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Úvod 

Porušování pracovních povinností je praktické a stále aktuální téma, neboť 

neexistuje zaměstnavatele, který by alespoň u některého ze svých zaměstnanců 

nenarazil na porušení pracovní povinnosti při výkonu práce. Jako studentka (asistentka) 

v advokátní kanceláři jsem se u klientů mnohokrát setkala s řešením situací 

vyplývajících z porušení pracovních povinností jejich zaměstnanců. Pokaždé se jednalo 

o případ jedinečný, neboť porušování pracovních povinností nelze „škatulkovat“ a jeho 

správné právní posouzení je vždy poměrně složitou záležitostí. Použití právních nástrojů 

při řešení takových situací je ovšem často krajním východiskem, kterého 

zaměstnavatelé využívají, až pokud porušení zaměstnance dosáhne určitě intenzity, při 

které zaměstnavateli objektivně vzniknou či mohou vzniknout ztráty. Drobné prohřešky 

zaměstnanců, které nijak neohrožují pracovní morálku na pracovišti ani samotného 

zaměstnavatele, zaměstnavatelé raději řeší jednodušší a rychlejší neformální cestou, 

jako je domluva. 

Zákoník práce používá poměrně složitý pojem „porušení povinnosti vztahující se 

k zaměstnancem vykonávané práci“, který nahradil předchozím zákoníkem práce 

používaný výraz „porušení pracovní kázně“ Namísto tohoto legálního termínu budu 

v rozsahu celé práce pro zjednodušení používat pojmu „porušení pracovní povinnosti / 

porušování pracovních povinností“. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice neurčitý 

pojem, který není možné zákonem přímo definovat, problematika, která se ho týká, je 

založena převážně na posouzení odbornou veřejností a soudní praxí. Judikatura je pro 

zaměstnavatele nesmírně důležitou pomůckou při hodnocení jednotlivých případů 

porušení, proto se i má práce z velké části opírá o soudní rozhodnutí, která sice nejsou 

v českém právním řádu pramenem práva, ale faktickou autoritativnost jim již z důvodu 

právní jistoty nelze upřít. Naprostá většina judikatury se zatím stále vztahuje 

k předchozímu zákoníku práce, protože ale úprava, kterou obsahoval, je z velké části 

shodná s úpravou současnou, lze právní závěry těchto soudních rozhodnutí použít i 

dnes. 

Hlavním cílem této práce je přehledně vymezit následky, které mohou být vůči 

zaměstnanci, který porušil svoji pracovní povinnost, zaměstnavatelem využity. Dříve 

než přistoupím k jednotlivým následkům porušení, považuji za nezbytné vysvětlit, jaké 

povinnosti je vlastně zaměstnanec v průběhu pracovního poměru povinen dodržovat, 
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jejich zdroje, a také jaké jsou předpoklady vzniku porušení takové pracovní povinnosti. 

Z následků porušení je pak věnována největší pozornost skončení pracovního poměru 

výpovědí a okamžitému zrušení pracovního poměru. Poslední z následků porušení 

pracovní povinnosti – finanční postihy zaměstnance – jsou velice kontroverzním 

tématem, a ač panuje všeobecná shoda, že zaměstnanci nelze ukládat žádné peněžité 

pokuty (ani ty smluvní), považuji za vhodné je ve výčtu taktéž zmínit, neboť fakticky 

lze skrze dobře nastavený mzdový (platový) systém zaměstnance také takto svým 

způsobem sankcionovat. 

Hlavním odlišujícím znakem pracovněprávních vztahů od ostatních právních 

vztahů je výkon závislé práce. Závislou prací je podle § 2 ZP taková práce, která je 

vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně. Opakem výkonu závislé práce je výkon práce nezávislé, která 

nenaplňuje znaky uvedené v § 2 ZP (např. práce na základě živnostenského oprávnění). 

Závislá práce může být vykonávána podle § 3 ZP: 

(i) ve formě základního pracovněprávního vztahu; nebo 

(ii) na základě zvláštních právních předpisů, jinak také nazývaná jako další 

právní vztahy účasti na práci. 

Jinými způsoby nelze závislou práci legálně vykonávat. 

Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy 

založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich výkon je zcela 

podřízen režimu zákoníku práce. Na další právní vztahy účasti na práci vznikající na 

základě zvláštních právních předpisů se působnost zákoníku práce vztahuje, pokud to 

zákoník práce výslovně stanoví, pokud to stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Před velkou novelou zákoníku práce účinnou od 

1. 1. 2012 obsahoval zákoník práce v § 5 taxativní výčet pracovněprávních vztahů, na 

které se na základě principu subsidiarity, resp. delegace, aplikoval. Nyní jsou 

v zákoníku práce jako zvláštní právní předpisy pouze v poznámce pod čarou příkladmo 

uvedeny služební zákon a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů. Vypuštěním taxativního výčtu nedochází k žádné významné 

změně, dříve vyjmenované pracovněprávní vztahy se i nadále mohou subsidiárně řídit 

zákoníkem práce. Jedná se například o pracovní poměry učitelů vysokých škol, státních 
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zástupců či veřejného ochránce práv. Mezi další právní vztahy účasti na práci se vedle 

výše zmíněných zařazují také podle § 5 ZP pracovní vztahy mezi družstvem jeho členy 

a vztahy vyplývající z výkonu veřejné funkce, které zpravidla nevykazují znaky závislé 

práce a nejedná se tak vůbec o pracovněprávní vztahy, ale vztahy vykonávané v jiném 

právním poměru. Ve výjimečných případech může být přesto veřejná funkce 

vykonávána v pracovním poměru. Tehdy by se na tyto vztahy také vztahoval zákoník 

práce. 

Úprava ve zvláštních právních předpisech má vždy přednost před úpravou 

obsaženou v zákoníku práce, proto osobám vykonávajícím závislou práci v jiném než 

základním pracovněprávním vztahu mohou vznikat i jiné povinnosti a též jiné sankce za 

jejich porušení než pouze ta, která jsou upravena v zákoníku práce. V dalších kapitolách 

se budu nadále věnovat výhradně úpravě podle zákoníku práce, neboť pokrýt i úpravu 

obsaženou ve zvláštních právních předpisech by značně překročilo předpokládaný 

rozsah této diplomové práce. Pokud bude nadále kdekoli použito pojmu „pracovní 

poměr“ má se tím na mysli i výkon práce na základě dohod konaných mimo pracovní 

poměr, pokud z kontextu nevyplyne něco jiného. 

Tato diplomová práce byla zpracována podle právního stavu ke dni 30. 4. 2013. 
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1. Zdroje právní úpravy pracovních povinností zaměstnanců 

Pracovněprávní vztah je společenským vztahem vznikajícím mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, jehož obsahem je vzájemně provázaný komplex práv 

a povinností. Oba účastníci pracovněprávního vztahu získávají různá oprávnění, která 

mohou využívat, na druhou stranu jim ze vztahu vyplývá celá řada povinností, které 

jsou povinni dodržovat. 

Pracovněprávní vztahy (a tím i povinnosti zaměstnanců) se primárně řídí 

právními předpisy, zvláště zákoníkem práce a nelze-li ho použít, pak se dle §4 ZP 

subsidiárně užije občanského zákoníku. Kogentní pravidla obsažená v právních 

předpisech se stávají automaticky součástí obsahu pracovněprávního vztahu. Upravit si 

povinnosti odchylně od zákona mohou účastníci podle § 4b ZP, pokud to zákon 

výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že odchýlení od něj 

není možné, a to vždy pouze smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Povinnosti jsou zaměstnanci tedy stanoveny především obecně závaznými 

právními předpisy, ale taktéž mohou vyplývat ze smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pokynů vedoucích 

zaměstnanců. „Smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem“ je chápána pouze 

individuálně sjednaná smlouva mezi nimi (nejčastěji pracovní smlouva), ta jako jediná 

může zaměstnanci založit povinnosti nad rámec zákonné úpravy. V judikatuře 

rozhodující podle předchozího zákoníku práce se jako zdroj pracovních povinností 

objevovala i kolektivní smlouva
1
, podle současného zákona to již ale možné není. 

Kolektivní smlouvou mohou zaměstnancům vzniknout nároky nad rámec zákona, nesmí 

jim však ukládat žádné povinnosti.
2
 Vyplývá to i z povahy kolektivního vyjednávání, 

kdy hlavním úkolem odborové organizace je vyjednávat pro zaměstnance výhodnější 

postavení, nikoli je ještě více zatěžovat povinnostmi. 

Přestože zákon zakazuje jednostranné ukládání pracovních povinností, některé 

povinnosti zaměstnanci de facto vznikají jednostranně skrze vnitřní předpisy a pokyny 

                                                 
1
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3323/2008: „Zaměstnanci 

jsou povinni (mají právní povinnost) plnit závazky, které jim vznikly - kromě kolektivní smlouvy, vnitřního 

předpisu nebo pokynu nadřízeného vedoucího zaměstnance - na základě pracovní smlouvy nebo jiné 

smlouvy (dohody) uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.“ 
2
 Srov. BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2012. s. 85. 



11 

 

vedoucích zaměstnanců. „Smluvně sjednaný druh výkonu práce a hierarchická 

struktura vztahu, daná povahou pracovního poměru, ještě neurčuje všechna konkrétní 

práva a povinnosti zaměstnance, které je v prostoru smluveného druhu výkonu práce 

povinen činit.“
3
 Jinak řečeno zaměstnavatel a zaměstnanec ve smlouvě nikdy nemohou 

vymezit všechny povinnosti, které je zaměstnanec povinen dodržovat. K jejich vzniku 

dochází až při výkonu práce, když zaměstnavatel skrze „akty řízení“ (vnitřní předpisy a 

pokyny vedoucích zaměstnanců) koordinuje situaci na pracovišti. Takový řídící akt 

v mezích a na základě smluvně sjednaného druhu práce také zakládá zaměstnanci další 

povinnosti. 

1.1 Právní předpisy 

Právními předpisy, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat a ze kterých jim 

mohou vyplývat pracovní povinnosti, se rozumí obecně závazné právní předpisy, které 

byly v souladu se zákonem vyhlášeny ve Sbírce zákonů, tj. ústavní zákony, zákony, 

zákonná opatření Senátu, nařízení vlády, právní předpisy vydávané ministerstvy a 

ostatními ústředními správními úřady a právní předpisy jiných správních úřadů a 

právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s 

celostátní působností.
4
 

Základní rámec úpravy pracovního práva a tedy i pravidel ukládání povinností 

v pracovněprávním vztahu stanovují ústavní zákony, především Ústava a Listina. 

Nejobecnějším ustanovením vymezujícím možnost ukládat povinnosti jiným osobám je 

čl. 4 odst. 1 Listiny, kde je zakotveno, že „povinnosti mohou být ukládány toliko na 

základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních lidských práv“. Protože 

povinnost znamená určité omezení svobody jedince, právo vždy vyžaduje zákonný 

základ pro její uložení zaměstnanci.
5
 Povinnost něco činit či se určitého jednání zdržet 

nemusí být nezbytně stanovena přímo zákonem, postačí, pokud zákon její uložení 

umožňuje. 

                                                 
3
 Viz HAVLÍK, Antonín. Pracovní kázeň, pracovní řád, řídící akty a vnitřní předpisy zaměstnavatele. 

Práce a mzda. 2005, č. 7. s. 105 - 115. 
4
 Srov. § 1 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 

5
 Srov. WAGNEROVÁ, Eliška in WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš; 

POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012, 

s. 126: „Uložení jakékoli povinnosti soukromým osobám má vždy za následek zkrácení jejich svobodného 

prostoru, který je v podstatě vždy chráněn některým ze základních práv.“ 
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Vlastní úprava pracovních povinností zaměstnance se nachází především 

v zákonech, z nichž nejvýznamnějším je zákoník práce. V tomto kodexu pracovního 

práva jsou upraveny jak povinnosti týkající se bez výhrady všech zaměstnanců, tak i 

některé zcela konkrétní povinnosti zavazující pouze určité skupiny z nich. Vedle 

vymezení pracovních povinností obsahuje zákoník práce i sankce, které mohou být 

zaměstnanci v důsledku jejich porušení uloženy. 

Povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou vedle zákoníku 

práce stanoveny v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci), dílčí povinnosti se nacházejí například také v zákoně č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a v mnoha 

dalších zákonech týkajících se většinou pouze určitých skupin zaměstnanců
6
. 

1.2 Smluvní základ povinností zaměstnance 

Pracovní právo, jakožto odvětví práva soukromého, vychází z principu smluvní 

svobody, a proto na sebe mohou subjekty pracovněprávního vztahu smluvně převzít i 

povinnosti nad rámec zákonné úpravy. Oproti předchozí právní úpravě platné do konce 

roku 2006, kdy se pracovní právo řídilo zásadou „co není dovoleno, je zakázáno“, je 

dnešní úprava založena na opačném principu – „co není zakázáno, je dovoleno“, čímž 

došlo k velké míře liberalizace v pracovněprávních vztazích a tedy i k rozšíření smluvní 

volnosti stran. Práva a povinnosti mohou být podle § 4b odst. 1 ZP upraveny odchylně 

od zákoníku práce vždy, pokud to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo pokud 

z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. „Účastníkům 

pracovněprávních vztahů se nově otevřela nejen možnost upravit práva a povinnosti 

jinak, než stanoví zákon, ale také možnost upravit to, co zákoník práce neřeší vůbec“.
7
 

Přesto stále platí, že smluvní volnost je v pracovním právu na rozdíl od ostatních 

odvětví soukromého práva úmyslně omezena, a to hlavně z důvodu ochrany slabší 

                                                 
6
 Např. zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 

dalších zákonů či zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů. 
7
 Viz BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2012. s. 81. 
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smluvní strany - zaměstnance
8
. I proto smí dojít k úpravě povinností zaměstnance 

odchylně od zákona pouze skrze individuální smlouvu mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem a nikoli jednostranným právním úkonem zaměstnavatele. 

V pracovním právu se objevuje řada smluv či dohod upravujících podmínky 

výkonu práce. Nejdůležitější z nich je nepochybně pracovní smlouva, ale lze se setkat i 

s jinými „zvláštními“ druhy smluvních ujednání. Níže uvedené platí obdobně také pro 

pracovní poměry založené některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

podle části III. zákoníku práce, s tím rozdílem, že právním základem pracovněprávního 

vztahu není pracovní smlouva, ale dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní 

činnosti. 

Pracovní smlouva je nejčastější právní skutečností, na jejímž základě vzniká 

pracovněprávní vztah. Jde o dvoustranný právní úkon zaměstnance a zaměstnavatele, 

kterým vyjadřují svoji vůli vstoupit do pracovněprávního poměru. Každá pracovní 

smlouva musí být písemná a musí obsahovat náležitosti stanovené v § 34 ZP, tj. druh 

práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Z ustanovení § 37 odst. 1 ZP 

vyplývá, že zákoník práce předpokládá v pracovní smlouvě i úpravu práv a povinností 

subjektů pracovněprávního vztahu. Pokud tyto údaje pracovní smlouva neobsahuje, je 

zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 

měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. 

Z dalších dohod zakládajících povinnosti zaměstnanců lze uvést manažerské 

smlouvy, konkurenční doložku či dohodu o možnosti vysílat zaměstnance na pracovní 

cestu. Půjde zpravidla o nepojmenované smlouvy podle § 51 občanského zákoníku, 

jejichž výčet není možné předložit, protože záleží pouze na smluvních stranách, jak 

dané ujednání pojmenují a co vše v něm upraví. 

1.3 Vnitřní předpisy zaměstnavatele 

Vnitřní předpis je interním normativním aktem zaměstnavatele, který je závazný 

jak pro zaměstnance, tak pro samotného zaměstnavatele, který jej vydal. Jeho zákonné 

náležitosti upravuje zákoník práce v § 305 a § 306. Vnitřní předpis musí být vydán 

písemně a nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jinak by byl 

v dotčené části neplatný. Účinnosti nabývá dnem v něm stanoveným, který však 

                                                 
8
 Srov. HŮRKA, Petr in HŮRKA, Petr a kol.. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 19. 
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v souladu s obecnou zásadou zákazu retroaktivity normativních právních aktů nesmí být 

dřívějšího data než den jeho vyhlášení. 

Zaměstnavatel má povinnost seznámit zaměstnance s obsahem vnitřního 

předpisu do 15 dnů ode dne jeho vydání. Totéž platí o jakékoli jeho změně či zrušení. 

Protože nejde o obecně závazný právní akt, jeho závaznost je pro každého jednotlivého 

zaměstnance podmíněna možností přístupu k jeho obsahu, a to po celou dobu jeho 

platnosti. Dle § 301 ZP je zaměstnanec povinen dodržovat pouze takové interní 

předpisy, se kterými byl řádně seznámen. Řádné seznámení neznamená, že by 

zaměstnanec musel dodržovat pouze ta pravidla, která si „přečetl v práci na nástěnce“. 

