání výpovědi, tak 

i souhlas s odvoláním je třeba provést písemnou formou, ale v tomto případě zde již 

není sankce neplatnosti v případě nedodržení. 

5.1. Výpověď ze strany zaměstnance 

Zaměstnanec jako subjekt pracovního poměru ve slabším postavení je zvýhodněn 

právní úpravou podmínek, za kterých může dát výpověď. Zaměstnanec může dát 
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zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpověď je 

platná, splňuje-li obecné hmotněprávní podmínky výpovědi
33

. Ani další právní úprava 

nijak neomezuje zaměstnance v ukončování pracovního poměru výpovědí. Což je 

největší rozdíl oproti zaměstnavateli. Avšak stále tu platí výpovědní lhůty stanovené 

zákonem, nebo dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

5.2. Výpověď ze strany zaměstnavatele 

Podmínky pro výpověď danou zaměstnavatelem jsou na rozdíl od výpovědi dané 

zaměstnancem výrazně omezené. Důvodem omezení je, aby byl zaměstnanec jako 

slabší strana pracovního poměru, jak ekonomicky tak postavením ve vztahu, chráněn 

před neopodstatněným rozvázáním pracovního poměru. Tedy je zde snaha o ochranu 

stability pracovního poměru a tím i právní a sociální jistoty zaměstnance.  

Zaměstnavatel má možnost dát výpověď zaměstnanci pouze z důvodů taxativně 

uvedených v Zákoníku práce v § 52
34

. Výpovědní důvod musí být v písemné výpovědi 

natolik určen, aby nebylo možná záměna za jiný výpovědní důvod. Pokud by tuto 

podmínku zaměstnavatel nedodržel, tak je výpověď relativně neplatná
35

. Po obdržení 

výpovědi zaměstnancem není možné, aby byl dodatečně měněn důvod výpovědi.  

Zákonné výpovědní důvody lze rozdělit do pěti okruhů: 

 Organizační důvody 

 Dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance 

 Nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce ze 

strany zaměstnance  

 Existující důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či 

soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnanci vykonávané práci. 
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 poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance 

stanovenou v § 301a Zákoníku práce
36

 

5.2.1 Ochranná doba 

Je-li naplněn některý ze zákonných výpovědních důvodů vymezených Zákoníkem 

práce, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Toto však neplatí bezvýjimečně. 

Existují skutečnosti, které i v takovém případě brání zaměstnavateli, aby platně rozvázal 

pracovní poměr se zaměstnancem. 

Zaměstnavatel je omezen objektivními a subjektivními lhůtami, ve kterých je možné 

uplatnit výpovědní důvod a rozvázat pracovní poměr. Například u výpovědi pro 

porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, které se vtahují k vykonávané 

práci nebo pro důvod, kvůli kterému je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, je 

zaměstnavatel vázán subjektivní lhůtou dvou měsíců. A to buď od chvíle kdy se 

dozvěděl o důvodu výpovědi, nebo pokud došlo k porušení povinností vyplývajících 

z pracovního poměru v cizině, tak lhůta běží od návratu z ciziny. Zároveň je možné 

tento důvod nejpozději uplatnit v objektivní lhůtě jednoho roku. Později již nelze použít 

tyto skutečnosti jako výpovědní důvod. 

Za další překážku lze považovat povinné projednání výpovědi příslušným odborovým 

orgánem podniku. Přísnější podmínky jsou, jedná-li se o člena orgánu odborové 

organizace, který působí u zaměstnavatele, v době funkčního období a 1 rok po 

skončení funkčního období, v takovém případě je povinen zaměstnavatel nejen 

projednat výpověď s orgánem odborové organizace, ale orgán odborové organizace 

musí s výpovědí souhlasit. V tomto případě se za souhlas odborové organizace 

považuje, i pokud odborová organizace nevydala písemně souhlas, když o něj byla 

zaměstnavatelem požádána. Tento souhlas je možné použít pouze ve lhůtě dvou měsíců, 

poté je nutné žádat souhlas nový. Jestliže odborová organizace odmítne vydat souhlas 

s výpovědí nebo je okamžité zrušení pracovního poměru z toho důvodu neplatné, ale 

ostatní důvody výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru tu jsou dány, tak 
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se zaměstnavatel může obrátit na soud ve lhůtě dvou měsíců a ten pokud shledá, že 

nelze spravedlivě na zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával, je 

výpověď nebo okamžité skončení pracovního poměru platné. 

V životě zaměstnance existují určité životní situace, kdy je pro stát sociálně nežádoucí, 

aby výpověď jinak opodstatněná byla platná, proto Zákoník práce v tomto období, které 

označuje jako ochrannou dobu, zvýšeně chrání zaměstnance před jednostranným 

rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Ochranná doba je Zákoníkem 

práce definovaná jako: 

 Doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo 

úraz, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato 

neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití 

návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od 

nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění 

tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z 

ústavního ošetřování 

 Doba, kdy se zaměstnanec účastní vojenského cvičení nebo výjimečného 

vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po 

dobu výkonu těchto cvičení, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto 

cvičení 

 V době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce 

 V době, kdy je zaměstnankyně těhotná, nebo když čerpá mateřskou dovolenou, 

nebo když zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou 

 V době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského 

posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně 

nezpůsobilým pro noční práci. 

Pokud by byla dána výpověď zaměstnanci v ochranné době, byla by taková výpověď 

neplatná. Je nerozhodné, zda zaměstnavatel v okamžiku dání (doručení) výpovědi o 
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existenci ochranné doby věděl, či nikoliv
37

. Příkladem může být těhotenství 

zaměstnankyně, které bez ohledu na to, zda o něm zaměstnankyně nebo zaměstnavatel 

věděli, způsobuje relativní neplatnost výpovědi
38

. Pokud by byla dána výpověď před 

počátkem ochranné doby, a ochranná doba skončí dříve, než uplyne výpovědní doba, 

pak ochranná doba nemá vliv na délku výpovědní doby. Ale v případě, že by výpovědní 

doba uplynula v ochranné době, je sice výpověď platná, ale ochranná doba zde 

projevuje svou ochrannou funkci, tak že se do výpovědní doby nezapočítává doba, kdy 

měla výpovědní doba běžet během ochranné doby, výpovědní doba se staví a pokračuje 

až po odpadnutí důvodu pro ochrannou dobu. Tedy pracovní poměr skončí teprve 

uplynutím zbývající výpovědní doby po skončení ochranné doby. Výjimku tvoři případ, 

kdy sám zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá
39

. Pak 

pracovní poměr končí okamžikem uplynutí výpovědní doby a k ochranné době se 

nepřihlíží. 

V některých případech, kdy na ochraně zaměstnance není možné z objektivních důvodů 

trvat (např. ruší-li se zaměstnavatel) nebo by taková ochrana nebyla ospravedlnitelná 

(porušování povinností zaměstnancem), zákaz výpovědi neplatí
40

. Pokud je výpověď 

dána z důvodu rušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nemůže 

zaměstnavatel objektivně plnit povinnosti vyplývající z pracovního poměru a z toho 

důvodu je možné dát zaměstnanci výpověď i v ochranné době.  