Je povinen se chovat v souladu se všemi zveřejněnými a objektivně veřejně přístupnými 

vnitřními předpisy zaměstnavatele. Pokud k neseznámení se s předpisem došlo pouze 

z důvodu jeho „lemplovitosti“, nemůže se na toto odvolávat. 

Ukládat zaměstnanci povinnosti vnitřními předpisy lze pouze v omezené míře. 

Právo neumožňuje, aby vnitřní předpis zakládal zaměstnanci povinnosti nad rámec 

stanovený zákonem. V souladu s ústavním principem stanovícím, že povinnosti lze 

ukládat toliko na základě zákona a v jeho mezích, může vnitřní předpis pouze rozvádět 

nebo konkretizovat povinnosti stanovené v právních předpisech či ve smlouvě mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Nelze jím založit zcela nové povinnosti. 

Zvláštním druhem vnitřního předpisu je pracovní řád, jehož úkolem je dle §306 

odst. 1 ZP mimo jiné právě rozvádět ustanovení zákoníku práce a jiných právních 

předpisů týkajících se úpravy povinností zaměstnance. Obsah pracovního řádu je 

zákonem upraven pouze obecně, proto záleží na každém zaměstnavateli, jak a co do 

něho pojme. Vydání pracovního řádu je oprávněním zaměstnavatele, povinnost vydat 

ho mají pouze zaměstnavatelé uvedení v § 303 odst. 1 ZP. Zaměstnavatelé, u kterých 

působí odborová organizace, mohou pracovní řád vydat či změnit až po písemném 

souhlasu odborové organizace, pod sankcí neplatnosti. Oproti tomu k jeho zrušení již 

zákon takový souhlas nevyžaduje. 

1.4 Pokyny zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců 

V průběhu pracovního poměru je výkon pracovní činnosti dále regulován 

pokyny zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců. Za vedoucí zaměstnance považuje 

zákoník práce dle § 11 ty zaměstnance, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení 
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zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, 

organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny. 

Vedoucím zaměstnancem může být pouze ten, komu je podřízen alespoň jeden další 

zaměstnanec
9
. „Pro vymezení pojmu vedoucího zaměstnance tedy není podstatné 

(určující), jakým způsobem je funkce (pracovní místo) formálně označena, či jaké je v 

rámci zaměstnavatele její postavení ve vztahu k jiným funkcím (pracovním místům); 

rozhodující je pouze to, zda tomuto zaměstnanci jsou podřízeni zaměstnanci, jimž je 

oprávněn vydávat závazné pokyny.“
10

 

Pokyny mohou být učiněny jak písemnou, tak ústní formou. Většinou se jedná o 

ad hoc příkazy dané zaměstnanci přímo v průběhu výkonu pracovní činnosti. Pokyn je 

flexibilním nástrojem zaměstnavatele umožňujícím mu korigovat bezprostředně 

vzniklou situaci na pracovišti. Podřízeným zaměstnancům vzniká naopak povinnost 

pokyny vedoucích zaměstnanců plnit. Tato povinnost je explicitně stanovena v § 301 

písm. a) ZP. Povinnost plnit pokyny nadřízených zaměstnanců se však vztahuje pouze 

na ty pokyny, které jsou v souladu s právními předpisy (včetně vnitřních) a se 

smluvními závazky zaměstnance a zaměstnavatele. V případě, že by určitý pokyn 

překročil zákonné meze, nebylo by jeho nesplnění možné považovat za porušení 

pracovní povinnosti
11

. Při udělování pokynů by měl zaměstnavatel taktéž zohlednit 

objektivní možnosti zaměstnance i splnitelnosti úkolu vůbec. Těžko může požadovat po 

zaměstnanci úkon, který není v lidských silách provést. 

V souvislosti s problematikou neuposlechnutí pokynu vedoucího zaměstnance 

řešil Nejvyšší soud případ, kdy zaměstnanec „podle svého nejlepšího vědomí a 

svědomí“ odmítl splnit pokyn svého vedoucího zaměstnance, protože měl jiný názor na 

aplikaci ustanovení právního předpisu (považoval pokyn za rozporný s právními 

předpisy). Pokyn opakovaně odmítal splnit i poté, kdy zaměstnavatel požádal o 

výkladové stanovisko ministerstvo (příslušný ústřední správní orgán), které podpořilo 

názor zaměstnavatele. Nejvyšší soud k tomuto závěrem dovodil: „Zaměstnanec není 

povinen plnit jen ty pokyny zaměstnavatele, které jsou v rozporu s právními předpisy. 

Jestliže o výkladu právního předpisu vznikne pochybnost a zaměstnavatel právní 

                                                 
9
 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 1. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1527/2003. 

10
 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1863/2003. 

11
 Srov. VYSOKAJOVÁ, Margerita in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2012. s. 203. 
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předpis vyloží, je zaměstnanec povinen takový pokyn splnit. Jinak řečeno, v rozporu s 

právními předpisy může být jen pokyn, který je v rozporu s kogentním ustanovením 

právního předpisu.“
12

 

                                                 
12

 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.7.2008, sp. zn. 21 Cdo 4467/2007. 
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2. Zákonné povinnosti zaměstnanců 

Jak bylo řečeno výše, povinnosti zaměstnanců mohou vznikat jak ze zákona, tak 

na základě smlouvy uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Všechny 

povinnosti, které je zaměstnanec povinen dodržovat, není možné přesně vyčíslit, neboť 

se jedná o neuzavřenou množinu. V této kapitole proto budou zmíněny jen nejobecnější 

povinnosti vyplývající zaměstnanci přímo ze zákoníku práce sloužící k bezprostřednímu 

zajištění bezchybného průběhu pracovního procesu. Většina ustanovení zákoníku práce 

upravujících základní povinnosti zaměstnanců mají obecnou povahu a lze pod ně 

podřadit řadu různých konkrétních povinností, ať už nacházejících se v jiných 

ustanoveních zákoníku práce nebo jiném zdroji právní úpravy. 

Povinnosti mohou spočívat jak v určitém aktivním chování zaměstnance, tak 

v pasivní činnosti. „Aktivní jednání představuje povinnost něco dát, předat (dare) nebo 

něco konat (facere). Naproti tomu pasivní činnost spočívá v povinnosti něčeho se zdržet, 

něco nekonat (non facere, omittere) nebo něco strpět (pati).”
13

 Povinnosti existují od 

okamžiku vzniku pracovního poměru a trvají až do doby skončení pracovního poměru. 

Některé mohou dokonce přetrvávat i po jeho skončení (např. povinnosti týkající se 

mlčenlivosti o obchodním tajemství či utajovaných informacích zaměstnavatele). 

2.1 Obecná povinnost konat práce podle § 38 odst. 1 písm. b) ZP 

Základní povinností zaměstnance tvořící samotnou podstatu pracovněprávního 

vztahu je povinnost podle § 38 odst. 1 písm. b) ZP konat podle pokynů zaměstnavatele 

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

povinnosti, které vyplývají z pracovního poměru. Výkon práce ve vztahu nadřízenosti a 

podřízenosti je základním definičním znakem závislé práce, který odlišuje 

pracovněprávní vztah od občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Zaměstnavatel 

(resp. vedoucí zaměstnanec) je oprávněn dávat zaměstnanci pokyny a zaměstnanec je 

povinen tyto pokyny respektovat. Dalším ze základních rysů pracovněprávního vztahu 

je osobní výkon práce. Zaměstnanec se nezavazuje jen k výsledku své práce, ale i k jeho 

                                                 
13

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005. 
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výkonu samotnému. Možnost, aby se zaměstnanec nechal při výkonu práce zastoupit 

třetí osobou je vyloučena.
14

 

Meze dispoziční pravomoci zaměstnavatele korigovat výkon práce 

zaměstnancem vyplývají z pracovní smlouvy. Zaměstnanec je povinen vykonávat pouze 

takové práce, které jsou sjednány v pracovní smlouvě, a pouze na takovém místě, které 

si v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem dohodl. Zaměstnavatel nemá právo ukládat 

zaměstnanci pracovní úkoly mimo rozsah stanovený pracovní smlouvou a zaměstnanec 

je oprávněn výkon takové práce odmítnout. Zaměstnavatel ho za její neprovedení nesmí 

žádným způsobem sankcionovat.  

Podmínkou, aby zaměstnanec práci mohl vůbec vykonávat je, že mu 

zaměstnavatel bude práci přidělovat. Zaměstnanec nemá povinnost si o práci sám žádat. 

V případech, kdy zaměstnanci není práce přidělována, není povinen do práce vůbec 

docházet, až do doby, kdy je zaměstnavatelem k opětovnému nástupu do práce a 

výkonu práce vyzván.
15

 Zaměstnanec taktéž není povinen práci vykonávat, pokud mu 

v tom brání některá ze zákonných překážek v práci podle části osmé zákoníku práce. 

2.2 Základní povinnosti zaměstnanců 

V § 301 stanovuje zákoník práce taxativní výčet základních povinností 

vztahujících se na všechny zaměstnance (s výjimkou úředníků územních 

samosprávných celků, kteří mají svoji zvláštní právní úpravu). Jedná se o povinnosti 

zcela obecné, které jsou konkrétněji rozvedeny v ostatních ustanoveních zákoníku 

práce, v jiných pracovněprávních předpisech, popř. zákonodárce nechává na subjektech 

pracovněprávního vztahu, aby si sami upřesnili obsah jednotlivých povinností. Jako 

vhodné se doporučuje specifikovat tato ustanovení ve vnitřních předpisech 

zaměstnavatele.
16

 

První z povinností je povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí a 

schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a 

spolupracovat s ostatními zaměstnanci. Cílem toho ustanovení je zajistit co možná 

                                                 
14

 Srov. VYSOKAJOVÁ, Margerita in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2012. s. 192. 
15

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2002, sp.zn. 21 Cdo 90/2001. 
16

 Srov. HŮRKA, Petr in VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDLOVÁ, Nataša; 

HŮRKA, Petr; DOLEŽÍLEK, Jiří. Zákoník práce. Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s, 2012. s. 

532. 



19 

 

nejkvalitnější a nejefektivnější výkon práce. Nezbytným předpokladem tohoto je mimo 

jiné i průběžné prohlubování odborných znalostí zaměstnancem. Povinnost plnit pokyny 

nadřízených je v zákoníku práce kromě tohoto ustanovení téměř identicky stanovena 

také v § 36 odst. 1 ZP. Spolupracovat s ostatními obnáší jednak aktivní spolupráci 

s ostatními zaměstnanci, nadřízenými i podřízenými, ale též slušné chování a 

vystupování vůči nim.
17

 Pro řádný výkon práce by měl zaměstnavatel vytvářet vhodné 

pracovní podmínky zaměstnancům. Důležitá je nejenom přiměřená technická 

vybavenost pracoviště, ale i udržování přívětivé atmosféry na něm. 

Povinnost využívat pracovní dobu k výkonu práce je dále rozvedena v § 81 odst. 

3 ZP, přikazujícím zaměstnanci být před začátkem směny na pracovišti a odcházet až po 

skončení směny. Pracovní dobu by měl zaměstnanec plně využívat k plnění pracovních 

úkolů, oproti tomu zaměstnavatel nemá právo ukládat mu plnění pracovních povinností 

na dobu odpočinku (s výjimkou splnění podmínek pro práci přesčas dle § 93 ZP). 

Další z povinností je dodržování předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci, právních předpisů i předpisů ostatních. Právními předpisy jsou 

obecně závazné právní předpisy, které byly publikovány ve Sbírce zákonů. Vzhledem 

k právnímu principu „neznalost zákona neomlouvá“ je zaměstnanec musí dodržovat, 

aniž by ho s nimi zaměstnavatel musel explicitně seznamovat. Ostatními předpisy jsou 

všechny, jiné než právní, předpisy vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci 

(např. technické normy, vnitřní předpisy zaměstnavatele a další). Tyto normy se 

nezveřejňují ve Sbírce zákonů, nejsou pro zaměstnance běžně dostupné, a proto se pro 

něho stávají závaznými až od okamžiku, kdy ho s nimi zaměstnavatel řádně seznámí. 

Pojem „řádné seznámení“ není nijak blíže definován, u většiny předpisů postačí, pokud 

bude mít zaměstnanec možnost přístupu k nim, v některých případech bude potřeba 

zaměstnance obsahem „proškolit“
18

. 

Poslední z povinností upravených v § 301 ZP je povinnost řádně hospodařit 

s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem, chránit jeho majetek a nejednat v rozporu 

s jeho oprávněnými zájmy, která úzce souvisí s prevenční povinností zaměstnance podle 

§ 249 ZP, tedy povinností počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku 

                                                 
17

 Srov. HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, Helena. Nový zákoník práce 

s komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované vydání. Praha : Linde 

Praha, 2008. s. 728. 
18

 Srov. BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2012. s. 1063. 
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ani k bezdůvodnému obohacení. Povinnost loajality zaměstnance vůči zaměstnavateli je 

zdůrazněním jedné ze základních zásad pracovněprávních vztahů – řádného výkonu 

práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele (§ 1a písm. d) 

ZP). Představuje mravní základ fungování pracovněprávního vztahu, jehož obsahem je 

rozumné a společensky přijatelné chování zaměstnance, které je nezbytné pro 

vzájemnou důvěru a respekt mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Určitou kvalitu 

chování vůči zaměstnavateli musí zaměstnanec dodržovat po celou dobu trvání 

pracovního poměru, bez ohledu na to, zda se právě nachází v pracovní době či nikoli. 

Porušením povinnosti ochraňovat majetek zaměstnavatele může zaměstnanec vedle 

porušení pracovněprávních předpisů naplnit současně i skutkovou podstatu trestného 

činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku. 

2.3 Povinnosti vedoucích zaměstnanců 

Zvláštní postavení mezi zaměstnanci zaujímají zaměstnanci vedoucí. Vedoucí 

zaměstnanci jsou oprávněni ukládat úkoly a řídit práci ostatních zaměstnanců, mají 

důležitější postavení v organizační struktuře zaměstnavatele a s tím související i větší 

odpovědnost. I proto jim zákoník práce v § 302 stanovuje další povinnosti nad rámec 

těch, které zavazují pouze řadové (nevedoucí) zaměstnance. 

Vedoucí zaměstnanci jsou zejména povinni řídit a následně kontrolovat a 

hodnotit práci podřízených zaměstnanců. Jsou zodpovědní za organizaci práce v zájmu 

dosažení co největší produktivity i za příznivé pracovní podmínky na pracovišti a za 

bezpečnost při práci. Z povinnosti vytvářet příznivé pracovní podmínky vyplývá i 

povinnost chovat se slušně k podřízeným zaměstnancům a vyvarovat se šikanózního 

jednání či tzv. bossingu (systematické psychické pronásledování či šikanování 

zaměstnance vedoucím zaměstnancem)
19

. 

Dalšími povinnostmi jsou zabezpečování odměňování zaměstnanců a vytváření 

podmínek pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců. Taktéž zabezpečují dodržování 

právních a vnitřních předpisů zaměstnanci a činí opatření nezbytná k ochraně majetku 

zaměstnavatele. Vedoucí zaměstnanci se nacházejí na pracovišti spolu s jimi 

                                                 
19

 Více k bossingu např. FETTER, Richard W. Mobbing a bossing čili šikana na pracovišti – lze se proti 

nim bránit? http://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-a-bossing-cili-sikana-na-pracovisti-lze-se-proti-

nim-branit-72092.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-a-bossing-cili-sikana-na-pracovisti-lze-se-proti-nim-branit-72092.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-a-bossing-cili-sikana-na-pracovisti-lze-se-proti-nim-branit-72092.html
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podřízenými zaměstnanci, mohou tak bezprostředně ovlivňovat pracovní morálku na 

pracovišti a vést zaměstnance k řádnému plnění jejich pracovních povinností. 

Výčet povinností vedoucích zaměstnanců v § 302 ZP tvoří pouze základní 

kostru, celou řadu jejich dalších povinností lze nalézt i v jiných ustanoveních zákoníku 

práce jako např. v ustanoveních týkajících se pracovní doby, odpovědnosti za škodu či 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

2.4 Zvláštní povinnosti některých zaměstnanců podle § 303 ZP  

Vedle vedoucích zaměstnanců vyděluje zákoník práce ještě jednu skupinu 

zaměstnanců – zaměstnance, kteří zabezpečují výkon státní správy či samosprávy, popř. 

při plnění pracovních povinností jinak reprezentují mocenské postavení státu. 

Povinnosti obsažené v § 303 ZP odrážejí specifické postavení těchto zaměstnanců, kteří 

vykonávají činnost bezprostředně spojenou s veřejným zájmem. Tyto povinnosti mají 

směřovat k řádnému a nestrannému výkonu veřejné správy. 

Taxativní výčet zaměstnanců, jichž se zvýšené povinnosti týkají, obsahuje § 303 

odst. 1 ZP. Tito zaměstnanci jsou povinni jednat a rozhodovat nestranně a chovat se tak, 

aby nestrannost rozhodování nemohla být zpochybněna. Musejí zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu své činnosti, vyjma situací, kdy je 

zákon této povinnosti zprošťuje. V souvislosti s výkonem zaměstnání nesmí přijímat 

žádné dary ani jiné výhody a musejí se zdržet jakéhokoli jednání, které by mohlo vést 

ke střetu osobního zájmu s veřejným. Zvýšené povinnosti zahrnují také zákaz členství 

v řídících a kontrolních orgánech podnikatelských právnických osob, ledaže by byl 

zaměstnanec do takového orgánu vyslán přímo zaměstnavatelem. Podnikatelskou 

činnost smějí tito zaměstnanci vykonávat pouze s předchozím písemným souhlasem 

svého zaměstnavatele.
20

 

2.5 Zákaz konkurence v průběhu pracovního poměru 

Právo vykonávat paralelně vedle sebe více výdělečných činností zakládá 

každému čl. 26 odst. 1 Listiny, zakotvující vedle práva na svobodnou volbu povolání i 

právo každého podnikat a provozovat jinou výdělečnou činnost. Aby nedocházelo ke 

konfliktu s dalším ústavně zaručeným právem, právem zaměstnavatele na ochranu 

                                                 
20

 S výjimkou činností vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké povahy, na které se 

podle § 303 odst. 5 ZP omezení nevztahuje. 
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vlastnického práva
21

, může dojít k jeho omezení. Určitá pravidla pro výkon takové 

činnosti stanovuje zákoník práce mimo jiné v § 304
22

, podle kterého zaměstnanci 

mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu 

vykonávat jinou výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. 

Toto ustanovení má v sobě obsaženy dvě podmínky, při jejichž splnění je zaměstnanec 

povinen pro výkon další činnosti získat předchozí písemný souhlas od svého 

zaměstnavatele.
23

 

Za prvé musí jít o výdělečnou činnost. „Výdělečnou činností se rozumí jakákoli 

výdělečná činnost bez ohledu na to, zda je vykonávána v závislé práci či v 

obchodněprávním vztahu.“
24

 Výdělečnou činností tak může být zejména 

pracovněprávní vztah založený pracovní smlouvou nebo na základě dohod konaných 

mimo pracovní poměr, činnost ve statutárních orgánech obchodních společností, 

podnikání na základě živnostenského oprávnění nebo podnikání na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních právních předpisů. Rozhodující skutečností 

je, že je tato činnost vykonávaná za účelem dosažení výdělku, bez ohledu na to, zda ho 

skutečně dosahuje či nikoli.
25

 Současně se musí jednat o činnost aktivní. Konkurenčním 

jednáním tak nemůže být majetková účast zaměstnance na kapitálových společnostech
26

 

nebo pouhé obstarání si živnostenského oprávnění, aniž by na jeho základě vykonával 

nějakou činnost
27

. 

Druhou podmínkou je, že jde o činnost shodnou s předmětem činnosti 

zaměstnavatele, tj. s činností, kterou má zaměstnavatel zapsanou v obchodním rejstříku, 

na kterou je vystaveno živnostenské či jiné oprávnění, která je stanovena ve zřizovacích 

listinách, apod. Z tohoto vyplývá, že předmět činnosti je vždy pro všechny zaměstnance 

pracující u téhož zaměstnavatele stejný. Irelevantní je, že zaměstnavatel tuto činnost ve 

                                                 
21

 Srov. čl. 11 odst. 1 Listiny: „Každý má právo vlastnit majetek….“ 
22

 Dalším ustanovením, které toto právo limituje, je např. § 303 odst. 4 ZP. 
23

 S výjimkou činností vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké povahy, u kterých dle 

§ 304 odst. 3 ZP není souhlasu potřeba. 
24

 Viz BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2012. s. 1073. 
25

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1714/2001. 
26

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 4. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97. 
27

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1899/98. 
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skutečnosti trvale či dočasně nevykonává, rozhodující je skutečnost, že je oficiálně 

vedena jako předmět jeho činnosti
28

. 

Konkurenční výdělečnou činnost je zaměstnanec oprávněn vykonávat od 

okamžiku získání souhlasu zaměstnavatele. Pokud by zaměstnavatel svůj souhlas 

odvolal, zaměstnanec musí podle § 304 odst. 2 ZP takové činnosti bez zbytečného 

odkladu zanechat. Účelem tohoto ustanovení je chránit zaměstnavatele před 

zneužíváním informací zaměstnanci v průběhu pracovního poměru, ochranu po 

skončení zaměstnávání je možné zajistit skrze sjednání konkurenční doložky dle § 310 

ZP. 

V případě porušení této povinnosti „nekonkurovat“ bez souhlasu zaměstnavatele 

může zaměstnanci hrozit jak skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

(výpovědí či okamžitým zrušením), tak po něm zaměstnavatel může požadovat náhradu 

škody tímto jednáním způsobené. Současně může dojít i k naplnění znaků 

nekalosoutěžního jednání nebo k porušení obchodního tajemství zaměstnavatele, pak je 

zaměstnavatel oprávněn domáhat se zároveň i nároků podle § 53 obchodního zákoníku. 

  

                                                 
28

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 4. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1866/98 nebo rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1682/97. 
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3. Porušování pracovních povinností zaměstnancem 

3.1 Historický vývoj právní úpravy porušování pracovních povinností a 

jeho následků 

Ač lze počátek regulace pracovněprávních vztahů na českém území nalézt již ve 

středověku, první významnou normou zabývající se porušováním pracovních povinností 

a jejími následky byl až rakouský Všeobecný občanský zákoník (v originále 

Allgemeines bűrgerliches Gesetzbuch) vyhlášený roku 1811,
29

 jehož součástí byly vedle 

občanskoprávních vztahů také vztahy dnes zařazované do oblasti pracovněprávní. 

3.1.1 Období od vzniku Československa do roku 1966 

Rakouská úprava byla po vzniku Československa v roce 1918 spolu s ostatními 

dosavadními zákony a nařízeními přejata čl. 2 recepčního zákona
30

 do 

československého právního řádu. Až do konce roku 1965, kdy došlo k přijetí 

předchozího zákoníku práce, neexistovala na území Československa jednotná úprava 

pracovněprávních vztahů. Základem úpravy zůstal rakouský ABGB, vedle něj ale 

existovalo mnoho zvláštních zákonů, které se vždy týkaly pouze určitých skupin 

zaměstnanců (domácí dělníci, horníci,…) a které pro ně stanovovaly pravidla odlišná od 

ABGB. K systémovým změnám nejen v oblasti pracovního práva došlo v období 

okupace. Právní předpisy pocházející z tohoto období ale nebyly po osvobození v roce 

1945 uznány za součást československého právního řádu. 

Smlouva služební, upravená v § 1151 až § 1164 ABGB, se jinak také nazývala 

„smlouvou o práci“.
31

 Jejím předmětem byl závazek konati za plat práci pro jiného. 

Pokud nebylo dohodnuto jinak, zaměstnanci byli povinni konat služby osobně a podle 

nařízení daných zaměstnavatelem. Od zaměstnanců se dále očekávala mlčenlivost, 

věrnost zaměstnavateli, úcta a slušné chování vůči zaměstnavateli i jiným 

zaměstnancům. Zaměstnavatel nebyl oprávněn požadovat po zaměstnanci výkon jiné 

práce, než jaká byla dohodnuta. Služební poměr na dobu neurčitou mohl jak 

                                                 
29

 Císařský patent ze dne 1. 6. 1811 č. 946 Sbírky zákonů soudních. 
30

 Zákon ze dne 28. 10. 1918 o zřízení samostatného státu československého, č. 11 Sbírky zákonů a 

nařízení. 
31

 Srov. ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír a kol.: Komentář k Československému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha : Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart. 1937. Díl V. str. 181. 
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zaměstnanec, tak zaměstnavatel vypovědět i bez uvedení důvodu, pouze bylo nezbytné 

dodržet výpovědní lhůtu, která trvala zpravidla alespoň 14 dní. Poměr uzavřený na dobu 

určitou bylo možné před uplynutím této doby zrušit pouze z důležitých důvodů. Co bylo 

důležitou příčinou, ABGB neurčoval, ale judikatura za ni považovala i takové chování 

zaměstnanců, které by dnes bylo shledáno jako porušení pracovních povinností (opilost 

na pracovišti, trvalá opožděná docházka apod.)
32

.  

Ustanovení o smlouvě služební byla poslední z celého ABGB, která u nás 

zůstala v platnosti. K jejich zrušení došlo až účinností prvního zákoníku práce dne 1. 1. 

1966. 

3.1.2 První zákoník práce 

Prvním kodexem pracovního práva se stal zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 

kterým došlo k oddělení pracovního práva od práva občanského. Po změně politického 

režimu v roce 1948 byly vydávány právní předpisy transformující pracovněprávní 

vztahy a „schválením zákoníku práce byl dokončen proces vybudování socialistického 

pracovního práva“
33

. Pracovní právo sloužilo jako jeden z nástrojů k rozvíjení 

socialistických vztahů a k budování reálného socialismu. I přesto byl ale první zákoník 

práce na tehdejší dobu na velmi vysoké úrovni a po formální stránce odpovídal 

mezinárodním standardům. Jeho základními rysy byly jednotnost, komplexnost, 

kogentnost a osamostatnění právní úpravy od ostatních právních odvětví. 

První zákoník práce v duchu socialismu neoznačoval strany pracovního poměru 

jako „zaměstnavatele“ a „zaměstnance“, ale nahradil je pojmy „socialistická 

organizace“ a „pracovník“. Dle § 34 ZP1965 bylo základní povinností každého 

pracovníka podle pokynů organizace konat osobně práci podle pracovní smlouvy ve 

stanovené pracovní době a dodržovat pracovní kázeň. Socialistická pracovní kázeň měla 

být základním předpokladem úspěšného plnění úkolů organizace.
34

 Obsah samotného 

                                                 
32

 Srov. ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír a kol.: Komentář k Československému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha : Právnické 

knihkupectví a nakladatelství V. Linhart. 1935. Díl V. str. 290. 
33

 Viz TOMANDLOVÁ, Ludmila in HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 

50. 
34

 Srov. §72 ZP1965: „Socialistická pracovní kázeň“ Základním předpokladem úspěšného plnění úkolů 

organizace je socialistická pracovní kázeň. Socialistická pracovní kázeň záleží v uvědomělém plnění 

úkolů, které pro pracovníky vyplývají z jejich účasti na společenské práci. Je založena na vztazích 

soudružské spolupráce a vzájemné pomoci pracovníků a na jejich uvědomělém poměru k práci. Z něho 

vyplývá i rozvíjení iniciativy v práci, zvyšování ideologické a odborné úrovně, upozorňování na zjištěné 
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pojmu ale předchozí zákoník práce nevymezoval a jeho konkretizaci ponechal 

jednotlivým vnitropodnikovým pracovním řádům,
35

 resp. později judikatuře vyšších 

soudů. Pracovní kázeň byla chápána jako určitá kvalita chování zaměstnance při plnění 

povinností vyplývajících z pracovního závazku. Porušením pracovní kázně se rozumělo 

(a stále rozumí) „zaviněné porušení pracovních povinností, které jsou zaměstnanci 

stanoveny právními předpisy, pracovním řádem, pracovní smlouvou nebo pokynem 

přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance“.
36

 

Sankce za porušení pracovní kázně podle předchozího zákoníku práce byly 

obdobné současné úpravě. Vypovědět pracovní poměr s pracovníkem mohla organizace 

pouze z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 46 ZP1965, přičemž jedním z nich bylo i 

opětovné porušení pracovní kázně, porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a 

nebo z důvodů, pro které by bylo možné s pracovníkem okamžitě zrušit pracovní 

poměr. Pracovní poměr končil uplynutím výpovědní doby, která trvala podle věku 

pracovníka 1 – 3 měsíce. Předchozí zákoník práce umožňoval i okamžité zrušení 

pracovního poměru. Šlo o výjimečné opatření, které bylo možné aplikovat, porušil-li 

pracovník pracovní kázeň tak hrubým způsobem, že by jeho ponechání v organizaci do 

uplynutí výpovědní doby nebylo možné z důvodu udržení pracovní kázně 

v organizaci.
37

 

Zajímavým a dnes již neexistujícím druhem postihu za porušení pracovních 

povinností byla tzv. kárná opatření upravená v § 76 a násl. ZP1965. Kárná opatření byla 

jedním z důležitých prostředků pro upevňování pracovní kázně. Ustanovení § 78 odst. 1 

ZP1965 opravňovalo vedoucího pracovníka organizace udělit pracovníkovi jedno ze 

4 následujících kárných opatření: 

(i) důtku, 

(ii) veřejnou důtku, 

(iii) snížení, popř. odnětí prémií nebo odměn nebo jiných složek mzdy 

vyjadřujících osobní ohodnocení, a to na dobu až 3 měsíců, nebo 

                                                                                                                                               
nedostatky, jejich odstraňování, pomoc v boji proti rušitelům pracovní kázně a dodržování právních 

předpisů a zásad socialistického jednání při společné práci.“ 
35

 Srov. KUKLÍK, Jan a kol. Dějiny československého práva 1945-1989. Praha : Auditorium, 2011. s. 

390. 
36

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 9. 2007, sp. zn. 21 Cdo 3052/2006. 
37

 Srov. § 53 odst. 1 písm. b) ZP1965. 
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(iv) převedení na méně placenou práci na dobu až 3 měsíců popř. snížení 

základního platu nebo funkčního platu až o 10% na dobu až 3 měsíců. 

Tato pravomoc náležela vedoucímu pracovníkovi organizace jako právnímu 

subjektu. Jinému vedoucímu zaměstnanci (tj. vedoucímu zaměstnanci dle současného 

chápání) bylo možné k tomuto udělit plnou moc. V té době často se vyskytující kárné 

komise mohly projednat skutek zaměstnance, ale jejich rozhodnutí nemohla vést přímo 

k udělení kárného opatření, neboť se jednalo pouze o poradní orgán vedoucího 

pracovníka. Institut kárných opatření byl zrušen zákonem č. 3/1991 Sb., kterým se mění 

a doplňuje zákoník práce k 1. 2. 1991, protože podle důvodové zprávy k tomuto zákonu 

představoval modernímu pracovnímu právu cizorodý prvek.
38

 

Po roce 1989 byla několika novelami
39

 z prvního zákoníku práce odstraněna 

ustanovení neslučující se se současnými demokratickými idejemi, mezi nimi i § 72 

ZP1965 definující socialistickou pracovní kázeň a institut kárných opatření jako takový. 

Tato úprava pak byla s nepatrnými, převážně legislativně technickými úpravami 

převzata i do současného zákoníku práce. 

3.2 Porušování pracovních povinností podle platné právní úpravy 

Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti „nový“ zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. 

Pojem „pracovní kázeň“ již do nového zákoníku přenesen nebyl a namísto něj se 

používá obratu „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci“. Důvodová zpráva k zákonu tento krok zdůvodňuje 

tím, že institut pracovní kázně odpovídá služebně právním vztahům, vztahům 

subordinace typickým pro veřejné právo, a nikoli vztahům pracovněprávním 

vycházejícím ze soukromoprávního základu.
40

 Proti tomuto tvrzení lze podotknout, že 

pracovněprávní vztahy ve své podstatě stále jsou vztahy služebními, jedním z jejich 

podstatných znaků je výkon práce ve vztahu podřízenosti zaměstnance k zaměstnavateli 

a dle jeho pokynů.
41

  

                                                 
38

 Srov. Důvodová zpráva k návrhu  zákona č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce. 

Dostupná z: http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0261_02.htm. 
39

 Např. zákonem č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce či zákonem č. 74/1994 Sb., 

kterým se mění a doplňuje zákoník práce. 
40

 Srov. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Dostupná z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1153&ct1=0. 
41

 Srov. BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan. Nad návrhem nového zákoníku práce. Právní rozhledy. 2005, 

č. 11. s. 381 - 389. 

http://www.psp.cz/eknih/1990fs/tisky/t0261_02.htm
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=4&ct=1153&ct1=0
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Spolu s touto terminologickou změnou byla odbornou veřejností řešena otázka, 

zda dochází ke změně obsahu „pracovní kázně“, či k pouhému přejmenování dlouhou 

dobu používaného pojmu. Objevovaly se pochybnosti, že „porušení povinnosti 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ 

je pojmem užším než dosavadní a že nemusí pokrýt všechny případy porušení 

pracovních povinností, jako například povinností vyplývajících nikoli z právních 

předpisů, ale z pracovní smlouvy či z pracovních řádů. Jakkoli byla tato otázka 

zmiňována, tento složitě působící pojem byl, částečně možná svojí hlubokou 

zakonzervovaností v podvědomí nejen odborné, ale i laické veřejnosti, dovozen jako 

obsahově totožný s dříve používanou pracovní kázní.
42

 Shodnost těchto pojmů lze 

vypozorovat i z judikatury Nejvyššího soudu ČR, který i nadále operuje s pojmem 

pracovní kázně. Ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 4643/2010 výslovně uvádí: „Na 

uvedených právních názorech dovolací soud při obsahově shodné právní úpravě, kdy 

došlo pouze ke změně právní terminologie (pojem „povinnost vyplývající z právních 

předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci“ nahradil v zákoníku práce 

dříve užívaný termín „pracovní kázeň“), i nadále setrvává a neshledává žádné důvody k 

jejich změně.“
43

  

3.3 Předpoklady porušení pracovní povinnosti 

Porušením pracovní povinnosti se rozumí zaviněné porušení povinnosti 

vyplývající zaměstnanci z obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů, 

pracovního řádu, pracovní smlouvy, popř. pokynů vedoucího zaměstnance. Aby 

zaměstnavatel mohl konkrétní jednání zaměstnance vyhodnotit jako porušení pracovní 

povinnosti, musí být současně naplněny následující 3 předpoklady:  

(i) protiprávnost jednání či opomenutí zaměstnance; 

(ii) zavinění zaměstnance; a 

(iii) vazba na povinnost vztahující se k pracovněprávnímu vztahu.
44

 

                                                 
42

 Srov. BUKOVJAN, Petr. Kam zmizela „pracovní kázeň“. http://www.mzdovapraxe.cz/blog/detail-

prispevku/articleid-102-kam-zmizela-pracovni-kazen/. 
43

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 6. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4643/2010. 
44

 Srov. BUKOVJAN, Petr. Porušení „pracovní kázně“ v souvislostech, 1. část. Práce a mzda. 2011, č. 8. 

s. 17. 
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3.3.1 Protiprávnost jednání či opomenutí zaměstnance  

Prvním z nezbytných předpokladů porušení pracovní povinnosti je protiprávnost 

jednání zaměstnance, resp. opomenutí určitého jednání, ke kterému byl povinen. 