Dále se ochranná doba nevztahuje na případy, kdy je možné se zaměstnancem okamžitě 

ukončit pracovní poměr, ale místo toho zaměstnavatel zvolí výpověď nebo se jedná o 

výpověď pro jiné porušení právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. nebo 

nově o výpověď pro zvlášť hrubé porušení léčebného režimu pojištěnce. To vše neplatí 

v případě zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnance čerpající rodičovskou 

dovolenou po dobu, kterou by žena byla oprávněna čerpat mateřskou dovolenou
41

. 
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Účelem této úpravy je, aby byl zaměstnanec chráněn, ale ne v případě vážného porušení 

pracovních předpisů nebo méně závažného opakovaného porušení pracovních předpisů. 

V tom případě není vhodné trvat na ochraně před výpovědí, a tím poškozovat oprávněné 

zájmy zaměstnavatele. 

Zvláštní ochranu podle zvláštních právních předpisů požívají poslanci Poslanecké 

sněmovny Parlamentu a senátoři Senátu Parlamentu. Jejich zaměstnavatel s nimi po 

dobu výkonu funkce a dvanáct měsíců po zániku mandátu může rozvázat pracovní 

poměr proti jejich vůli pouze se souhlasem předsedy komory Parlamentu. Jinak je 

skončení pracovního poměru neplatné
42

.  

V případě zdravotně postižených zaměstnanců existuje také jisté omezení při skončení 

pracovního poměru, tedy nejen výpovědi to takové, že má zaměstnavatel povinnost tuto 

skutečnost písemně oznámit příslušnému úřadu práce. 

5.2.2 Zákonné důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele 

5.2.2.1 Organizační důvody výpovědi 

Organizační důvody výpovědi jsou upraveny v Zákoníku práce v § 52 písmeno a)-c), 

někdy se také označují za důvody, které mají svůj původ na straně zaměstnavatele
43

, 

jmenovitě se jedná o tyto důvody: 

 Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část 

 Přemísťuje 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 

Podmínkou pro dání výpovědi zaměstnanci z tohoto výpovědního důvodu je 

předcházející rozhodnutí o organizační změně. Toto rozhodnutí nemusí být ani písemné 
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ani nijak vyhlášené, ale zaměstnanec s ním musí být seznámen nejpozději při převzetí 

výpovědi a to i přesto, že by rozhodnutí obsahovalo obchodní tajemství
44

. Rozhodnutí o 

organizační změně není právní úkonem, jedná se pouze o faktický úkon, který je 

hmotněprávní podmínkou pro výpovědní důvod. V případě soudního přezkumu se soud 

rozhodnutím nezabývá po obsahové stránce, pouze řeší zda takové rozhodnutí 

existovalo v okamžiku dání výpovědi a bylo přijato oprávněným orgánem
45

. 

Zrušení zaměstnavatele, které je výpovědním důvodem, není možné zaměňovat se 

zánikem zaměstnavatele, protože zrušení zaměstnavatele znamená, že zaměstnavatel 

zaniká jako právní subjekt bez nástupce, naopak zánik společnosti znamená, že zde 

bude vždy existovat nástupnický subjekt. Nástupnický subjekt může vzniknout jednak 

rozdělením společnosti, nebo naopak fúzí s jinou. Z toho vyplývá, že tento výpovědní 

důvod lze použít pouze v případě, že neexistuje právní nástupce po zrušeném 

zaměstnavateli, pokud by takový nástupce existoval, tak má povinnost převzít podle 

rozsahu převzatého souboru věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které sloužily k 

plnění úkolů dosavadního (zrušeného) zaměstnavatele novými zaměstnavateli, k tomu 

přebírá i odpovídající pracovní závazky vůči zaměstnancům.  

Pojem zrušení společnosti v tomto případě nemá stejný význam jako v obchodním 

zákoníku a nelze ho proto zaměňovat se zrušením obchodní společnosti, družstva nebo 

jiné právnické osoby. Zaměstnavatel jako právnická nebo fyzická osoba se ruší vždy, 

pokud přestane podnikat nebo vykonávat jiné činnosti, které byly důvodem pro 

zaměstnávání zaměstnanců. 

Zaměstnavatel v případě rušení ztrácí fakticky možnost zaměstnávat zaměstnance, ale to 

samo o sobě není právní skutečností, která by vedla ke skončení pracovního poměru. 

Pracovní poměr je možné ukončit jen zákonem stanovenými způsoby, přičemž výpověď 

z důvodu, že se zaměstnavatel ruší, je jedna z možností. Z výše uvedených důvodů není 

možné trvat na uplatňování omezení výpovědi, a to především institutu zákazu 

výpovědi. 
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Vše, co platí pro rušení zaměstnavatele a bylo uvedeno výše, samozřejmě platí i v 

situací, kdy se ruší jen část zaměstnavatele, ale zde mohou nastat jisté komplikace. 

První komplikací je, že v zákoně není nikde legálně definován pojem část 

zaměstnavatele. Judikatura se ustálila na definici, že část zaměstnavatele je organizační 

jednotka, útvar nebo jiná složka organizace, která vyvíjí v rámci zaměstnavatele 

relativně samostatnou činnost, jíž se podílí na plnění úkolů (na předmětu činnosti) 

zaměstnavatele samotného. Taková složka organizace má vyčleněny určité prostředky 

(budovy, stroje, nářadí apod.) a prostory k provozování této činnosti, zpravidla je 

vedena ve vnitřním organizačním předpisu zaměstnavatele (např. v organizačním řádu) 

a v jejím čele stojí vedoucí pracovník zaměstnavatele
46

.  

Další komplikací je rozlišení důvodu výpovědi, zda je důvodem rušení podniku nebo 

jeho části, nebo zda je výpovědním důvodem tzv. nadbytečnost. Protože v případě 

nadbytečnosti samozřejmě nelze uplatnit výjimku z institutu zákazu výpovědi, tak jak je 

to možné v případě rušení podniku nebo jeho části. Při uzavření jedné nebo více 

provozoven je situace jednoznačná, ale pokud nastane situace, kdy zaměstnavatel 

jednotlivé úkoly přerozdělí na jiné oddělení nebo využije outsourcing, by případná 

výpověď musela být z důvodu nadbytečnosti.  

Výpověď z důvodu rušení společnosti nebo její části je možné dát jen těm 

zaměstnancům, kteří pracovali v rušené části společnosti, v případě ostatní zaměstnanců 

by se jednalo o výpověď z důvodu nadbytečnosti.
47

 

Při přemístění zaměstnavatele nebo jeho části se jedná o situaci, kdy má sice 

zaměstnavatel dále možnost přidělovat práci zaměstnanci, ale na jiném místě, než které 

si spolu dohodli v rámci pracovní smlouvy. Pokud se jedná o přesun provozu v rámci 

míst stanovených pracovní smlouvou, není možné uplatnit tento výpovědní důvod. 

Jedná se tedy zásadně o faktické přestěhování provozu nebo jeho části. Ne o změnu 
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sídla, zde jen s výjimkou, že je místo výkonu práce vázáno na sídlo zaměstnavatele. 
48

 

Jinak zde platí stejná pravidla jako pro rušení zaměstnavatele nebo jeho části, jak jsou 

popsány o kapitolu výše. 

5.2.2.2 Nadbytečnost 

Nadbytečnost výpovědním důvodem je v situaci, kdy zaměstnavatel nemá možnost 

přidělovat práci zaměstnanci v rozsahu stanoveném pracovní smlouvou. Zaměstnanci 

lze dát výpověď podle písm. c) §52 Zákoníku práce, stane-li se nadbytečným vzhledem 

k rozhodnutí zaměstnavatele, nebo příslušného orgánu o změně pracovních úkolů, 

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti 

práce nebo o jiných organizačních změnách
49

. Tedy aby bylo možné použít tento 

výpovědní důvod, je nutné splnit tři předpoklady: Rozhodnutí o organizační změně, 

nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost mezi organizační změnou a 

nadbytečností zaměstnance
50

. Přijetí jiného zaměstnance na místo uvolněné odchodem 

zaměstnance, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost, je zpravidla důkazem o 

neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu
51

. Nadbytečnost nelze brát jako 

výpovědní důvod ani tehdy, pokud k ní došlo v důsledku přijímání nových 

zaměstnanců, kteří více vyhovují pracovním úkolům, ať kvalifikací nebo zkušenostmi. 

Naopak výpovědní důvod trvá v případě, kdy sice po propuštění zaměstnance 

zaměstnavatel přijal nové zaměstnance, ale tito zaměstnanci mají odlišnou kvalifikaci, 

pak výpověď zůstává dále platná
52

. 

Pokud rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizační změně za 

účelem snížení stavu zaměstnanců a tím zvýšení efektivity práce, lze dosáhnout jinak 

než propouštěním zaměstnanců výpovědí, tak má tento postup přednost
53

. Jedná se 

především o skončení pracovního poměru uplynutím doby u zaměstnanců, se kterými 

                                                           
48 

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních: vznik, změny a skončení pracovního poměru. Aktualiz. 

a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2005, 256 s. Judikatura (ASPI Publishing), str. 69. ISBN 80-735-7048-3. 
49

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2012, 741 p., str. 91 ISBN 978-807-3577-230. 
50

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Cz 215/67 
51

 FETTER, Richard W. Propouštění ze zaměstnání: rozvazování pracovního poměru pro nadbytečnost a 

z jiných organizačních důvodů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2010, 106 s. Právo (Key Publishing), 

str. 35. ISBN 978-80-7418-088-0. 
52

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1369/2001 
53

 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2580/2003 



- 43 - 

byla sjednána pracovní smlouva na dobu určitou, výpovědi podané zaměstnanci, odchod 

do starobního nebo invalidního důchodu.  

Pracovní poměr, který končí z důvodu výpovědi pro nadbytečnost, nesmí skončit dříve 

než den předcházející dni, kdy vstoupí v platnost organizační změna, která je důvodem 

výpovědi. 

Zákoník práce podává demonstrativní výčet toho co je organizační změna v § 52 

písmeno c): 

 Změna úkolů 

 Změna technického vybavení 

 Snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce 

 Jiné organizační změny 

Určení zaměstnance, který se stal nadbytečným na základě rozhodnutí zaměstnavatele 

nebo příslušného orgánu o organizační změně je v kompetenci zaměstnavatele. Omezen 

je však zákoníkem práce jak institutem zákazu výpovědi, tak svolením odborového 

orgánu při propuštění jeho člena. Judikatura NS přitom konstatovala, že zvýšená 

ochrana členů příslušného odborového orgánu, který je oprávněn spolurozhodovat se 

zaměstnavatelem, modifikuje možnost nezávislého výběru nadbytečného zaměstnance 

tak, že z více zaměstnanců vykonávajících tentýž druh práce, který je v dalším období 

pro zaměstnavatele potřebný jen v užším rozsahu, je možno zaměstnance uvedeného v 

ustanovení § 59 odst. 2 zák. práce vybrat jako nadbytečného pouze tehdy, nelze-li po 

zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby tohoto zaměstnance dále zaměstnával.
54

  

5.2.2.3 Výpověď z důvodů dlouhodobých zdravotních problému zaměstnance 

Zákoník práce upravuje ve svých ustanoveních dva případy dlouhodobých zdravotních 

problémů zaměstnance, které jsou výpovědním důvodem. V prvém případě jde o 

nemožnost konat dále v pracovní smlouvě dohodnutou práci důsledkem pracovního 

úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí anebo dosáhnutím 

na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

nevyšší přípustné expozice. Druhý případ upravuje situaci, kdy jsou dlouhodobé 
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zdravotní problémy zaměstnance nezávislé na práci důvodem pozbytí způsobilosti konat 

dosavadní práci. 

Pracovní úraz je definován Zákoníkem práce jako poškození zdraví zaměstnance nebo 

jeho smrt, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů (i pro plnění) nebo přímo 

souvislosti s tím. Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do 

zaměstnání a zpět.  

O nemoci z povolání toho v zákoníku mnoho není, jen že za nemoc z povolání se 

považuje taková nemoc, která je uvedena ve zvláštním právním předpisu. Což bylo 

nařízení vlády č. 290/1995, kterým byla stanovena nemoci z povolání. Zde byla 

definována nemoc z povolání, tak že nemoci z povolání vznikají nepříznivým 

působením chemických, fyzikálních, biologických a jiných škodlivých vlivů. Zároveň 

nařízení obsahovalo seznam nemocí z povolání. Od 1. ledna 2013 je tento předpis 

zrušen zákonem č. 266/2006 Sb. a dále bude veden seznam nemocí z povolání v tomto 

zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců. Zákoník práce dále upravuje ohrožení 

nemocí z povolání, čímž rozumí takové změny zdravotního stavu, které vznikly při 

výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, 

ale nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu zaměstnance, který by bylo 

možné posoudit jako nemoc z povolání, ale zároveň výkon práce za stejných podmínek 

by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Lékařský posudek o ohrožení nemocí z povolání 

vydává příslušné zdravotnické zařízení k vydání lékařského posudku o nemoci 

z povolání. 