Novotný charakterizuje protiprávnost na straně zaměstnance jako „objektivně existující 

rozpor mezi určitým jednáním (opomenutím určitého jednání) zaměstnance a 

stanovenou právní povinností (stanoveným pravidlem chováním)“
45

. Jedná se o 

objektivní stav, který vzniká nezávisle na subjektivním vztahu zaměstnance ke svému 

chování, tj. nezávisle na vůli zaměstnance, a lze ho vyvolat jak jednáním, tak i 

opomenutím. Pokud zaměstnavatel hodlá z případného porušení pracovní povinnosti 

zaměstnancem vyvozovat některé z důsledků uvedených v této práci, musí vždy umět 

přesně vymezit, v čem spatřuje protiprávnost jednání (popsat skutek) a jakou konkrétní 

povinnost zaměstnanec porušil. 

Typicky protiprávně jedná zaměstnanec, který se bez omluvy nedostaví do 

zaměstnání, způsobí poškození majetku zaměstnavatele či neuposlechne pokyn 

vedoucího zaměstnance. Porušení pracovní povinnosti se naopak nedopouští 

zaměstnanec (v daném případě operátorka call centra), který nedodržuje stanovenou 

pracovní dobu, protože tato pracovní doba mu byla jednostranně určena 

zaměstnavatelem v rozporu s ujednáním o pracovní době v pracovní smlouvě, a proto ji 

zaměstnanec nemá povinnost dodržovat.
46

 

V souladu s právními předpisy bude jednat také zaměstnanec, který se nedostaví 

do zaměstnání, protože využije svého ústavního práva účasti na stávce. Podle obecného 

právního principu nikdo nemůže výkonem svého práva porušit svoji povinnost, tudíž 

ani tu pracovní. Ústavní soud ČR v souvislosti s tímto řešil případ zaměstnanců, se 

kterými byl okamžitě zrušen pracovní poměr pro zvlášť hrubé porušení pracovní 

povinnosti, které bylo spatřováno v odeslání dopisu České inspekci životního prostředí 

o poměrech u jejich zaměstnavatele (čističky odpadních vod).
47

 Zaměstnavatel 

považoval jejich jednání za neloajální vůči němu, neboť jednak poškozuje jeho dobré 

jméno a jednak jím došlo k porušení jeho obchodního tajemství. Na druhé straně 

zaměstnanci využili svého ústavního práva podle čl. 18 Listiny ve věcech veřejného 

                                                 
45

 Viz NOVOTNÝ, Zdeněk in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2012. s. 922. 
46

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 5. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1395/2010. 
47

 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 13. 12. 2012, sp. zn. III. ÚS 298/12. 
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nebo jiného společného zájmu obracet se sám nebo s jinými na státní orgány a orgány 

územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. Podle rozhodnutí Ústavního soudu 

ČR je potřeba důkladně zvážit, čí zájem je důležitějšího charakteru. Veřejný zájem na 

dodržování právních předpisů při nakládání s odpadními vodami, který v tomto případě 

zaměstnanci hájili, zde převáží nad soukromoprávním zájmem zaměstnavatele. 

Podobný střet ústavního práva (práva na svobodu projevu podle čl. 17 odst. 1 Listiny) a 

práva zaměstnavatele na požadování řádného výkonu práce zaměstnancem řešil Ústavní 

soud ČR i v jiném případu. Zaměstnanec se na vnitropodnikové poradě kriticky vyjádřil 

o hospodaření a vnitřních poměrech u zaměstnavatele a ten s ním následně z tohoto 

důvodu okamžitě zrušil pracovní poměr. Soudy nižších stupňů návrh zaměstnance na 

určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru odmítly, až Ústavní soud ČR 

stěžovateli (zaměstnanci) dal za pravdu a jejich rozhodnutí zrušil, protože se dostatečně 

nevěnovaly otázce zaměstnancova práva na svobodu projevu. Svoboda projevu není 

neomezitelná, ale nezbytnost každého takového omezení je potřeba přesvědčivým 

způsobem prokázat. „Přípustnost namítaného omezení svobody projevu je přitom třeba 

vždy posoudit ve světle věci jako celku, včetně znění výroků, které jsou stěžovateli 

vytýkány, a v kontextu, v němž je pronesl, stejně jako je třeba vzít do úvahy závažnost 

možné újmy zaměstnavatele, pohnutky zaměstnance či povahu a přísnost uložené 

sankce.“
48

 Sankci v podobě okamžitého zrušení pracovního poměru zde Ústavní soud 

ČR shledal jako nepřiměřenou, jako porušující jeho ústavní právo na svobodu projevu. 

Ke svobodě projevu v zaměstnání se v podobném duchu několikrát vyjádřil také 

Evropský soud pro lidská práva. Povaha výroků a názorů zaměstnance na účet 

zaměstnavatele podle něj nesmí být důvodem k rozvázání pracovního poměru
49

 a při 

posuzování jejich závažnosti je potřeba vycházet z kontextu celého případu, zohlednit 

všechny okolnosti projevu, nelze posuzovat pouze samotný obsah výroku
50

. 

Při střetu práv se nemusí jednat pouze o střet s právem ústavním. Kolize může 

nastat mezi jakýmikoli dvěma právem garantovanými právy. Postup při jejím řešení je 

řízen podobnými mechanismy jako výše naznačenými. Výkonem práva ovšem není 

„šikanózní“ výkon práva. Jestliže je zaměstnancovo jednání fakticky v souladu 

s právem, ale jeho účelem (výsledkem) má být poškození druhého účastníka právního 

                                                 
48

 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 1990/08. 
49

 Srov. rozsudek ESLP ve věci Vogt proti Německu ze dne 26. 9. 1995, č. j. 17851/91. 
50

 Srov. rozsudek ESPL ve věci Fuentes Bobo proti Španělsku ze dne 29. 2. 2000, č. j. 39293/98. 
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vztahu (zaměstnavatele), pak jde pouze o zdánlivý výkon práva, a takovému jednání 

právo ochranu neposkytne. 

3.3.2 Zavinění zaměstnance 

Oproti protiprávnosti, jakožto objektivní stránce porušení pracovní povinnosti, je 

zavinění ryze subjektivní kategorií. Zavinění je právní naukou definováno jako „vnitřní, 

psychický vztah jednajícího k jeho vlastnímu protiprávnímu jednání a k výsledku tohoto 

jednání. Je založeno jednak na prvku poznání (prvku rozumovém, intelektuálním), 

spočívajícím ve vědomosti a předvídání určitého výsledku, jednak na prvku vůle (prvku 

volním), spočívajícím v tom, že subjekt projevuje svou vůli tím, že něco chce, ale také 

tím, že je s něčím srozuměn“
51

. 

Zavinění může být dáno ve formě úmyslu nebo nedabalosti. Zákoník práce ani 

jednu z forem nedefinuje, všeobecně se proto používá vymezení v § 15 (úmysl) a §16 

(nedbalost) trestního zákoníku. Úmyslně jedná zaměstnanec, který svým jednáním chtěl 

porušit pracovní povinnost (tzv. úmysl přímý), nebo zaměstnanec, který věděl, že svým 

jednáním může takové porušení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím 

srozuměn (tzv. úmysl nepřímý). Nedbalosti se zaměstnanec dopustí, jestliže věděl, že 

svým chováním může způsobit porušení pracovní povinnosti, ale bez přiměřených 

důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí (tzv. vědomá neznalost), 

nebo jestliže nevěděl, že svým jednáním může takové porušení způsobit, ač o tom 

vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (tzv. nevědomá 

nedbalost). Jako úmyslné jednání může být kvalifikována např. krádež majetku 

zaměstnavatele zaměstnancem, o zavinění z nedbalosti by se mohlo jednat, pokud by 

zaměstnanec způsobil nehodu tím, že nevěnoval dostatečnou pozornost obsluze svého 

přístroje. Hranice mezi úmyslným a nedbalostním jednání, resp. mezi nedbalostí a 

jednáním zcela nezaviněným, je velice tenká a záleží na každém jednotlivém případu. 

Jednání, které je jednou posouzeno jako zaviněné, může být v jiném kontextu 

posouzeno zcela odlišně. 

Pro uplatnění pracovněprávních sankcí jako je výpověď podle § 52 písm. g) ZP, 

okamžité zrušení pracovního poměru či náhrada škody se vždy vyžaduje zavinění 

zaměstnance alespoň ve formě nedbalosti. V nezaviněném jednání nelze spatřovat 

                                                 
51

 Viz HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozš. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009. 

s. 1383. 
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porušení pracovní povinnosti ve smyslu těchto ustanovení, může však být např. 

důvodem k výpovědi podle § 52 písm. f) ZP, spočívající v neuspokojivých pracovních 

výsledcích zaměstnance. 

Zavinění zaměstnance se poměrně složitě prokazuje, neboť jde o subjektivní 

postoj zaměstnance k danému jednání. Vzhledem k současnému stavu poznání a 

techniky stále ještě nedokážeme číst myšlenky, takže na zavinění lze usuzovat pouze 

nepřímo podle skutkového děje (podle okolností, za kterých k porušení pracovní 

povinnosti došlo). Povinnost prokázat zavinění má v pracovněprávní oblasti vždy 

zaměstnavatel. 

3.3.3 Povinnost vztahující se k pracovnímu poměru  

Poslední podmínkou pro závěr, že zaměstnanec porušil pracovní povinnost, je, 

že zaměstnancovo zaviněné protiprávní jednání musí mít vazbu na pracovněprávní 

vztah. „Závadné chování zaměstnance, jímž nebyly porušeny povinnosti 

z pracovněprávního vztahu, nemůže být posouzeno jako porušení pracovní kázně. Jinak 

řečeno, porušení pracovní kázně se může zaměstnanec dopustit jen jednáním při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímě souvislosti s tím.“
52

  

Pojmy „plnění pracovních úkolů“ a „přímá souvislost s nimi“ blíže specifikují § 

273 ZP a § 274 ZP. Plněním pracovních úkolů není pouze činnost vyplývající přímo ze 

základního pracovněprávního vztahu, ale i jiné činnosti, které zaměstnanec vykonává na 

podnět zaměstnavatele, jiných osob nebo i jen ze své vlastní iniciativy.
53

 Podobně nelze 

tuto vazbu na pracovněprávní vztah omezovat pouze na pracovní dobu zaměstnance. 

„Pracovněprávní vztah nevzniká opakovaně na počátku pracovní doby (případně 

příchodem zaměstnance na pracoviště) a nezaniká s jejím koncem (odchodem 

zaměstnance). Také v době, kdy zaměstnanec nemá pracovní dobu a neplní pracovní 

úkoly nebo činnosti v přímé souvislosti s ním, pracovní vztah mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem trvá.”
54

 V souvislosti s porušením pracovní povinnosti mimo pracovní 

dobu bývá nejčastěji zmiňován případ, kdy se zaměstnanec mimo pracoviště a pracovní 

dobu nechová dosti loajálně ke svému zaměstnavateli ve smyslu § 301 písm. d) ZP.  

                                                 
52

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1236/2002. 
53

 Srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6.1993, sp. zn. 6 Cz 25/92. 
54

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005. 
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Vztah určité činnosti k pracovnímu poměru je stejně jako protiprávnost 

objektivním hlediskem, a proto bude rozhodující, zda je objektivně dán časový, místní a 

věcný poměr k výkonu závislé činnosti.
55

 Za vztah nesouvisející s pracovním poměrem 

bude považován např. nájem služebního bytu zaměstnavatele zaměstnancem nebo 

půjčka mezi nimi. 

Nově od 1. 1. 2012 umožnil obchodní zákoník souběh pracovněprávního vztahu 

s výkonem funkce statutárního orgánu nebo jeho člena v obchodních společnostech. 

Z hlediska pracovního práva je u těchto osob potřeba rozlišovat, zda k porušení 

povinnosti došlo při výkonu činnosti statutárního orgánu nebo zda jednal z titulu 

zaměstnance v mezích pracovní smlouvy. 

3.4 Intenzita porušení 

Zákoník práce rozlišuje tři stupně porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci: 

(i) soustavné méně závažné porušení; 

(ii) závažné porušení; a 

(iii) zvlášť hrubé porušení. 

Intenzita porušení pracovní povinnosti zaměstnancem přímo souvisí s následky, 

které mohou zaměstnanci nastat. Pokud porušení naplní některý z výše uvedených 

stupňů, může zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí podle 

§ 52 písm. g) ZP nebo v případě zvlášť hrubého porušení může přistoupit i 

k okamžitému zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP. Obě tato 

ustanovení zákoníku práce jsou považována za normy s relativně neurčitou hypotézou, 

tj. takové právní normy, „jejichž hypotéza není stanovena přímo právním předpisem a 

které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě 

vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu 

okolností“
56

. Pro posouzení intenzity zákoník práce nestanovuje žádná hlediska, ze 

kterých by měl zaměstnavatel při hodnocení porušení vycházet. Vzhledem 

k rozmanitosti situací, při kterých může dojít k porušení pracovních povinností, je 

prakticky nemožné zevšeobecnit jednotlivé stupně porušení. V dané problematice 

ovšem existuje poměrně bohatá judikatura, pocházející především od Nejvyššího soudu 

                                                 
55

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 1. 2003, sp. zn. 21 Cdo 454/2002. 
56

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000. 
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ČR a od vrchních soudů, která stanovuje obecná pravidla pro vyhodnocování intenzity, 

a napomáhá tak praxi správně kvalifikovat jednotlivé případy. 

3.4.1 Hodnocení intenzity 

Tím, kdo hodnotí intenzitu porušení pracovních povinností a vyvozuje z něj 

důsledky, je primárně zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel posoudí konkrétní chování 

zaměstnance špatně, zejména pokud ho kvalifikuje přísněji než doopravdy je, hrozí, že 

soud výpověď či okamžité skončení pracovního poměru prohlásí za neplatné. Někteří 

zaměstnavatelé se snaží „soukromě“ v pracovních řádech či jiných interních předpisech 

(popř. v pracovní smlouvě) stanovit pravidla pro posuzování chování zaměstnance. 

V případném sporu o neplatnost skončení pracovního poměru soud v žádném případě 

není vázán tím, jak zaměstnavatel ve svém pracovním řádu určité jednání ohodnotil,
57

 

avšak vzhledem k tomu, že zaměstnanec si byl vědom toho, jaká porušení považuje 

zaměstnavatel za zvláště problematická, a přesto se jich dopustil, může k tomuto faktu 

soud přihlédnout.
58

 Soud ve sporu o určení neplatnosti výpovědi musí vždy sám provést 

skutkové dokazování a na jeho základě pak autoritativně rozhodnout, zda k porušení 

pracovní povinnosti došlo a jakého stupně porušení jednání zaměstnance dosáhlo, bez 

ohledu na to, jak dané jednání ohodnotil zaměstnavatel v rozvazovacím právním úkonu. 

Na základě svého zhodnocení pak dospěje k závěru, zda skončení pracovního poměru 

zaměstnavatelem bylo v souladu se zákonem či zda bylo učiněno neplatně. 

Při určování intenzity porušení musí být v každém konkrétním případě 

zohledněny a zváženy okolnosti, za kterých k porušení pracovní povinnosti došlo. Není 

možné kazuisticky stanovit, jaké chování zaměstnance dosahuje jakého stupně porušení. 

Judikatura se nesčetněkrát zabývala otázkou, k čemu všemu je potřeba přihlédnout při 

hodnocení, zda k porušení pracovní povinnosti došlo a jak závažné bylo.
59

 Kritéria jí 

stanovená jsou pouze demonstrativním výčtem, v tom kterém případě bude potřeba 

přihlédnout pouze k některým z nich, v jiném bude nezbytné „dodat“ další. „V tomto 

svém uvažování není soud omezován žádnými konkrétními hledisky či mantinely, ale 

bere v úvahu pouze specifika dané věci a podpůrně i platnou judikaturu obecných 

                                                 
57

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1987/2001. 
58

 Srov. STRÁNSKÝ, Jaroslav in STRÁNSKÝ, Jaroslav, a kol. Zákoník práce: s podrobným praktickým 

výkladem pro širokou veřejnost : nové úplné znění. 1. vydání. Praha: Sondy, 2012. Paragrafy do kapsy. 

s.126. 
59

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000.  
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soudů.”
60

 Zaměstnavatel by při hodnocení chování zaměstnance měl vždy raději vzít 

v potaz více hodnotících parametrů než méně, jinak se vystavuje nebezpečí, že soud 

jeho hodnocení shledá jako nedostatečné a jeho právní úkon prohlásí za neplatný. 

Primárně musí zvážit osobu zaměstnance, jeho charakter a funkci, kterou 

zastává. Opilá uklízečka v kancelářské budově nebude z hlediska hodnocení intenzity 

porušení pracovní povinnosti zdaleka takovým problémem pro společnost jako opilý 

řidič městského autobusu plného cestujících. Dopustí-li se porušení pracovní povinnosti 

vedoucí zaměstnanec, bude jeho jednání zpravidla shledáno mnohem závažnějším než 

to samé jednání řadového zaměstnance, neboť vedoucí zaměstnanec má větší 

zodpovědnost na pracovišti než jemu podřízení. Zaměstnavatel tím, že ho jmenoval 

vedoucím zaměstnancem, v něj projevil důvěru, aby kontroloval dodržování pracovních 

povinností na pracovišti a ne aby je sám porušoval. Jedním z nejdůležitějších kritérií při 

posuzování intenzity porušení pracovních povinností je dosavadní postoj zaměstnance 

k plnění pracovních povinností. Tolerantnější pohled bude na zaměstnance, který 

doposud bezchybně plnil svoje pracovní úkoly, než na zaměstnance, který se porušování 

dopouští opakovaně po celou dobu pracovního poměru. Svoji roli hrají také doba a 

situace, za které k porušení pracovní povinnosti došlo. Míra zavinění zaměstnance dále 

zohledňuje, jestli zaměstnanec jednal úmyslně či z nedbalosti. Nedbalostní jednání je 

vždy hodnoceno mírněji než jednání úmyslné. Nepozornost zaměstnankyně při kontrole 

přijímaných finančních prostředků, kdy se nedbalostně obohatila na úkor 

zaměstnavatele, byla Nejvyšším soudem ohodnocena jako méně závažné porušení 

pracovní povinnosti (s ohledem na to, že chybějící obnos zaměstnankyně dobrovolně 

uhradila).
61

 Pokud by ke zcizení stejné částky došlo úmyslným jednáním zaměstnance 

(krádeží), hodnocení soudů by jistě dosáhlo mnohem závažnější intenzity. Důležité jsou 

také důsledky, jaké zaměstnanec svým porušením pracovní povinnosti napáchal, jestli 

mu byla způsobena škoda či nikoli.
62

 Vznik škody není podstatnou náležitostí vyvolání 

většiny následků porušení pracovní povinnosti, přesto pro zaměstnavatele bývá tato 

skutečnost směrodatná. Jednání, kterým nebude způsobena žádná škoda, zaměstnavatel 

                                                 
60

 Viz usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 21. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 367/03. 
61

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 3406/2007. 
62

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 7. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2633/2008: „…má-li porušení 

pracovní kázně představovat důvod k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, musí – jak 

uvedeno výše - dosahovat určitý stupeň intenzity, přičemž způsobení újmy (jako jeden z možných důsledků 

porušení pracovní kázně) je nepochybně jedním z hledisek, k nimž může soud při posuzování míry 

intenzity porušení pracovní kázně přihlédnout.” 
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spíše přejde bez povšimnutí, než pokud by utrpěl aktem zaměstnance značné ztráty. 

Pohled na porušení pracovní povinnosti může také zcela změnit pohnutka (motiv), která 

zaměstnance vedla k porušení. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, ve kterém řešil 

výpověď zaměstnance pro neoprávněné vynesení laptopu mimo pracoviště, mimo jiné 

uzavřel, že ačkoli vynesením laptopu zaměstnanec porušil interní předpisy 

zaměstnavatele, je z okolností případu zřejmé, že úmyslem zaměstnance nebylo laptop 

zcizit ani svým jednáním snížit vážnost svého zaměstnavatele, ale naopak jeho cílem 

bylo pokračování v plnění úkolů doma i po pracovní době, a proto takové jednání samo 

o sobě nelze hodnotit jako porušení pracovních povinností.
63

 

Každý případ je vždy individuální a zákon ponechává zaměstnavatelům a 

v případě soudních sporů i soudům široký prostor pro uvážení všech okolností porušení 

pracovních povinností. Porušení totožné povinnosti může být u různých zaměstnanců 

hodnoceno po zohlednění výše zmíněných kritérií zcela odlišně. Pozdní příchod lékaře, 

který má provést složitou operaci, bude jistě dosahovat mnohem větší intenzity porušení 

než pozdní příchod pomocného dělníka na stavbě. 

3.4.2 Soustavné méně závažné porušování pracovních povinností  

Méně závažné porušování povinností zaměstnance vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je nejnižším stupněm 

intenzity porušování, které naplňuje výpovědní důvod uvedený v § 52 písm. g) ZP. 

„Nižší stupeň intenzity porušení pracovní kázně, než je méně závažné porušení, zákoník 

práce neupravuje, každé porušení pracovní kázně, které nedosahuje intenzity porušení 

pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem nebo závažného porušení pracovní kázně, je 

proto vždy méně závažným porušením pracovní kázně.“
64

 Jedná se o jakousi 

„zbytkovou“ kategorii porušení pracovních povinností. 

Výpovědním důvodem se méně závažné porušování může stát jen tehdy, pokud 

k němu dochází soustavně a pokud byl zaměstnanec v posledních 6 měsících 

v souvislosti s porušením pracovní povinnosti na možnost výpovědi písemně 

upozorněn. Pojem soustavnost není v zákoně definován, judikatura se ovšem shoduje, 

že se méně závažného porušení musí zaměstnanec dopustit nejméně třikrát a musí mezi 

těmito jednáními být přiměřená časová souvislost, aby se jednalo o soustavné 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 7. 2007, sp. zn. 21 Cdo 2682/2006. 
64

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000. 
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porušování.
65

 „I když zaměstnanec porušil své povinnosti ve třech případech, není tedy 

výpovědní důvod podle § 52 písm. g) dán, uplynula-li mezi nimi taková (tak dlouhá) 

doba, která nasvědčuje, že šlo o ojedinělá (sice opakovaná, ale zásadně jednorázová) 

vybočení z řádného plnění pracovních povinností.“
66

 Zákon ani judikatura nepožadují, 

aby došlo k trojímu porušení jedné a téže povinnosti, zákonné podmínky pro výpověď 

lze naplnit i třemi naprosto odlišnými skutky.
67

  

Vedle podmínky soustavnosti zákoník práce požaduje také předchozí písemné 

upozornění zaměstnance na možnost výpovědi z pracovního poměru. Písemné 

upozornění na možnost výpovědi není právním úkonem, nýbrž pouze skutečností (tzv. 

faktickým úkonem), která je hmotněprávním předpokladem pro právní úkon – výpověď 

z pracovního poměru.
68

 Nedotýkají se ho tedy důvody neplatnosti právního úkonu podle 

§ 18 a násl. ZP a nelze se tudíž soudně domoci určení, že oznámení o porušení je 

neplatné. Vzhledem k tomu, že se toto upozornění bezprostředně dotýká skončení 

pracovního poměru, je nutné ho doručit zaměstnanci do vlastních rukou v souladu 

s ustanovením § 334 ZP. Je vhodné si nechat potvrdit zaměstnancem převzetí oznámení 

na jeho kopii a tu pak založit do osobního spisu zaměstnance pro případ následného 

sporu. Předáním oznámení začíná plynout 6 měsíční lhůta, během které je 

zaměstnavatel oprávněn v případě dalšího méně závažného porušení povinnosti 

zaměstnancem s ním rozvázat pracovní poměr výpovědí. Zákoník práce neobsahuje 

žádné ustanovení stanovící, že by k upozornění mělo dojít při každém méně závažném 

porušení pracovní povinnosti. Postačí tedy upozornění jediné, ke kterému by mělo dojít 

nejpozději při méně závažném porušení pracovní povinnosti, které předcházelo méně 

závažnému porušení, po kterém následovala výpověď.
69

 „Účelem (smyslem) této 

povinnosti je, aby zaměstnanec věděl o následcích, jaké bude (budou) [může (mohou)] 

mít jeho případné další méně závažné porušení pracovní kázně, a aby tím byl od dalšího 

porušování pracovní kázně odrazen.“
70

 Pokud by zaměstnavatel úplně opomněl 

zaměstnance písemně upozornit na možnost výpovědi či by to „odbyl“ pouhou ústní 
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 Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR zde dne 14. 6. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2431/2004. 
66

 Viz DRÁPAL, Ljubomír in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2012. s. 327. 
67

 Srov. STRÁNSKÝ, Jaroslav in STRÁNSKÝ, Jaroslav a kol. Zákoník práce: s podrobným praktickým 

výkladem pro širokou veřejnost: nové úplné znění. 1. vydání. Praha: Sondy, 2012. Paragrafy do kapsy. s. 

127. 
68

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3046/2010. 
69

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 11. 2003, sp. zn. 21 Cdo 742/2003. 
70

 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3046/2010. 
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výtkou a přesto dal zaměstnanci výpověď, soud by takovou výpověď prohlásil za 

neplatnou, neboť by nenaplňovala zákonné požadavky pro skončení pracovního poměru 

výpovědí. 

3.4.3 Závažné porušení pracovní povinnosti 

Závažné porušení pracovní povinnosti je stejně jako soustavné méně závažné 

porušování výpovědním důvodem podle § 52 písm. g) ZP. Na rozdíl od méně závažné 

intenzity porušení při závažném porušení zákon nevyžaduje žádné předchozí 

upozornění na možnost výpovědi, ani opakující se porušování. Jediné závažné porušení 

pracovní povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci ospravedlňuje zaměstnavatele k rozvázání pracovního poměru 

výpovědí. Hranici mezi tím, jaké chování dosahuje intenzity méně závažného porušení a 

jaké již tuto nejmírnější formu porušení překročilo na závažné, není možné jednoznačně 

vytyčit. Jedná se o velmi tenkou linii, jejíž překročení je potřeba pečlivě zvážit. Pokud 

byl se zaměstnancem skončen pracovní poměr pro závažné porušení pracovní 

povinnosti, ač jednání zaměstnance takové intenzity nedosáhlo, způsobí toto špatné 

vyhodnocení situace neplatnost rozvázání pracovního poměru. Se zaměstnancem, jehož 

chování takové intenzity nedosáhlo, ale k porušení povinnosti přece jen došlo, nelze 

rozvazovací akt ani dodatečně přehodnotit na méně závažné a rozvázat s ním pracovní 

poměr pro méně závažné porušení, neboť i pokud by byla naplněna podmínka, že se 

zaměstnanec dopustil porušení již poněkolikáté, nebude s největší pravděpodobností 

splněn požadavek předchozího upozornění na možnost skončení pracovního poměru. 

3.4.4 Zvlášť hrubé porušení pracovní povinnosti 

Zvlášť hrubé porušení pracovní povinnosti je porušením pracovní povinnosti 

nejvyšší intenzity a na rozdíl od předcházejících dvou stupňů může vést nejenom ke 

skončení pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. g) ZP, ale také k okamžitému 

zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP. K okamžitému zrušení 

pracovního poměru přitom může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, „jsou-li tu takové 

okolnosti, ze kterých vyplývá, že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby 

zaměstnance zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby“.
71

 Aby zaměstnancovo 
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 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3478/2010. 
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chování dosáhlo intenzity zvlášť hrubého porušení, musí se dopustit takového jednání, 

které má nebo by mohlo mít pro zaměstnavatele závažné negativní důsledky. Stejně tak 

jako u závažného porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

zaměstnancem vykovávané práci i u zvlášť hrubého porušení postačí pouhé jediné 

porušení dosahující této intenzity a zaměstnavatel může ukončit se zaměstnancem 

pracovní poměr. Ani zde není třeba zaměstnance nijak upozorňovat nebo vyčkávat na 

jeho další nevhodné chování. 

Závažnost zvlášť hrubého porušení pracovní povinnosti se projevuje i v tom, že 

pokud dojde k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem z tohoto důvodu, nemá 

taková osoba následně podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona o zaměstnanosti po dobu šesti 

měsíců po rozvázání pracovního poměru nárok na podporu v nezaměstnanosti. Porušení 

pracovní povinnosti nižší intenzity (závažné a méně závažné porušení) s sebou takový 

následek nenese a nárok na podporu v nezaměstnanosti zaměstnanci zůstává. 

„Podle dosavadní soudní praxe se za porušení pracovní kázně zvlášť hrubým 

způsobem považuje např. déle trvající neomluvená nepřítomnost zaměstnance v práci, 

krádež majetku většího rozsahu, fyzické napadání, požívání alkoholických nápojů 

apod.“
72

 Zajímavým je rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 21 

Cdo 2596/2011, kterým konstatoval, že „útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý 

(např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.) nebo nepřímý (např. pokusem odčerpat 

část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího protiplnění - jako v projednávané věci), 

představuje z hlediska vymezení relativně neurčité hypotézy § 55 odst. 1 písm. b) zák. 

práce tak významnou okolnost, že zpravidla již sama o sobě postačuje pro závěr o 

porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím 

vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem”. Skutkově se jednalo o případ 

zaměstnance, který si na začátku pracovní doby označil příchod do práce, následně 

pracoviště opustil za účelem vyřízení osobních záležitostí a vrátil se až na konci 

pracovní doby, aby si označil svůj odchod. Toto předstírání práce soud shledal jako útok 

na majetek zaměstnavatele, neboť zaměstnanci byla neoprávněně vyplácena mzda za 

práci, kterou nevykonával. Souhlasím s názorem soudu, že tímto „obelháváním“ 

zaměstnavatele chování zaměstnance dosáhlo intenzity zvlášť hrubého porušení 

pracovní povinnosti, osobně se ovšem domnívám, že tímto svým prohlášením Nejvyšší 

                                                 
72

 Viz usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 21. 4. 2004 sp. zn. IV. ÚS 367/03. 
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soud až příliš kazuisticky vymezil porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým 

způsobem, neboť zcela jistě ne každý útok na majetek zaměstnavatele bude dosahovat 

takovéto intenzity porušení. Představa, že by krádež několika propisek z kanceláře 

zaměstnavatele byla postižitelná okamžitým zrušením pracovního poměru, je téměř 

nemyslitelná. 
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4. Následky porušování pracovních povinností 

V předchozích kapitolách jsem se zabývala předpoklady, které musí být 

naplněny, aby určité chování zaměstnance mohlo být hodnoceno jako porušení pracovní 

povinnosti. Konstatování, že zaměstnanec porušil pracovní povinnost, by bylo samo o 

sobě bezvýznamné, pokud by za něj nebylo možné uložit nějaké sankce. Ve zbylé části 

práce jsou rozpracovány jednotlivé důsledky, které mohou zaměstnanci nastat, 

v případě, že nebude dodržovat svoje pracovní  povinnosti. 

4.1 Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele 

Skončení pracovního poměru výpovědí je jednou z možností zaměstnavatele, jak 

naložit se zaměstnancem, který porušuje svoje pracovní povinnosti. „Výpověď je 

jednostranným právním úkonem, jímž dochází ke skončení pracovního poměru 

uplynutím výpovědní doby.“
73

 K její platnosti není třeba souhlasu druhé strany 

pracovněprávního vztahu, proto zákon stanovuje v § 50 a násl. ZP přísná (a až na 

výjimky kogentní) pravidla pro její použití. Jejich nesplnění má za následek neplatnost 

tohoto právního úkonu. Rozvázání pracovního poměru výpovědí je zaměstnavatelovým 

právem, nikoli povinností, a záleží pouze na něm, zda tohoto práva využije či nikoli.  