Pojem nevyšší přípustná expozice není v Zákoníku práce nijak blíže definován, proto je 

nutné k výkladu pojmu použít jednak nařízení vlády č. 178/2001 Sb.), kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a také ve vyhlášce ministerstva 

zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem 

a biologickými činiteli. Podle nařízení se stanovuje, jaké expozici byl vystaven 

zaměstnanec, a to podle doby vystavení nepříznivým vlivům během jedné směny a 

počtu směn, po které byl zaměstnanec vystaven nepříznivému vlivu. V případě, že se 

zaměstnanec blíží maximální expozici nebo ji překročil, hrozí zde vyšší riziko nemoci 
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z povolání, proto je v jeho zájmu aby ho zaměstnavatel převedl na jinou práci, 

v případě, že zaměstnavatel nemá možnost převést zaměstnance na jinou práci, musí ho 

propustit z pracovního poměru. 

Jako výpovědní důvod, ale nestačí pouze dlouhodobé zdravotní problémy zaměstnance, 

podmínkou je lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který přezkoumává lékařský posudek 

vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který posuzuje způsobilost dále 

konat dosavadní práci a který konstatuje, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl 

způsobilost vykonávat dosavadní práci
55

.  

V tomto případě jde o snahu zákona o ochranu zdraví zaměstnance, a aby nedocházelo 

k jeho zhoršování, pokud již došlo k nenávratným škodám, a tím k zhoršování kvality 

zdraví, vedle těchto ustanovení obsahuje zákoník práce na několika místech další 

ustanovení například o vstupní lékařské prohlídce v případech stanovených zvláštním 

právním předpisem a pak především povinnost zaměstnavatele určit poskytovatele 

pracovnělékařských služeb, který následně poskytuje závodní preventivní péči, očkuje 

zaměstnance, provádí preventivní prohlídky a vyšetření. Zaměstnanec má naopak 

povinnost se těchto očkován, preventivních prohlídek a vyšetření účastnit. 

5.2.2.4 Nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce ze 

strany zaměstnance 

Dalším výpovědním důvodem, kterým má možnost odůvodnit zaměstnavatel výpověď 

zaměstnanci je nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce 

ze strany zaměstnance. Zaměstnavatel má možnost tento výpovědní důvod uplatnit 

nejen ve lhůtě 2 měsíců od zjištění, že zaměstnanec nesplňuje předpoklady nebo 

požadavky pro výkon práce, ale protože se jedná stav, kdykoliv kdy bude tento stav 

trvat
56

. Záleží jen na zaměstnavateli, zda je ochoten takového zaměstnance zaměstnávat 

nebo s ním ukončí pracovní poměr. Podmínkou pozdější výpovědi je, že stav, kdy 

zaměstnanec nesplňuje stanovené předpoklady nebo požadavky pro výkon práce stále 
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trvá. Předpoklady pro výkon sjednaného druhu práce stanoví zákon nebo jiné obecně 

závazné právní předpisy
57

. 

Výpovědní důvod nesplňování stanovených předpokladů má možnost použít 

zaměstnavatel ve chvíli, kdy zaměstnanec nesplňuje právními předpisy stanovené 

předpoklady pro výkon práce. Ve výpovědi je pak nutné přesně určit, o které 

předpoklady se jedná, a který právní předpis tyto předpoklady stanovuje, jinak je 

výpověď neplatná. Nestačí pouze konstatování nedostatku předpokladů podle právních 

předpisů. Jedná se tedy o faktický stav, kdy zaměstnanec nemá možnost vykonávat dále 

přidělovanou práci. Mezi předpoklady většinou patří úřední povolení určité činnosti, 

např. řidičské oprávní, svářečský průkaz apod. Právní předpisy mohou stanovit 

předpoklady pro výkon práce nejen před uzavřením pracovní smlouvy, ale tyto 

předpoklady se mohou měnit i během pracovního poměru, proto je možné dát 

zaměstnanci výpověď pro nesplňování předpokladů pro výkon práce, i když při 

uzavření předpoklady splňoval, ale později po změně právních předpisů tyto předklady 

přestal splňovat A to i v případě, že při nástupu právní předpisy nestanovovaly žádné 

předpoklady a až dodatečně byly tyto předpoklady stanoveny právním předpisem.
58

  

Naopak nesplňování požadavků pro výkon práce ze strany zaměstnance je situace, kdy 

je zaměstnavatel nespokojen s výkony zaměstnance při plnění přidělené práce. Tedy 

tyto požadavky určuje sám zaměstnavatel na rozdíl od předpokladů, které jsou 

stanoveny v právních předpisech. Na rozdíl od stanovených předpokladů, jejichž 

nesplňování se posuzuje obecně – z hlediska sjednaného druhu práce, nesplňování 

požadavků je třeba posuzovat z hlediska konkrétní práce zaměstnance
59

. Tyto 

požadavky bývají většinou obsaženy ve vnitropodnikových směrnicích nebo přímo 

v pracovní smlouvě zaměstnance. Mezi požadavky zaměstnavatele na zaměstnance 

můžeme řadit např. nároky na určitý styl oblékání zaměstnanců, složení určitých 

odborných nebo jazykových zkoušek apod. V případě požadavků musí zaměstnavatel 

postupovat tak, aby každý zaměstnanec, po kterém je tento požadavek vyžadován, měl 

možnost požadavek splnit, tedy nesmí zaměstnanci bránit ve složení zkoušky, tím, že ho 
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neuvolní z práce. Stanovování podmínek záleží sice na rozhodnutí zaměstnavatele, ale 

nesmí být libovolné, každá podmínka stanovené zaměstnavatelem by měla mít nějaký 

vztah práci, kterou zaměstnanec vykonává. 

Zvláštní režim v rámci nesplňování předpokladů pro výkon práce ze strany zaměstnance 

jsou neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance. Jestliže jsou důvodem výpovědi 

právě neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance, tak je podmínkou výpovědi 

písemné upozornění na nedostatky v práci zaměstnance a určení přiměřené doby na 

jejich odstranění
60

. Písemné upozornění musí jednoznačně vymezit, v čem 

zaměstnavatel spatřuje neuspokojivé výsledky a musí být doručeno do vlastních rukou 

zaměstnance. Přiměřenost doby, kterou určil zaměstnavatel k nápravě, se posuzuje 

podle rozsahu nápravných opatření, které musí vykonat zaměstnanec k nápravě 

neuspokojivých pracovních výsledků. Pokud je doba určená k nápravě neuspokojivých 

pracovních výsledků zaměstnance nedostatečná, tak má možnost z tohoto důvodu 

namítat zaměstnanec neplatnost výpovědi. Zaměstnavatel je oprávněn dát zaměstnanci 

výpověď, pouze byl-li tento na neuspokojivé pracovní výsledky upozorněn v době 

posledních 12 měsíců před dáním výpovědi
61

. 