4.1.1 Výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZP 

Zaměstnavatel může podle § 50 odst. 2 ZP dát zaměstnanci výpověď pouze 

z důvodů taxativně vyjmenovaných v § 52 zákoníku práce, přičemž porušování 

pracovních povinností se týká primárně důvod uvedený pod písmenem g) – „jsou-li u 

zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit 

pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné 

porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané 

práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v 

souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi“. Ustanovení § 50 odst. 2 

ZP je kogentním ustanovením a proto byvýpověď, která by se opírala o jakékoli jiné 

důvody než ty, které jsou uvedené v § 52 ZP, nebo by neobsahovala žádný důvod, byla 
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 Viz HŮRKA, Petr in HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. s. 177. 
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neplatná. Stejně tak není ani možné, aby si okruh důvodů rozšířili zaměstnavatel se 

zaměstnancem smluvně v pracovní, kolektivní či jiné smlouvě.
74

 Tato úprava respektuje 

principy Úmluvy MOP č. 158 o skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

z roku 1982 (i když tato smlouva nikdy nebyla Českou republikou ratifikována). Jedním 

z důvodů, které tato úmluva připouští, je také chování zaměstnance. 

Výpovědní důvod podle § 52 písm. g) ZP se týká chování zaměstnance a 

sankcionuje porušování jeho pracovních povinností. Jedná se o jeden výpovědní důvod, 

který v sobě obsahuje tři skutkové podstaty, které pokud nastanou, může zaměstnavatel 

se zaměstnancem jednostranně rozvázat pracovní poměr: Těmito skutkovými 

podstatami jsou: 

(i) je-li dán důvod, pro který by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit 

pracovní poměr (podle § 55 ZP); 

(ii) poruší-li zaměstnanec závažným způsobem povinnost vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci; nebo 

(iii) dopustí-li se soustavného méně závažného porušování povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. 

Důvodem, pro který by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, je 

vedle odsouzení pro úmyslný trestný čin i porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým 

způsobem a podrobněji je rozpracováno v kapitole týkající se okamžitého zrušení 

pracovního poměru. Zákoník práce dává zaměstnavateli při porušení pracovní 

povinnosti zvlášť hrubým způsobem možnost volby, zda se zaměstnancem zruší 

pracovní poměr s okamžitou platností nebo setrvá u obvyklejšího způsobu skončení 

pracovního poměru výpovědí. Závažné porušení a soustavné méně závažné porušování 

pracovních povinností mohou vést ke skončení pracovního poměru pouze výpovědí. 

Porušení pracovní povinnosti se musí zaměstnanec dopustit zaviněně a podle 

intenzity porušení se pak rozlišuje závažné, méně závažné, resp. zvlášť hrubé porušení. 

Pro méně závažné porušení se vyžaduje alespoň trojí opakování závadné činnosti, u 

ostatních typů porušení je dostačují jedno jednání dosahující intenzity alespoň 

závažného porušení. Určení, o jak závažné porušení pracovních povinností se jedná, je 
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velice citlivou otázkou a zaměstnavatel musí brát při jejím hodnocení ohled na všechny 

okolnosti případu. Jednotlivé náležitosti porušení pracovních povinností (protiprávní 

jednání, zavinění zaměstnance a souvislost zaměstnancova jednání s pracovněprávním 

vztahem) jsou podrobně vysvětleny ve třetí kapitole. 

4.1.2 Výpovědní důvod podle § 52 písm. h) ZP 

Vedle důvodu podle § 52 písm. g) ZP se porušování povinností dotýká také 

důvod uvedený pod písmenem h) téhož paragrafu – zvlášť hrubé porušení režimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce podle § 301a ZP. Tento výpovědní důvod byl do 

zákoníku práce doplněn velkou novelou zákoníku práce s účinností k 1. 1. 2012. Spolu 

s novým výpovědním důvodem byl do hlavy II. zákoníku práce týkající se povinností 

zaměstnanců vložen § 301a nazvaný „Jiné povinnosti zaměstnanců“ obsahující 

povinnost zaměstnance dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného 

pojištěnce. Tuto povinnost je zaměstnanec povinen dodržovat v období od 1. 1. 2011 do 

31. 12. 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů, od 1. 1. 2014 se doba zkracuje pouze 

na prvních 14 kalendářních dnů. V této době se zaměstnanec musí zdržovat v místě 

pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském 

pojištění. 

Zařazení tohoto ustanovení do zákoníku práce je odbornou veřejností 

považováno za poměrně kontroverzní a nekoncepční, neboť nepostihuje porušení 

povinnosti související se zaměstnancem vykonávanou prací (pracovní povinností), ale 

povinnosti vyplývající z veřejnoprávního předpisu (zákona o nemocenském pojištění).
75

 

Na druhé straně „zastánců“ tohoto výpovědního důvodu stojí např. Šubrt, který svůj 

názor vysvětluje tím, že „zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci v prvních 3 týdnech 

nemoci náhradu mzdy a zneužití pracovní neschopnosti je proto finanční újmou 

zaměstnavatele“
76

. Navíc v zákoníku práce již před zavedením tohoto výpovědního 

důvodu byla sankce za porušení režimu dočasně práce neschpného pojištěnce ve formě 
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 Např. BĚLINA, Miroslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2012. s. 246, JAKUBKA, Jaroslav in ANDRAŠČÍNOVÁ, 

Mária; JAKUBKA, Jaroslav aj. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s 

komentářem k 1. 1. 2012. 6. aktualizované vydání. Olomouc : ANAG, 2012. s. 125 či BĚLINA, Miroslav; 

PICHRT, Jan. Nad návrhem novelizace zákoníku práce (včetně vazby na návrh nového občanského 

zákoníku). Právní rozhledy, 2011, č. 17. s. 605. 
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 Viz ŠUBRT, Bořivoj. Klady a zápory „velké“ novely zákoníku práce 2012. Práce a mzda. 2011, č. 11. 

s. 42. 
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možnosti snížit či neposkytnou náhrady mzdy či platu podle § 192 odst. 5 ZP. Je jistě 

pouze otázkou času, než se s tímto novým výpovědním důvodem popere rozhodovací 

praxe soudů a než bude vymezeno, jaké jednání zaměstnance bude hodnoceno jako 

hrubé porušení této povinnosti. 

4.1.3 Výpovědní doba 

V případě skončení pracovního poměru výpovědí pracovní poměr nekončí již 

jejím doručením druhé straně, ale až uplynutím výpovědní doby. „Výpovědní dobu lze 

charakterizovat jako určitý časový úsek, který musí uplynout ode dne účinného projevu 

vůle účastníka pracovního poměru do okamžiku skončení pracovního poměru.“
77

 Tento 

časový prostor je zde ponechán především proto, aby si účastníci pracovního poměru 

mohli vyřešit záležitosti související se skončením pracovního poměru. Zaměstnanci se 

dává prostor, aby si mohl najít jiné zaměstnání, zaměstnavateli zase aby mohl případně 

obstarat náhradu za propuštěného zaměstnance nebo převést jeho agendu na 

zaměstnance jiného.
78

 

 Výpovědní doba trvá podle § 51 ZP nejméně 2 měsíce. Ze zákonného 

výrazu „nejméně“ vyplývá, že 2 měsíce jsou pouze minimální délkou výpovědní doby, 

a zaměstnavatel může se zaměstnancem sjednat dobu delší. Maximální možná délka 

výpovědní doby není zákonem omezena, ale přesto je vhodné nečinit ji příliš dlouhou, 

protože nepřiměřeně dlouhá výpovědní doba by mohla být shledána v rozporu 

s dobrými mravy či v rozporu s oprávněnými zájmy účastníků pracovního poměru.
79

 

K jejímu prodloužení může podle judikatury Nejvyššího soudu ČR dojít kdykoli až do 

okamžiku, než taková doba začne běžet.
80

 Na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 

2011 nyní zákon výslovně vyžaduje sjednání delší výpovědní doby písemnou smlouvou 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nelze tak již toto upravit v kolektivní smlouvě 

či ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, jak se v minulosti stávalo, ale je nezbytné 

sjednat delší výpovědní dobu přímo individuálně s každým zaměstnancem zvlášť v 

pracovní smlouvě nebo jiné dohodě. V žádném případě nelze výpovědní dobu zkrátit. 
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Právní úkon zkracující výpovědní dobu pod zákonem vymezenou hranici by byl v této 

části neplatný a pracovní poměr by skončil po uplynutí obecné 2 měsíční doby. 

Výpovědní doba není podstatnou náležitostí výpovědi, nýbrž pouze jejím zákonným 

důsledkem, a proto není třeba ve výpovědi výpovědní dobu zmiňovat. Neuvede-li 

zaměstnavatel ve výpovědi výpovědní dobu vůbec nebo ji uvede nesprávně, není 

výpověď neplatná, avšak pracovní poměr končí uplynutím zákonné dvouměsíční 

výpovědní doby.
81

 

Specificky je v zákoníku práce upraven i běh výpovědní doby, nepoužije se zde 

tedy obecná úprava lhůt podle občanského zákoníku. Výpovědní doba počíná běžet 

prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí 

uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Bude-li tak např. 

zaměstnanci doručena výpověď dne 1. 1. 2013, počne výpovědní doba běžet dne 1. 2. 

2012 a skončí až dne 31. 3. 2013. Zákoník práce obsahuje několik výjimek z tohoto 

obecného pravidla běhu výpovědní doby, k výpovědi z důvodu porušování pracovních 

povinností se váží ale pouze dvě z nich – institut ochranné doby a prohlášení výpovědi 

za neplatnou soudem (k obojímu podrobněji níže). 

Výpověď má zpravidla negativní vliv na vztah zaměstnanec – zaměstnavatel, 

zvláště pokud je jejím důvodem chování zaměstnance. Zákon proto nebrání tomu, aby 

pokud ani jedna ze stran nemá zájem nadále pokračovat v pracovním poměru po dobu 

výpovědní doby, zaměstnanec se zaměstnavatelem následně uzavřeli dohodu o 

rozvázání pracovního poměru, ve které si den ukončení pracovního poměru mohou 

dohodnout zcela bez omezení. V praxi mohou nastat také případy, kdy zaměstnanec po 

obdržení výpovědi již do práce nedorazí a nerespektuje tedy povinnost vykonávat 

zaměstnání i po dobu trvání výpovědní doby. Pokud chování zaměstnance naplní 

zákonné podmínky pro okamžité zrušení pracovního poměru, může zaměstnavatel i 

přesto, že se zaměstnancem již byl platně ukončen pracovní poměr výpovědí, ukončit 

pracovněprávní vztah s okamžitou platností okamžitým zrušením pracovního poměru 

podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP. „Pracovní poměr v tomto případě končí vždy tím 

                                                 
81

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2209/2000. 



46 

 

právním úkonem, kde doba nezbytná ke skončení pracovního poměru uplyne 

nejdříve.“
82

 

4.1.4 Zákaz výpovědi v ochranné době 

Ochrannou dobou je nazýván časový úsek, během kterého je zaměstnanec 

chráněn před skončením pracovního poměru výpovědí. Zákaz výpovědi v ochranné 

době je zvláštním institutem ochrany zaměstnance znemožňující zaměstnavateli ukončit 

pracovní poměr v době, kdy se zaměstnanec nachází v obtížné životní situaci a není 

schopen na ztrátu příjmu okamžitě reagovat (není si schopen z objektivních důvodů 

hledat novou práci,…). Jedná se o situace, ve kterých by ukončení pracovního poměru 

bylo pro zaměstnance neúměrně tvrdé.
83

 Případy, ve kterých je zaměstnanec tímto 

institutem chráněn, směřují primárně k jeho ochraně před nezaviněnou ztrátou 

zaměstnání. Pokud je ale se zaměstnancem ukončen pracovní poměr, protože porušoval 

svoje pracovní povinnosti, není důvod tak široké ochrany, jako při jiných výpovědních 

důvodech. Podle § 53 ZP a § 54 ZP zaměstnanci tedy nelze dát platnou výpověď: 

(i) z důvodů, pro které zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr, 

zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnanci v době čerpání 

rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat 

mateřskou dovolenou, a 

(ii) pro jiné porušení pracovních povinností (podle § 52 písm. g) ZP) a též 

pro porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (podle § 52 

písm. h) ZP) těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni na mateřské 

dovolené nebo zaměstnanci či zaměstnankyni čerpající rodičovskou 

dovolenou. 

Těhotenství a mateřská dovolená se mohou týkat výhradně zaměstnankyně – 

ženy, čerpat rodičovskou dovolenou může jak žena zaměstnankyně, tak zaměstnanec 

muž. Ochranná doba běží po celou dobu těhotenství i čerpání mateřské a rodičovské 
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 Viz JAKUBKA, Jaroslav in ANDRAŠČÍNOVÁ, Mária; JAKUBKA, Jaroslav aj. Zákoník práce: 

prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s komentářem k 1. 1. 2012. 6. aktualizované 
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 Srov. JAKUBKA, Jaroslav in ANDRAŠČÍNOVÁ, Mária; JAKUBKA, Jaroslav aj. Zákoník práce: 

prováděcí nařízení vlády a další související předpisy : s komentářem k 1. 1. 2012. 6. aktualizované 
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dovolené. Zda strany pracovněprávního vztahu o přítomnosti této překážky věděly, 

nemá na zákaz vliv. Rozhoduje faktický stav v době doručení výpovědi zaměstnanci
84

. 

Pokud např. tedy zaměstnankyně své těhotenství zjistí až poté, kdy jí byla výpověď 

řádně doručena, a v době doručení již byla bezpochyby těhotná, i tato výpověď je 

výpovědí neplatnou
85

. 

Zákon myslí i na případy, kdy by zaměstnanci byla dána výpověď již před 

počátkem ochranné doby. Toto nemá vliv na platnost výpovědi, pouze pokud má 

výpovědní doba uplynout v době trvání ochranné doby, běh výpovědní doby se 

prodlužuje o délku trvání ochranné doby. „Znamená to, že ochranná doba se do 

výpovědní doby nezapočítává a že tedy výpovědní doba skončí teprve uplynutím 

zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby.“
86

 Výše uvedené ovšem 

neplatí, pokud zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru 

netrvá. Jestliže v době, která následuje po doručení výpovědi, dojde k naplnění některé 

ze skutkových podstat upravených v ustanovení § 53 odst. 2 ZP, s nimiž zákon spojuje 

vznik tzv. ochranné doby, a zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení netrvá, pracovní 

poměr skončí po uplynutí zákonné výpovědní doby, i když ještě neskončila ochranná 

doba.
87

 Právní forma sdělení není zákonem stanovena, může být proto učiněna nejen 

písemně, ale i třeba jen ústně (ovšem tak, aby nevzbuzovala pochyby, zda byla opravdu 

učiněna).
88

 Ze stavení výpovědní doby po dobu ochrannou upravuje zákoník práce ještě 

jednu výjimku, a to pokud zaměstnavatel rozvazuje pracovní poměr výpovědí z důvodu, 

pro který by mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, před nástupem zaměstnankyně, resp. 

zaměstnance, na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou tak, že by výpovědní doba 

uplynula právě v době této dovolené, skončí výpovědní doba současně s mateřskou 

(rodičovskou) dovolenou. Oproti předchozím případům tedy po odpadnutí překážky 

ochranné doby už nedochází k doběhu výpovědní doby, ale výpovědní doba uplyne 
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spolu s ochrannou dobou. Pokud by ochranná doba měla skončit před uplynutím 

výpovědní doby, ke stavení ani k prodloužení výpovědní doby vůbec nedochází. 

4.1.5 Odvolání výpovědi 

Před doručením výpovědi zaměstnanci ji může zaměstnavatel kdykoli bez 

omezení odvolat. Ve chvíli, kdy je ale doručena zaměstnanci, se situace mění a 

zaměstnavatel ji může vzít zpět již jen se souhlasem zaměstnance, který nemá povinnost 

takový souhlas dát. Jak odvolání, tak souhlas s  odvoláním, musí být učiněny písemně, 

pod sankcí neplatnosti.
89

 Ke zpětvzetí může dojít kdykoli až do konce běhu výpovědní 

doby a v případě, že byla podána u soudu žaloba pro neplatnost rozvázání pracovního 

poměru podle § 72 ZP, i kdykoli až do pravomocného skončení řízení o určení 

neplatnosti výpovědi, a to i tehdy, jestliže již výpovědní doba uplynula. 

4.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 

Nejpřísnější sankcí směřující proti zaměstnanci, který porušil svoji pracovní 

povinnost, je okamžité zrušení pracovního poměru. „Okamžité zrušení pracovního 

poměru je jednostranným právním úkonem směřujícím ke skončení pracovního poměru 

okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhému účastníku.“
90

 Základní právní 

úpravu okamžitého zrušení pracovního poměru obsahuje § 55 a násl. zákoníku práce. 

Jedná se o zcela mimořádný institut pracovního práva, kterého by mělo být využíváno 

ve zcela výjimečných případech, kdy porušení pracovní povinnosti zaměstnancem 

dosáhne takové intenzity, že po zaměstnavateli již nelze dost dobře požadovat, aby 

zaměstnance nadále zaměstnával.
91

 „Výpověď na hodinu“, jak bývá laickou veřejností 

okamžité zrušení pracovního poměru často nazýváno, představuje podstatný a 

neočekávaný zásah do právního postavení zaměstnance, a proto pro ni zákon stanovuje 

přísná pravidla. 

Okamžitě lze zrušit jakýkoli pracovní poměr, bez ohledu na způsob jeho 

založení. Stejně jako u výpovědi se jedná o jednostranný právní úkon, k jehož platnosti 

není třeba projevu vůle druhého účastníka pracovněprávního vztahu. Tyto dva instituty 
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se odlišují především okamžikem, ke kterému pracovní poměr zaniká. Při skončení 

pracovního poměru výpovědí je nezbytné uplynutí zákonné výpovědní doby, kdežto 

k okamžitému zrušení pracovního poměru dochází, jak plyne z názvu, již okamžikem 

doručení písemného vyhotovení právního úkonu druhé straně pracovněprávního vztahu. 

Zaměstnavatel nemůže sám ovlivnit den, ke kterému pracovní poměr zanikne. I pokud 

by např. v písemném vyhotovení uvedl určité datum, ke kterému pracovní poměr končí, 

tato informace by byla naprosto irelevantní, k jeho skončení dojde vždy okamžikem 

doručení okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnanci.
92

 

U okamžitého zrušení pracovního poměru zákoník práce nepočítá s možností 

odvolat či vzít zpět tento právní úkon. Subsidiárně nelze použít ani ustanovení 

občanského zákoníku o odvolání právního úkonu, neboť ta se vztahují pouze na dvou a 

vícestranné právní úkony, nikoli na jednostranné jako je okamžité zrušení pracovního 

poměru. Většina autorů dovozuje, že účinky tohoto právního úkonu nelze zvrátit jinak, 

než podáním žaloby na určení neplatnosti právního úkonu podle § 72 ZP.
93

 Odlišný 

názor zastával bývalý Nejvyšší soud ČSR, podle kterého bylo možné od okamžitého 

zrušení pracovního poměru ustoupit také tehdy, jestliže druhý účastník právního vztahu 

oznámil, že na dalším zaměstnávání trvá.
94

 Tato soudní praxe byla překonána 

v polovině 90. let rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, který shodně se současnou 

doktrínou konstatoval, že pracovní poměr trvá pouze po vyslovení neplatnosti 

soudem.
95

 

Okamžitému zrušení pracovního poměru nebraní ani skutečnost, že s daným 

zaměstnancem již byl ukončen pracovní poměr výpovědí. Rozvazovací úkon je možné 

provést vždy, pokud pracovní poměr stále trvá, tj. pokud zaměstnanci běží výpovědní 

doba nebo pokud je platnost skončení pracovního poměru předmětem soudního řízení. 

Dopustí-li se zaměstnanec v této době porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým 

způsobem, může s ním přesto zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. 
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Neznamená to, že by tímto uznával neplatnost předchozí výpovědi, pouze zde 

k výpovědi přistoupila další právní skutečnost.
96

 

4.2.1 Důvody okamžitého zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je razantním zásahem do 

práv obou účastníků pracovněprávního vztahu, a proto podobně jako u výpovědi je 

možné k němu přistoupit pouze z důvodů taxativně vypočtených v § 55 ZP. 

Zaměstnavatel může se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr: 

(i) 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 povinností nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců; nebo 

(ii) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

Jiné než tyto výpovědní důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele zákoník práce nepřipouští. První z důvodů týkající se odsouzení 

zaměstnance pro spáchání trestného činu není v přímé souvislosti s porušováním 

pracovních povinností, proto v této práci bude nadále věnována pozornost pouze 

druhému z důvodů – porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem podle § 55 

odst. 1 písm. b) ZP. 

Zákoník práce předpokládá splnění dvou požadavků pro možnost okamžitého 

zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP. Jednak 

musí zaměstnanec zaviněně porušit některou z pracovních povinností a zároveň toto 

porušení musí dosáhnout takové intenzity, aby se dalo charakterizovat jako zvlášť 

hrubé. Obě tyto podmínky jsou podrobněji rozebrány ve třetí kapitole. 

4.2.2 Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru v ochranné době  

Výčet životních situací, při kterých je zaměstnavateli zakázáno se zaměstnancem 

okamžitě zrušit pracovní poměr, je oproti výpovědi poměrně zkrácen. I přesto, že došlo 

k zvlášť hrubému porušení pracovní povinnosti, nesmí zaměstnavatel podle § 55 odst. 2 
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ZP ukončit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské 

dovolené a zaměstnancem či zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. 

Těmto zaměstnancům lze dát pouze výpověď podle § 52 písm. g) ZP. Jedná se (s 

výjimkou těhotné zaměstnankyně) o zaměstnance, kteří se na pracovišti zpravidla vůbec 

nenacházejí, nenarušují tak výkon práce a není tudíž třeba je za porušení pracovní 

povinnosti okamžitě vyloučit z pracovního procesu.
97

 

4.3 Společné náležitosti pro výpověď a okamžité zrušení pracovního 

poměru 

4.3.1 Formální náležitosti – písemnost a doručení do vlastních rukou 

Výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru musí být vždy učiněny 

písemně. „Vyplývá to z požadavku právní jistoty účastníků pracovního poměru 

v okamžiku, kdy dochází ke střetu zájmů, pokud jde o další pokračování pracovního 

poměru (navíc platnost výpovědi dané ústní formou by byla obtížně soudně 

přezkoumatelná).“
98

 

Další podmínkou platnosti je jejich doručení zaměstnanci v souladu s §§ 344 – 

336 ZP. Právní úprava, která platila do konce roku 2011, výslovně zmiňovala 

nezbytnost doručení výpovědi. Od 1. 1. 2012 byla tato část zákona vypuštěna jako 

nadbytečná, protože „právní úkon, který není doručen druhé smluvní straně (srov. § 334 

a násl. ZP), nemůže založit sledované právní účinky“.
99

 Zaměstnavatel musí výpověď či 

okamžité zrušení pracovního poměru doručit zaměstnanci do vlastních rukou, jinak se 

nejedná o řádné doručení. Osobně zaměstnavatel doručuje zpravidla přímo na 

pracovišti, popř. v bytě zaměstnance či jiném místě, kde se zdržuje. Při osobním 

doručování je vhodné nechat si doručení zaměstnancem potvrdit (např. na kopii 

dokumentu).
100

 Taktéž za podmínek § 335 a § 336 ZP může být doručováno 
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prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací nebo, není-li toto možné, 

skrze provozovatele poštovních služeb. 

Zaměstnavatel fyzická osoba činí výpověď i okamžité zrušení poměru osobně, 

za zaměstnavatele právnickou osobu tak konají ti, kteří jsou oprávněni činit za ni právní 

úkony podle § 20 ObčZ, nejčastěji tedy její statutární orgán. Zaměstnavatel jak fyzická, 

tak právnická osoba se mohou při těchto úkonech nechat zastoupit osobou jimi k tomu 

zmocněnou. Za stát (jakožto zaměstnavatele) jsou v pracovněprávních vztazích 

oprávněny jednat osoby, které činí právní úkony jménem organizační složky státu. 

Vedle náležitostí přímo vyplývajících ze zákoníku práce musí samozřejmě 

výpověď i okamžité zrušení pracovního poměru splňovat také obecné náležitosti 

právních úkonů, tj. projev vůle musí být učiněn srozumitelně, určitě a svobodně a musí 

z něj být patrné, co jím zaměstnavatel zamýšlí, a komu je adresován (§ 37 a násl. 

občanského zákoníku). 

Oba tyto právní úkony jsou velkým zásahem do práv stran pracovněprávního 

vztahu, proto nedodržení zákonem požadovaných formálních náležitostí má podle § 20 

odst. 3 ZP za následek absolutní neplatnost právního úkonu. V období po zrušení 

některých ustanovení zákoníku práce nálezem Ústavního soudu ČR
101

 až do 31. 12. 

2011 (účinnosti velké novely zákoníku práce) se na veškeré úkony podle zákoníku 

práce vztahovala pouze relativní neplatnost. Relativně neplatné tak byly i formálně 

špatně provedená výpověď a okamžité zrušení pracovního poměru, což bylo 

považováno za žádoucí, a proto byla do zákoníku práce vrácena absolutní neplatnost 

formálně vadných jednostranných právních úkonů.
102

 

4.3.2 Konkretizace důvodu rozvázání pracovního poměru nadále měnit 

V písemné výpovědi nebo okamžitém zrušení pracovního poměru musí být 

důvod tohoto právního úkonu vždy náležitě skutkově vymezen, aby nemohl být 

zaměněn s jiným. Musí být patrné, co skutečně vede zaměstnavatele k rozhodnutí 

rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr. „Rozhodující přitom je vylíčení skutečností 

(skutku) a jejich podřazení (subsumpce) pod jednotlivé skutkové podstaty výpovědních 

důvodů uvedených v § 52 [§ 55]; okolnost, jak zaměstnavatel vylíčené skutečnosti 
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 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 82/06. 
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 Srov. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v platném znění. Dostupná z: 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=72679. 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=72679
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právně kvalifikoval (jaký z výpovědních důvodů uvedených v § 52 [§ 55] byl podle jeho 

názoru těmito skutečnostmi naplněn), není vůbec významná.“
103

 Míra konkretizace 

výpovědního důvodu se bude lišit případ od případu podle charakteru provinění 

zaměstnance. „Při uplatnění důvodu spočívajícího v porušení pracovní povinnosti 

nestačí uvést jako důvod výpovědi pouze obecně, že zaměstnanec porušil pracovní 

povinnost, ale je třeba přesně uvést, v čem porušení pracovní povinnosti spočívalo.“
104

 

Přesné vylíčení skutkového stavu mimo jiné umožňuje zaměstnanci, aby se případně 

mohl následně účinně bránit u soudu, pokud považuje výpověď nebo okamžité zrušení 

pracovního poměru za neoprávněné. 

Nesrozumitelnost nebo neurčitost skutkového vymezení by mohla způsobit i 

jejich neplatnost jako celku. Není-li možné ze samotného znění písemné výpovědi či 

okamžitého zrušení pracovního poměru pro neurčitost či nesrozumitelnost projevu vůle 

dovodit, v čem spočívá skutkové vymezení výpovědního důvodu, je takové skončení 

pracovního poměru neplatným právním úkonem jen tehdy, jestliže nelze ani výkladem 

projevu vůle zjistit, proč byl se zaměstnancem pracovní poměr ukončen. Pomocí 

výkladu projevu vůle ale nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“ vůli, kterou ten, kdo 

výpověď dává, v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji.
105

 Podle 

§ 50 odst. 4 ZP (resp. § 60 ZP) nesmí zaměstnavatel jednou vymezený důvod výpovědi 

(okamžitého zrušení pracovního poměru) dodatečně měnit. 

Dalším předpokladem platnosti obou právních úkonů je, že důvod uvedený ve 

výpovědi či okamžitém zrušení pracovního poměru musí v době projevu vůle 

zaměstnavatele existovat. Ke konkrétnímu porušení pracovní povinnosti již muselo 

dojít, nelze se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr s tím, že se porušení teprve 

očekává.
106

 

Důvody skončení pracovního poměru je možné kumulovat, použít jich více 

najednou. Platnost těchto důvodů bude přezkoumávána jednotlivě a samostatně se 
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 Viz DRÁPAL, Ljubomír in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2012. s. 296. Podobně také např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 11. 1988, sp. zn. 21 

Cdo 1524/98. 
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 Viz HOCHMAN, Josef in HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, Helena. Nový 

zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované vydání. 

Praha : Linde Praha, 2008. s. 179. 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96. 
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 Srov. HOCHMAN, Josef in HOCHMAN, Josef; KOTTNAUER, Antonín; ÚLEHLOVÁ, Helena. 

Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované 

vydání. Praha : Linde Praha, 2008. s. 179. 
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budou také posuzovat jejich účinky. Pokud pracovní poměr skončí na základě jednoho 

z nich, ostatní důvody se stanou obsolentními.
107

 Zaměstnavatel tedy může dát 

zaměstnanci i několik výpovědí najednou či po sobě. Pracovní poměr skončí uplynutím 

výpovědní doby u první z nich (za předpokladu, že byla platně učiněna, jinak uplynutí 

výpovědní doby první platné). Stejně tak lze kumulovat výpověď a okamžité zrušení 

pracovního poměru. Zaměstnanci, kterému běží výpovědní doba a dopustí se jednání, 

které je důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru, zaměstnavatel může 

s takovým zaměstnancem ukončit pracovní poměr okamžitě a výpověď se stane 

obsolentní. 

4.3.3 Lhůty pro uplatnění výpovědi či okamžitého zrušení pracovního 

poměru 

Pro zachování jistoty v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem stanovuje zákoník práce v § 57 a § 58 lhůty, ve kterých je 

zaměstnavatel oprávněn pracovní poměr ukončit. Pro porušení pracovních povinností je 

zaměstnavatel oprávněn tak učinit pouze v subjektivní lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 

se o důvodu k výpovědi či k okamžitému zrušení pracovního poměru dozvěděl. Pokud k 

porušení pracovních povinností dojde v zahraničí, subjektivní lhůta dvou měsíců poběží 

až ode dne návratu zaměstnance ze zahraničí. Odlišná lhůta je stanovena pro porušení 

režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, u kterého je subjektivní lhůta zkrácena 

pouze na jeden měsíc. Nejdéle však lze ukončit se zaměstnancem pracovní poměr vždy 

do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo (objektivní lhůta). Výjimku 

tvoří pouze situace, kdy se porušení, pro které má zaměstnavatel právo rozvázat 

pracovní poměr, stane předmětem šetření jiného orgánu, pak je možné dát zaměstnanci 

výpověď či s ním okamžitě zrušit pracovní poměr ještě i do dvou měsíců (resp. jednoho 

měsíce u porušení režimu dočasné práce neschopného pojištěnce) ode dne, kdy se 

zaměstnavatel dozví o výsledku tohoto šetření. Podle judikatury se „jiným 

orgánem“rozumí orgán, který není součástí zaměstnavatele (jeho organizační struktury) 

a do jehož zákonem založené pravomoci patří posuzování uvedeného jednání 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2098/2004. 
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zaměstnance.
108

 Tímto orgánem mohou být např. orgány činné v trestním řízení, orgán 

bezpečnosti práce, apod. 

Všechny tyto lhůty jsou dle § 330 ZP lhůtami prekluzivními, a proto jejich 

uplynutím zaniká i právo zaměstnavatele skončit pracovní poměr se zaměstnancem, 

který porušil své pracovní povinnosti. I kdyby byly splněny všechny ostatní zákonné 

podmínky pro výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru, právo na jejich 

uplatnění zcela zaniká. V případě soudního sporu by soud k zániku těchto lhůt přihlédl 

z úřední povinnosti i tedy, pokud by to žádný účastník řízení nenamítl.  

Objektivní lhůta je vymezena nezávisle na vůli zaměstnavatele a počne běžet 

ode dne, kdy nastala skutečnost, která může být důvodem pro výpověď či okamžité 

zrušení pracovního poměru. Oproti tomu je subjektivní lhůta přímo závislá na 

vědomosti rozhodných skutečností. Lhůta k podání výpovědi zaměstnanci podle § 58 

odst. 1 ZP nezačne běžet již na základě předpokladu, že důvod k výpovědi z pracovního 

poměru podle § 52 písm. g) ZP nastane, nebo na základě domněnky, že zaměstnavatel o 

porušení pracovní povinnosti mohl či dokonce musel k určitému datu vědět. 