5.2.2.5 Existující důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či 

soustavné méně závažné porušování povinností vyplívajících z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnanci vykonávané práci 

Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či soustavné méně 

závažné porušování povinností vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnanci vykonávané práci upravuje Zákoník práce jako další výpovědní důvody v 

§ 52 písmeno g). Pokud existují u zaměstnance důvody, pro které by s ním 

zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, tak nemusí být v zájmu 

zaměstnavatele, aby se zaměstnancem okamžitě zrušil pracovní poměr a je pro něj 

výhodnější využít pouze možnost výpovědi s tím, že zaměstnanec bude vykonávat 

přidělenou práci ještě po dobu výpovědní lhůty, během níž např. zaměstnavatel získá 

náhradu a tak nedojde k ohrožení provozu. Ale také existuje skupina zaměstnanců, se 

kterými není možné ukončit pracovní poměr okamžitě i když jsou dány důvody, jedná 
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se o těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnanci nebo 

zaměstnankyně čerpající rodičovskou dovolenou, takže vedle dohody je jedinou 

možností jak ukončit pracovní poměr s těmito zaměstnanci výpověď dle § 52 písmena 

g). Kdyby byla výpověď podána před nástupem mateřské nebo rodičovské dovolené a 

kdyby výpovědní doba měla uplynout v době mateřské nebo rodičovské dovolené, 

skončí výpovědní doba až spolu s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou
62

. 

Dalším výpovědním důvodem, který upravuje Zákoník práce v § 52 písmeno g) je 

závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci. Tento výpovědní důvod použije zaměstnavatel, 

pokud zaměstnanec poruší povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů, 

provozního řádu, pracovní smlouvy nebo i z příkazu nadřízeného
63

. Aby došlo porušení 

povinností vyplývajících z právních předpisů, musí se jednat o zaviněné porušení 

povinností, buď ve formě úmyslu, nebo ve formě nedbalosti. Intenzita porušení 

povinností zaměstnance je v případě toho výpovědního důvodu menšího stupně než 

v případě důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru a naopak vyšší než 

v případě výpovědního důvodu soustavného méně závažného porušování povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. V každém 

konkrétním případě je tedy situace posuzování individuálně a je zhodnoceno, jaké 

intenzity ono porušení povinnosti dosáhlo. Míru intenzity porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, 

resp. k její odstupňování, není možno předem ani sjednat smlouvou mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, ani stanovit vnitřním předpisem
64

. Mezi důvody soudní judikatura 

řadí například: neomluvenou absenci, provádění pracovních výkonů pro sebe a jiné 

osoby v pracovní době, nepovolené používání dopravních prostředků zaměstnavatele na 

soukromé cesty, opilství, majetkové a morální delikty na pracovišti apod.  

Výpověď lze dát zaměstnanci i za méně závažné porušování povinností vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, ale pak musí být 
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takové porušování povinností soustavné a zároveň byl zaměstnanec v posledních 6 

měsících písemně upozorněn, v souvislosti s porušením povinností vyplývajících 

z právních předpisů, organizačního řádu, pracovní smlouvy nebo z příkazu nadřízeného 

vztahujících se k vykonávané práci, na možnost výpovědi. V tomto případě je dle 

judikatury naplněna podmínka soustavnosti v případě, že se zaměstnanec dopustil 

porušení povinností minimálně třikrát a je zde přiměřená časová souvislost mezi nimi
65

. 

5.2.2.6 Poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost 

zaměstnance stanovenou v § 301a Zákoníku práce. 

Díky tomuto výpovědnímu důvodu je možné postihnout zaměstnance rozvázáním 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele za jeho chování mimo pracovní dobu a 

mimo jeho pracoviště, bez přímé souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů pro 

zaměstnavatele. Toto pro naše pracovní právo nezvyklé oprávnění získal zaměstnavatel 

v souvislosti s povinností poskytovat zaměstnanci hmotné zabezpečení v podobě 

náhrady mzdy nebo jiného příjmu. 

§ 301a Zákoníku práce stanoví zaměstnanci povinnost v době prvních 14 kalendářních 

dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních 

dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce 

neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní 

neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle 

zákona o nemocenském pojištění
66

. V případě, že by se porušení režimu dočasně práce 

neschopného pojištěnce dopustil zaměstnanec až po uplynutí období stanoveného v § 

301a Zákoníku práce, tedy v době, kdy je mu již poskytováno nemocenské nešlo by o 

porušení, na základě kterého by mohl zaměstnavatel platně vypovědět pracovní poměr 

dle § 52 písm. h) Zákoníku práce, protože právo kontroly svědčí už jen orgánu 

sociálního zabezpečení. 

Důležité pro správnou aplikaci tohoto ustanovení bude posouzení intenzity porušení jiné 

povinnosti ze strany zaměstnance. Aby mohl zaměstnavatel přistoupit k rozvázání 

pracovního poměru výpovědí, musí jít o porušení zmíněné povinnosti zvlášť hrubým 

způsobem, tedy v nejvyšší možné intenzitě. Za tímto účelem bude muset zaměstnavatel 
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pečlivě a individuálně posuzovat každý případ a všechny okolnosti a souvislosti s ním 

související.  

Za porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem 

je možné považovat případy, kdy zaměstnanec zneužije pracovní neschopnost k tomu, 

aby vykonával jinou výdělečnou činnost  nebo aby se rekreoval na jiném místě, než je 

jeho místo pobytu po dobu dočasné pracovní neschopnosti. 

Porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce není porušením povinnosti 

vyplývající zaměstnanci z právních předpisů vztahujícím se k jím vykonávané práci, 

proto při porušení jiné povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem, může 

zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr jen výpovědí, nikoliv jeho okamžitým 

zrušením. 

K realizaci výpovědi dává Zákoník práce v § 57 subjektivní lhůtu 1 měsíce ode dne, kdy 

se o důvodu k výpovědi zaměstnavatel dozvěděl, současně je stanovena objektivní 

lhůta, ve které může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí podle § 52 

písmena h), tato lhůta je stanovena na jeden 1 rok ode dne, kdy takový důvod k 

výpovědi vznikl. Nastane-li se během subjektivní lhůty zaměstnavatele jednání 

zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení režimu dočasně práce neschopného 

pojištěnce, předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď ještě do 1 měsíce 

ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.   

Podle § 192 odst. 5 Zákoníku práce rozvázáním pracovního poměru z důvodu dle § 52 

písm. h) Zákoníku práce zaměstnavatel ztrácí možnost postihnout zaměstnance za stejné 

porušení léčebného režimu finančně, snížení či nepřiznání náhrady mzdy nebo platu za 

dané období dočasné pracovní neschopnosti. Jestliže tedy zaměstnavatel přistoupí k 

výpovědi, musí vyplatit zaměstnanci příslušnou náhradu i přes zjištěné provinění 

zaměstnance a to ve výši, ve které mu náleží. 
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6. Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranný právní úkon směřující ke 

skončení pracovního poměru okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému 

účastníku.67 Důvodem pro existenci tohoto právního úkonu jsou situace, kdy existují 

taková porušení práv a povinností vyplývající z pracovního poměru, že jeden 

z účastníků nemá dále zájem na další pokračování pracovního poměru a to s okamžitou 

platností. Jedná se tedy o velmi hrubé porušení povinností jednoho z účastníků 

pracovního poměru. Protože se jedná o výrazný zásah do právních a ekonomických 

jistot jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, je zde snaha zákonodárce o podrobnou a 

hlavně kogentní právní úpravu. Samotný právní úkon není v praxi příliš frekventovaný, 

a to především proto, že lze takový právní úkon učinit jen za zákonem stanovených 

podmínek, ke kterým příliš často v běžných pracovněprávních vtazích nedochází.  

Právnímu úkonu okamžité zrušení pracovního poměru je blízká výpověď, má velmi 

podobné náležitosti. Písemnost, skutkové vymezení zákonného důvodu pro okamžité 

ukončení pracovního poměru, tak aby nebyl zaměnitelný za jiný důvod a v neposlední 

řadě dodržení zákonných lhůt při doručení okamžitého zrušení pracovního poměru. Ale 

na rozdíl od výpovědi při okamžitém zrušení pracovního poměru je i zaměstnanec 

vázán zákonnými důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru a jen z těchto 

důvodů může pracovní poměr okamžitě zrušit. Pokud by nebyla splněna jakákoliv 

z těchto náležitostí, tak je nutné považovat takové okamžité skončení pracovního 

poměru za neplatné. Bude se jednat o relativní neplatnost dle § 20 Zákoníku práce a je 

tedy na druhém účastníkovi, aby případně tuto neplatnost namítal.  

Shodné s výpovědí je to, že není možné po doručení druhé straně měnit důvod 

okamžitého zrušení pracovního poměru a okamžitě zrušit pracovní poměr lze jen na 

základě v zákoně stanovených důvodů. Základní rozdíl od výpovědi a důvod existence 

tohoto pracovního poměru je okamžik zrušení pracovního poměru, ten nastává 

okamžikem doručení právního úkonu druhému účastníkovi. Jakékoliv jiné určení, kdy 

je pracovní poměr zrušen, ať jednostranné nebo po dohodě nemá vliv na jeho zrušení. 
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Ze samotné podstaty tohoto právního úkonu vyplývá i to, že není možné okamžité 

zrušení pracovního poměru vzít zpět.  

Vedle zákonem stanovených důvodů musí také ten účastník pracovního poměru, který 

chce okamžitě zrušit pracovní poměr dodržet i zákonné lhůty. Zákoník práce stanovuje, 

stanovuje, že k tomu, aby bylo okamžité zrušení pracovního poměru platné, musí být 

učiněno v subjektivní lhůtě 2 měsíců. Tato lhůta počíná běžet okamžikem, kdy se o 

skutečnosti opravňující účastníka k okamžitému zrušení pracovního poměru dozvěděl, a 

nejpozději v objektivní lhůtě 1 roku, objektivní lhůta počíná běžet okamžikem, kdy 

nastala skutečnost opravňující k okamžitému zrušení pracovního poměru. Tedy pokud 

by nastala situace, že se účastník dozvěděl o skutečnosti opravňující okamžitě zrušit 

pracovní poměr později než za rok, tak již platně nemůže pracovní poměr zrušit, 

přestože mu subjektivní lhůta vůbec nezačala běžet. V případě, že by se dozvěděl o 

skutečnosti tak, že by subjektivní lhůta překračovala objektivní, tak se subjektivní lhůta 

zkrátí tak, aby končila ve stejný den, jako bude končit objektivní. 

6.1 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

Zaměstnanec má právo zrušit okamžitě pracovní poměr, ať už byl založen jakýmkoliv 

způsobem. Jen musí dodržet zákonné podmínky tohoto úkonu. 

Zákoník práce upravuje dva případy, kdy je možné z pozice zaměstnance okamžitě 

zrušit pracovní poměru. První možností je zdravotní stav zaměstnance. Pokud existuje 

lékařský posudek poskytovatele pracovnělékařských služeb, podle kterého nemůže dále 

vykonávat svou dosavadní práci bez ohrožení života nebo zdraví a zároveň ho 

zaměstnavatel nepřevedl v době 15 dnů na jinou vyhovující práci, pak má možnost 

zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. Druhou možností je situace, kdy 

zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo 

jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí splatnosti
68

. Jak je vidět tak v obou 

případech dochází k hrubému porušení povinností zaměstnavatele, přidělovat 

zaměstnanci vhodnou práci a za vykonanou práci zaplatit odměnu. 
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6.1.1 Okamžité zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů zaměstnance 

K tomu, aby bylo možné okamžitě skončit pracovní poměr dle § 56 písmeno a) je ale 

potřeba splnění více podmínek než jen zdravotní stav, který fakticky neumožňuje výkon 

do té doby přidělované práce.  

V případě tohoto důvodu musí zaměstnanec předložit kvalifikovaný lékařský posudek, 

nikoliv pouze lékařské doporučení
69

. Lékařský posudek, který pouze dokládá, že 

vykonávání dosavadní práce je pro zaměstnance zdraví ohrožující nebo že je 

zaměstnanec dlouhodobě nezpůsobilý k výkonu práce nebo jen doporučuje změnu 

náplně práce zaměstnance nejsou dostačující na to, aby mohl zaměstnanec okamžitě 

skončit pracovní poměr. Na to je nutné, aby lékařský posudek přímo uváděl, že 

zaměstnanec nemůže vykonávat současnou práci bez vážného ohrožení zdraví
70

. Tento 

lékařský posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb. Za stejným účelem 

lze i použít rozhodnutí správního orgánu, který takový lékařský posudek přezkoumává. 

Návrh na přezkoumání posudku vedoucímu poskytovatele pracovnělékařských služeb 

může podat osoba, které z takového posudku vyplývají povinnosti. Tedy v případě 

posudku o zdravotní způsobilosti zaměstnance, zaměstnanec sám, a v případě zdravotní 

nezpůsobilosti zaměstnavatel. A to do 15 dnů od vydání lékařského posudku. Dále je 

v případě negativního rozhodnutí pro zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských 

služeb povinen po uplynutí 30-ti denní lhůty automaticky poslat posudek správnímu 

orgánu, s tím že jde o odvolání. Příslušným správním orgánem v tomto případě bude dle 

§ 93 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotnických službách, zřizovatel poskytovatele 

pracovnělékařských služeb nebo ten kdo provedl registraci poskytovatele. 

Dalším logickým krokem je předložení lékařského posudku zaměstnancem 

zaměstnavateli, až od této doby běží 15-ti denní lhůta, ve které by měl zaměstnavatel 

přesunout zaměstnance na práci, která vážně neohrožuje jeho zdraví a je tudíž pro něj 

vhodnější. Co je vhodná práce nám pomáhá definovat Zákoník práce, přesněji jeho 

ustanovení § 41 odstavce 6), kde je vhodná práce definována jako práce odpovídající 

zdravotnímu stavu zaměstnance, jeho odbornosti a kvalifikaci. Zákoník práce ale 
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s předložením lékařského posudku konstatujícího, že práci, kterou dosud zaměstnanec 

vykonával vážně ohrožuje jeho zdraví, spojuje další právní následky. Okamžikem 

předložení jednak vzniká překážka na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má nárok na 

placené volno ale zároveň má zaměstnavatel možnost ukončit pracovní poměr výpovědí 

z výpovědního důvodu dlouhodobé ztráty způsobilosti vykonávat přidělenou práci dle § 

52 písmeno e). 

Až pokud ve lhůtě 15 - ti dnů zaměstnavatel nepřeřadí zaměstnance na vhodnou práci, 

má možnost zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr. Pro učinění toho úkonu má 

lhůtu 2 měsíce ode dne následující po dni, kdy uplynula výše zmíněná 15 - ti denní 

lhůta. V případě, že by zaměstnanec ve lhůtě 2 měsíců nevyužil možnosti okamžitě 

zrušit pracovní poměr, lékařský posudek pozbývá platnosti. Je proto nutné získat nový, 

v případě že by se zaměstnanec přeci jen rozhodl okamžitě zrušit pracovní poměr ze 

zdravotních důvodů. Existuje ještě jedna možnost, kdy lékařský posudek pozbývá 

platnosti, a to dokonce ještě dříve než po uplynutí lhůty 2 měsíců. Tato možnost nastane 

v případě, kdy se natolik změní zdravotní stav zaměstnance, že jím vykonávaná práce, 

mu již dále nezpůsobuje vážné ohrožení jeho zdravotního stavu. Ať už z důvodu 

zlepšení zdravotního stavu zaměstnance nebo z důvodu změny pracovního postupu 

nebo jiného důvodu. 

6.1.2 Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nezaplacení mzdy nebo platu 

nebo náhrady mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich části 

Ustanovení § 56 odst. 1 písm. b) se týká ochrany zaměstnanců, kteří nedostanou 

vyplacenu mzdu, plat, náhradu mzdy nebo platu nebo jakoukoliv jejich část ve 

stanovený den a ani do 15 dnů po uplynutí jejich splatnosti
71

. Motivem této úpravy je 

ekonomická závislost. Tento institut je poměrně mladý a poprvé tuto možnost měli 

zaměstnanci až díky novelizaci Zákoníku práce v roce 1994, do té doby nevyplacení 

mzdy nebo její náhrady bylo pouze výpovědní důvodem. Zaměstnanec tedy musel až do 

vypršení výpovědní lhůty dále pracovat u zaměstnavatele. Část mzdy byla upravena až 
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později, zde byla inspirace čerpána z ustálené soudní judikatury
72

, která do vydání 

nového Zákoníku práce tuto mezeru vyplňovala.  

6.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Podobně jako v případě zaměstnance je použití tohoto způsobu rozvázání pracovního 

poměru vázáno na dodržení zákonných důvodů. Tyto zákonné důvody jsou obsaženy 

v Zákoníku práce. Důvody pro okamžité skončení pracovního poměru jsou dle § 55 

odst. 1: 

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 

dobu nejméně 6 měsíců,  

b) nebo porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

Z důvodů je patrné, že využít tento institut může zaměstnavatel v případě, kdy existuje 

vážné porušení povinností ze strany zaměstnance, buď na jeho straně existuje překážka, 

kvůli které nemůže vykonávat dále přidělovanou práci (výkon trestu odnětí svobody), 

nebo plnil pracovní povinnosti způsobem neslučitelným s pokyny zaměstnavatele. A 

zaměstnavatel tedy nemá zájem na dalším pokračování pracovního poměru.  

Vymezení důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru je základní podmínkou pro 

ukončení pracovního poměru, v odst. a) není žádný interpretační problém, který by 

mohl způsobit obtíže s jeho aplikací, ale odst. b) uvádí jako důvod pro okamžité 

skončení pracovního poměru porušení pracovních předpisů zvlášť hrubým způsobem. A 

protože Zákoník práce nedefinuje, co považuje za porušení zvlášť hrubým způsobem, 

pouze stanoví, že jde o povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci, je nutné toto dovodit výkladem případně pomocí 

ustálené praxe soudů. Ze soudní judikatury vyplývá, že zvlášť hrubé porušení lze 
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považovat například opakovaná neomluvená absence na pracovišti, nebo fyzické 

napadení na pracovišti
73

.  

Okamžitě zrušit pracovní poměr nelze s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na 

mateřské dovolené ani se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, pokud čerpají 

rodičovskou dovolenou. Z důvodů, pro které lze zrušit pracovní poměr okamžitě, však 

lze s těmito zaměstnanci rozvázat pracovní poměr výpovědí
74

. 

Pro účast odborové organizace při okamžitém skončení pracovního poměru platí 

obdobně to, co je uvedeno v kapitole věnující se výpovědi. 
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7. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Posledním právním úkonem, kterým je možné skončit pracovní poměr je zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době, jedná se o jednostranný právní úkon. Právní 

úprava je v tomto případě velmi podobná jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele 

s důrazem na flexibilitu pracovních vztahů, na rozdíl od ostatních právních úkonů, kde 

lze vidět akcent spíše na právní jistotu vztahu. Důvodem je právě zkušební doba, 

zaměstnanec pracuje relativně krátkou dobu u zaměstnavatele a je zájmem obou stran, 

aby v případě nespokojenosti jednoho účastníka s podmínkami dohodnutími při vzniku 

pracovního poměru, ať už jde o v pracovní smlouvě nebo s náplní pracovní činnosti 

nebo výsledky dosahovanými zaměstnancem apod. bylo možné rychle a bez výrazných 

finančních nákladů ukončit pracovní poměr, ve kterém nemají dále vůli pokračovat. 

Hlavní odlišením tohoto právního úkonu je, že lze využít pouze ve zkušební době.  

Institut zkušební doby je upraven v § 35 Zákoníku práce. Zkušební doba může být 

sjednána nejdéle na dobu 3 měsíců u zaměstnanců a na dobu 6 měsíců u vedoucích 

zaměstnanců. Zkušební doba začíná běžet ode dne vzniku pracovního poměru
75

. Sjednat 

lze zkušební dobu jak v pracovním poměru vzniklém na základě pracovní smlouvy, tak 

vzniklém jmenováním na vedoucí pracovní místo. Pokud však již pracovní poměr 

vznikl, nelze zpětně zkušební dobu sjednat. Délka zkušební doby je odvislá od dohody 

zaměstnance a zaměstnavatele, ale nesmí být delší než 3 respektive 6 měsíců, může 

však dojít k jejímu prodloužení a to o dobu, která odpovídá době, po kterou jsou dány 

překážky v práci na straně zaměstnance či zaměstnavatele. Zkušební doba musí být v 

pracovní smlouvě sjednána písemně, jinak by byla neplatná. I zde se jedná o neplatnost 

relativní, tedy ji musí nejdříve namítat druhá strana. 

Náležitosti ukončení pracovního poměru ve zkušební době jsou maximálně 

zjednodušeny. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební 

době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Forma ukončení je stejně jako u 

ostatních úkonů směřujících ke skončení pracovního poměru písemná. Před novelizací 

bylo možné zrušit pracovní poměr ve zkubšení době i ústně, a pouze oznámení o zrušení 

pracovního poměru muselo mít písemnou formu. Ale pro větší právní jistotu obou 
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účastníků došlo ke změně a od 1. ledna 2012 je možné využít pouze písemnou formu. 

Naopak novelizace zrušila lhůtu pro ukončení pracovního poměru, která byla ze zákona 

3 pracovní dny, protože se jednalo o lhůtu pořádkovou a nebyla praxí nijak výrazně 

reflektována. Nově je tedy zrušení pracovního poměru ve zkušební době platné již dnem 

doručení druhému účastníku pracovního poměru. 

V současné době se však uplatňuje ochrana zaměstnance spočívající v zákazu zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem v době prvních 14 kalendářních 

dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních 

dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance
76

. 
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Závěr 

Pracovní právo je dynamicky se rozvíjející právní odvětví, které se již beze vší 

pochybnosti oddělilo od práva občanského. Samotné právní úkony směřující ke 

skončení pracovního poměru jsou častým a palčivým problém pro obě smluvní strany 

pracovního poměru. Důvodem těchto problému jsou dva základní principy pracovního 

práva, princip flexibility a princip právní jistoty. Hlavním úkolem zákonodárce je tyto 

dva principy vyvážit takovým způsobem, aby neohrožovaly pracovní trh a neblokovaly 

pracovní sílu v případě právní jistoty a přílišného důrazu na ní. A na druhé straně aby 

nedošlo k ohrožení sociální jistot a smíru při upřednostňování institutu flexibility. České 

pracovní právo v tomto ohledu považuji za vcelku vyvážené, i když v poslední době lze 

vypozorovat posun k větší flexibilitě. Pracovní právo plní svou ochranou funkci a chrání 

zaměstnance jako slabší stranu pracovního vztahu před zaměstnavatelem, ale zároveň 

dává zaměstnavateli možnosti jak platně ukončit pracovní poměr v případě, že 

pokračování pro něj není dále prospěšné.  

Poslední novelizace Zákoníku práce přináší od 1. ledna 2012 do pracovního práva 

významné změny a nové prvky, které podle mého názoru zbytečně a nepřiměřeně dále 

posilují pozice zaměstnavatele jako silnější stranu pracovního poměru. Jako velmi 

nešťastné mi přijde řešení, kdy je na zaměstnavatele přenesena část kontroly dočasně 

práceneschopných zaměstnanců, kdy dochází k suplování kontrolní funkce státního 

aparátu. Pokud odhlédneme od faktu, že pokud opravdu má zaměstnavatel zájem na 

kontrole svých dočasně práce neschopných zaměstnanců, tak musí vynaložit prostředky 

navíc, aby zřídil a financoval vlastní kontrolní orgán. Ale hlavně dochází k tříštění této 

kontrolní funkce mezi více zaměstnavatelů, a protože jsou ustanovení v Zákoníku práce 

týkající se této oblasti vytvořena zákonodárcem tak, že je nutný další výklad před jejich 

aplikací, musí docházet zákonitě k narušení právní jistoty zaměstnanců, kdy může 

každý zaměstnavatel považovat za porušení režimu dočasně práce neschopného 

zaměstnance zvlášť hrubým způsobem jinou skutečnost. 

Jako hlavní problémy v oblasti pracovního práva shledávám právní vědomí 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, dodržování účelu a smyslu Zákoníku práce a dalších 

pracovněprávních předpisů. V této oblasti vidím největší a nejbolestivější problém 

právní úpravy úkonů směřující ke skončení pracovního poměru. Tento problém se 
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projevuje hlavně u menších zaměstnavatelů a u převážné většiny zaměstnanců, kdy 

často i nevědomky obcházejí nebo dokonce přímo porušují pracovněprávní předpisy. 

Důvodem takového jednání je jednoduchý, právní úprava v Zákoníku práce a dalších 

pracovněprávních předpisech se dostává k zaměstnancům a menším zaměstnavatelům 

často pouze zprostředkovaně a zkresleně nebo nemají o některých právních úpravách 

povědomí. Tento problém samozřejmě netrápí pouze pracovní právo, ale i další právní 

odvětví, ale v pracovním právu a zejména v oblasti právních úkonů směřujících ke 

skončení pracovního poměru se ukazuje nedostatečné právní vědomí jako velmi zásadní 

problém, protože často ovlivňuje možnosti získání příjmu nejen pro zaměstnance, ale i 

pro zaměstnancovu rodinu. Řešení problému nízkého právního vědomí jistě nemá 

jednoduché a rychlé řešení. Rozhodně bych řešení neviděl v jakékoliv zásadní změně 

Zákoníku práce a dalších právních předpisů, protože ty jsou, jak už jsem výše 

konstatoval podle mého názoru relativně vyvážené a dobře funkční. Svou pozornost 

bychom měli zaměřit spíše na vzdělávání populace a zvyšování právního vědomí. 

Otázkou zůstává způsob tohoto vzdělávání, jednou z možností je určitě zavedení 

nového předmětu do osnov základních škol, kde by se mimo jiné seznámili žáci i se 

základy pracovního práva a tím pádem i s problematikou skončení pracovního poměru. 

Další z možností jistě jsou kurzy pořádané Úřadem práce, které by absolvovali 

nezaměstnaní např. v rámci rekvalifikace nebo zvyšování odbornosti. 
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Název diplomové práce v anglickém jazyce, resumé, klíčová slova 

 

Legal acts aimed at termination of employment 

The aim of this thesis is to describe and evaluate the current legal system of legal acts 

aimed at termination of employment. I draw attention to shortcomings in the current 

legislation and propose solutions.  

The first chapter focuses on the development of labour law. In describing there are 

searched historical connections that created and formed the labour law, its various 

institutes and its relationship to civil law.  

The second chapter deals with the legal acts in general and the employment 

relationship. This part defines what a labour act is and what are its elements, which sets 

its non-validity, consequences of invalidity and particulars of employment. 

The third chapter is a general introduction to the very issue of legal actions aimed at 

termination of employment. 

In the fourth chapter there are defined the legal requirements of agreement and its 

applicability in the present time. 

The fifth chapter deals with the notice and its requirements, especially legal reasons and 

statements of the time. The chapter is divided into two parts according to the subject 

which determines employment unilaterally. The first part describes the notice of the 

employee and the second is focused on the notice of the employer. The second is further 

divided into two subchapters. The first section describes the institute of times and its 

influence on the notice of the employer and the other contains the statutory grounds of 

the notice from the side of the employer. Consequently, this section will is divided 

according to legal reasons for termination.  

The sixth chapter is about immediate termination of employment. This section is also 

subdivided, according to the person who does the act.  
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The seventh chapter describes the last legal action for termination of employment 

during the probationary period. 

The conclusion summarizes the existing knowledge, assessment of current legislation 

and its recent changes. At the same time, I propose to adress the current problems in 

legal action leading to the termination of employment. 
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