„Dvouměsíční lhůta, během které musí zaměstnavatel přistoupit k výpovědi z 

pracovního poměru (aby šlo o platný právní úkon), začíná plynout ode dne, kdy se o 

důvodu k výpovědi z pracovního poměru prokazatelně (skutečně) dověděl.“
109

 

Subjektivní lhůta slouží zaměstnavateli také k tomu, aby mohl provést potřebná šetření, 

zda zaměstnanec skutečně porušil pracovní povinnost a v jaké intenzitě. Zaměstnavatel 

porušení umožňující ukončit pracovní poměr nemusí zjistit osobně, postačí, pokud se o 

něm dozví vedoucí zaměstnanec. Toto ze zákona sice výslovně nevyplývá, ale zcela 

jednoznačně to dovodila judikatura.
110

 Jestliže se ale zaměstnanec dopustí porušení 

pracovní povinnosti spolu s tímto nadřízeným zaměstnancem, nemohl se o porušení 

dozvědět tak, že se o něm dozví tento nadřízený zaměstnanec, ale musí se o něm 

dozvědět jiným způsobem (ať už osobně nebo skrze jiného nadřízeného 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 1999, sp. zn. 21 Cdo 819/99. 
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 Viz. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 13/2000. 
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 Srov. rozsudek Vrchního soudu ČR v Praze ze dne 2. 11. 1993, sp. zn. 6 Cdo 28/92: „Zaměstnavatel se 

zpravidla dozví o důvodu k výpovědi, jestliže se o tomto důvodu dozvěděl kterýkoliv jeho zaměstnanec, 

jenž je zaměstnanci, který pracovní kázeň porušil (zaměstnanci, u něhož je dán důvod k okamžitému 

zrušení pracovního poměru), nadřízen (vedoucí zaměstnanec), a je tedy oprávněn tomuto podřízenému 

zaměstnanci stanovit a ukládat pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jeho práci a dávat mu 

k tomuto účelu závazné pokyny.“ 
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zaměstnance).
111

 Pokud jde o běh subjektivní lhůty při soustavném méně závažném 

porušování pracovních povinností, pak dvouměsíční lhůta neběží pro každé porušení 

zvlášť, protože důvod k výpovědi zakládá vždy až poslední (třetí a další) z řady méně 

závažných porušení, ale až od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o tom méně 

závažném porušení, na jehož základě dává výpověď.
112

 

4.3.4 Zapojení odborové organizace 

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, je zaměstnavatel povinen 

podle § 61 ZP dříve než se zaměstnancem ukončí pracovní poměr, projednat výpověď či 

okamžité zrušení pracovního poměru s odborovou organizací. „Projednáním se sleduje, 

aby odborová organizace byla včas informována o záměru zaměstnavatele skončit se 

zaměstnancem pracovní poměr způsobem, který byl uveden, aby se mohla k tomuto 

postupu zaměstnavatele vyjádřit.“
113

 „Nejedná se tedy přímo o souhlas, resp. 

spolurozhodování ze strany odborové organizace, nýbrž o oznámení zaměstnavatelem a 

vyčkání reakce odborové organizace za účelem diskuze o tomto kroku.“
114

 Vykonává-li 

u zaměstnavatele činnost více odborových organizací než pouze jedna, je k projednání 

příslušná organizace, které je dotyčný zaměstnanec členem, popř. pokud není členem 

žádné odborové organizace, pak ta s nejvyšším počtem členů.
115

 Zaměstnavatel není 

povinen při svém rozhodování názor odborové organizace nikterak zohledňovat, 

k rozvázání pracovního poměru může a nemusí přistoupit, ať je doporučení odborové 

organizace jakékoli. S nesplněním povinnosti projednat výpověď či okamžité zrušení 

pracovního poměru s odborovou organizací nespojuje zákoník práce sankci neplatnosti, 

proti zaměstnavateli ovšem může uplatnit postih příslušný orgán inspektorátu práce 

podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

Přísnější režim je stanoven pro výpověď nebo okamžité zrušení pracovního 

poměru zaměstnance – člena orgánu odborové organizace. Aby zaměstnavatel mohl 

s takovým zaměstnancem ukončit pracovní poměr, musí podle § 61 odst. 2 ZP požádat 
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H. Beck, 2010. s. 380. 
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odborovou organizaci, jejímž je funkcionářem, o předchozí souhlas. Zvýšená ochrana 

zástupců zaměstnanců vyplývá i z mezinárodních závazků České republiky, konkrétně z 

 Úmluvy MOP č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim 

mají být poskytnuty z roku 1971. Souhlasu je potřeba po dobu výkonu funkce člena 

orgánu odborové organizace, ale také ještě po dobu jednoho roku po skončení 

funkčního období. Zákon požaduje souhlas předchozí, tzn., že souhlasu je potřeba ještě 

před tím, než zaměstnavatel k rozvázání přikročí. Podle zákona se za předchozí souhlas 

považuje také, jestliže odborová organizace do 15 dnů ode dne požádání 

zaměstnavatelem písemně neodmítne souhlas udělit, tj. bude mlčet (jde o právní fikci 

souhlasu). K samotnému doručení výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru 

zaměstnavatelem pak musí dojít ve lhůtě dvou měsíců ode dne udělení souhlasu. Tato 

lhůta je lhůtou propadnou, v případě, že by ji zaměstnavatel promeškal, musí požádat 

odborovou organizaci o souhlas nový. „Pokud by dal zaměstnavatel zaměstnanci – 

členu orgánu odborové organizace - výpověď nebo s ním okamžitě zrušil pracovní 

poměr, aniž by vůbec požádal odborovou organizaci o souhlas, je rozvázání pracovního 

poměru neplatné, neboť jde o právní úkon, který je absolutně neplatný podle § 19 písm. 

g) ZP[,…].“
116

 Rozváže-li zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní poměr přesto, že se 

odborová organizace k žádosti vyjádřila negativně (odmítla dát souhlas), může se 

zaměstnanec obrátit na soud s žalobou o neplatnost rozvázání pracovního poměru. Soud 

ovšem podle § 61 odst. 4 ZP neplatnost neprohlásí, pokud dojde k závěru, že souhlas 

sice dán nebyl, ovšem ostatní hmotněprávní podmínky výpovědi či okamžitého zrušení 

pracovního poměru byly splněny, a že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, 

aby zaměstnance nadále zaměstnával. 

4.3.5 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem 

Není výjimečným případem, kdy právní úkon zaměstnavatele směřující k 

rozvázání pracovního poměru výpovědí či k okamžitému zrušení pracovního poměru 

trpí vadami, které způsobují jeho neplatnost. Bez ohledu na to, zda se jedná o neplatnost 

absolutní či relativní, je k prohlášení neplatnosti oprávněn pouze soud na základě žaloby 

zaměstnance o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Záleží na zaměstnanci, 
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jestli se bude domáhat určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru podle § 69 ZP, a 

tím i pokračování stávajícího pracovněprávního vztahu, a nebo neučiní žádné právní 

kroky, protože již nebude mít na dalším zaměstnávání u dosavadního zaměstnavatele 

zájem. 

Rozhodne-li se zaměstnanec, že o další trvání pracovního poměru již nestojí, tj. 

zaměstnavatelům právní úkon soudní cestou nezpochybní, má se za to, že jeho pracovní 

poměr skončil dohodou, v případě výpovědi uplynutím výpovědní doby a v případě 

okamžitého zrušení pracovního poměru dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením 

skončit. Tato právní fikce se ovšem použije pouze, pokud se zaměstnavatel se 

zaměstnancem nedohodnou na jiném dni skončení pracovního poměru. 

Domnívá-li se zaměstnanec (ať už oprávněně či nikoli), že s ním zaměstnavatel 

neplatně rozvázal pracovní poměr a bude u něj chtít být i nadále zaměstnán, je podle § 

69 odst. 1 ZP povinen mu oznámit, že trvá na tom, aby ho i nadále zaměstnával, a 

současně podat u soudu žalobu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. 

Zaměstnavatel je pak povinen poskytovat mu náhradu mzdy či platu ve výši 

průměrného měsíčního výdělku, a to ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na 

dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu bude umožněno znovu začít pracovat nebo 

kdy dojde k platnému rozvázání pracovního poměru.  

Oznámení zaměstnavateli musí být učiněno bez zbytečného odkladu a písemně, 

pod sankcí absolutní neplatnosti. „Bez zbytečného odkladu“ je pouze pořádkovou 

lhůtou, zaměstnanec může oznámení fakticky učinit kdykoli až do doby platného 

rozvázání pracovního poměru, nejdéle však do rozhodnutí soudu o žalobě o určení 

neplatnosti. Čím dříve dá zaměstnanec zaměstnavateli najevo, že má zájem na dalším 

zaměstnávání, tím dříve mu začne běžet nárok na náhradu mzdy či platu. Zákon 

nevylučuje, aby zaměstnanec své rozhodnutí později libovolněkrát změnil. Rozhodné je 

vždy stanovisko, jaké zaměstnanec oznámil zaměstnavateli v době vyhlášení soudního 

rozhodnutí o určení neplatnosti.
117

 Oznámení nemusí být učiněno pouze přímo vůči 

zaměstnavateli, lze je provést i prostřednictvím soudu v žalobě. Může jej nahradit 

jednak žaloba o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, se kterou zaměstnanec 

současně požaduje i náhradu mzdy či platu, ale také žaloba, kterou požaduje určení, že 
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 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2905/2000. 
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pracovní poměr stále trvá.
118

 Oznámení učiněné prostřednictvím soudu je vůči 

zaměstnavateli účinné okamžikem, kdy se o něm dozví. 

Po dobu, od oznámení o trvání na zaměstnávání do rozhodnutí soudu o 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy či platu, 

která má sloužit jako ekvivalent za mzdu či plat, které si zaměstnanec nemohl vydělat, 

protože mu zaměstnavatel v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) ZP přestal přidělovat 

práci.
119

 Právo na náhradu mzdy (platu) přísluší zaměstnanci pouze v případě, že je 

fakticky připraven práci konat. Projeví-li zaměstnavatel vůli zaměstnance do doby 

vyřešení sporu zaměstnávat, je zaměstnanec povinen konat práci podle dosavadní 

pracovní smlouvy. „Neomluvené zmeškání práce v této době představuje porušení 

pracovní kázně.“
120

 Na druhou stranu nárok na náhradu mzdy mu zůstává, i pokud v 

době, kdy mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, vstoupí do jiného pracovněprávního 

vztahu. Musí však být stále připraven na případný pokyn zaměstnavatele umožňující mu 

u něho opět pokračovat ve výkonu práce. Určí-li soud, že pracovní poměr skončil 

v souladu se zákonem, zaměstnanci žádné takové právo na náhradu nepřísluší. 

Kromě oznámení zaměstnavateli, že trvá na tom, aby pracovní poměr mezi nimi 

trval, musí zaměstnanec také podat u soudu žalobu na určení neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru. Žaloba se podává u okresního soudu místně příslušného podle 

obecného soudu zaměstnavatele do 2 měsíců ode dne, kterým měl pracovní poměr 

skončit (tj. od uplynutí výpovědní doby, resp. ode dne okamžitého zrušení pracovního 

poměru). Jedná se o lhůtu hmotněprávní, která se řídí obecnými ustanoveními o 

doručování obsaženými v § 122 občanského zákoníku, proto nejdéle v poslední den 

lhůty musí být žaloba doručena soudu. Nestačí, byla-li v tento den pouze předána 

k doručení. Její zmeškání není možné prominout. 

Velká novela zákoníku práce od 1. 1. 2012 opět obnovila možnost soudu 

náhradu mzdy (platu) přiměřeně snížit. Tuto úpravu obsahoval již předchozí zákoník 

práce, nový zákoník práce ji ale nepřevzal a byla doplněna až později. V době, kdy 

zákoník práce moderační ustanovení neobsahoval, zaměstnavatelé byli bezpodmínečně 

povinni vyplatit zaměstnanci náhradu mzdy (platu) v plné výši, bez ohledu na to, že 

                                                 
118

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 3. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2343/2003. 
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 Srov. DRÁPAL, Ljubomír in BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2012. s. 416. 
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zaměstnanec byl v tomto mezidobí často v dalším pracovněprávním poměru, čímž de 

facto mohl pobírat dvojí mzdu (plat). Vzhledem k tomu, že pracovněprávní spory trvají 

i dlouhé roky, absence možnosti snížit výši náhrady mzdy či platu byla někdy vůči 

zaměstnavatelům nepřiměřeně přísná. Moderace soudu je dnes přípustná, přesahuje-li 

celková doba, za kterou by zaměstnanci měla náležet náhrada, 6 měsíců a navrhne-li tak 

zaměstnavatel. Na rozdíl od úpravy podle předchozího zákoníku práce, kdy soud 

náhradu mohl i zcela nepřiznat, nyní zaměstnanec za prvních 6 měsíců dostane náhradu 

vždy, snížit lze pouze náhradu náležející za období další. Přihlédne přitom právě 

k tomu, jestli zaměstnanec byl mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam vykonával a 

jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. 

4.4 Odpovědnost zaměstnance za škodu 

Následkem porušení pracovní povinnosti může zaměstnavateli vzniknout škoda, 

kterou je zaměstnanec povinen nahradit. Zákoník práce obsahuje v § 250 a násl. 

komplexní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu, občanský zákoník v této oblasti 

nelze použít ani subsidiárně. Pracovněprávní odpovědnost na rozdíl od občanskoprávní 

výrazně omezuje odpovědnost zaměstnance v důsledku principu ochrany slabší smluvní 

strany, a proto je třeba striktně rozlišovat, zda má odpovědnost za škodu pracovněprávní 

či občanskoprávní povahu. Odlišujícím znakem je povaha činnosti, při které škoda 

vznikla, tj. zda ke škodě došlo při plnění pracovních povinností zaměstnance či nikoli. 

Na rozdíl od následků porušení pracovní povinnosti, které vedou ke skončení 

pracovního poměru, má náhrada škody vedle preventivní a sankční funkce také účel 

reparační, tj. odčinit škodu způsobenou zaměstnancem na majetku zaměstnavatele.  

Zákoník práce rozlišuje čtyři druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu – 

obecnou odpovědnost za škodu, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení 

škody, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí. Poslední tři zmiňované jsou 

souhrnně nazývány jako zvláštní odpovědnost zaměstnance za škodu, přičemž jejich 

společným znakem je modifikace určitého znaku obecné odpovědnosti, a to buď jeho 

zpřísněním, nebo zmírněním. U všech forem se jedná o odpovědnost subjektivní, kdy je 

vyžadováno zavinění zaměstnance. 
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4.4.1 Předpoklady vzniku obecné odpovědnosti za škodu 

Základním předpokladem vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu 

zaměstnavateli je podle § 250 ZP vznik škody jakožto důsledku zaviněného porušení 

pracovní povinnosti. Obecná odpovědnost se uplatňuje vždy, nejsou-li splněny 

podmínky pro použití zvláštních druhů odpovědnosti. K vzniku obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu je potřeba současného naplnění těchto znaků: 

(i) vznik škody; 

(ii) porušení právní povinnosti zaměstnancem při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním; 

(iii) příčinná souvislost mezi porušením pracovní povinnosti a vznikem 

škody; a 

(iv) zavinění zaměstnance. 

Škoda není zákoníkem práce ani jiným právním předpisem definována, obecně 

se za ni ale považuje jakákoli majetková újma vyčíslitelná v penězích (která v tomto 

případě nastala v majetkové sféře zaměstnavatele).
121

 Rozlišuje se škoda skutečná a jiná 

škoda. Skutečnou škodou se rozumí zmenšení existujícího majetku zaměstnavatele ve 

srovnání se stavem, ve kterém tento majetek byl před způsobením škody. (např. hodnota 

zboží poškozeného zaměstnancem, hodnota zaměstnancem odcizeného majetku). Jinou 

škodou se má na mysli náhrada ušlého zisku, který představuje hodnotu, o kterou se 

mohl majetek zaměstnavatele rozšířit, kdyby k porušení pracovní povinnosti nedošlo 

(např. hodnota výrobků, které nebyly vyrobeny v důsledku neomluvené absence 

zaměstnance). Zaměstnanec neodpovídá pouze za škodu, kterou způsobil přímo na 

přístrojích či na pracovišti svého zaměstnavatele, ale také za škodu, kterou způsobil u 

třetího subjektu odlišného do zaměstnavatele. Zde je dána prvotní odpovědnost 

zaměstnavatele, jehož jménem zaměstnanec vystupoval, a až následně je tento 

zaměstnavatel oprávněn uhrazenou škodu požadovat po svém zaměstnanci. To ovšem 

neplatí v případě, kdy zaměstnanec při výkonu činnosti u třetí osoby překročil svá 

oprávnění, pak by byl přímo odpovědný této třetí osobě podle ustanovení občanského 

zákoníku. 
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 Srov. HŮRKA, Petr in HŮRKA, Petr, a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského 

zákoníku s podrobným komentářem k 1. 4. 2012. Olomouc: ANAG, 2012. s. 519. 
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Porušení pracovní povinnosti je dalším nezbytným předpokladem vzniku 

odpovědnostního vztahu, který je podrobněji rozebrán ve třetí kapitole této práce. Právě 

souvislost s plněním pracovních úkolů odlišuje pracovněprávní odpovědnost od ostatní 

druhů právních odpovědností. Pokud by ke škodě došlo mimo rámec plnění pracovních 

úkolů, nemohlo by se jednat o odpovědnost podle zákoníku práce, ale pravděpodobně 

by se jednalo o odpovědnost podle občanského zákoníku.
122

 Je naprosto irelevantní, zda 

ke škodě došlo v pracovní či jiné době, zaměstnanec odpovídá dokonce i za škodu, která 

vznikla v důsledku porušení jeho pracovní povinnosti až po skončení pracovního 

poměru. Jestliže v důsledku porušení pracovní povinnosti vznikla zaměstnavateli škoda, 

okolnost, že pracovní poměr zaměstnance již skončil, sama o sobě neznamená, že by 

věc neměla být nadále posuzována podle ustanovení o odpovědnosti za škodu podle 

zákoníku práce.
123

 

Podmínka příčinné souvislosti je splněna, pokud škoda, která vznikla 

zaměstnavateli, je následkem porušení pracovní povinnosti zaměstnancem. Škoda může 

být následkem mnoha kumulujících se příčin, sledují se však pouze ty následky a 

příčiny, které vedly přímo ke vzniku škody. Aby se dalo hovořit o odpovědnosti 

zaměstnance, musí být jeho jednání jednou z těchto příčin, a to „příčinnou důležitou, 

podstatnou a značnou“
124

. 

Zavinění je vyžadováno alespoň ve formě nedbalosti a stejně jako všechny 

ostatní předpoklady ho musí prokázat zaměstnavatel. 

4.4.2 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 

Jedním z principů, na kterých stojí pracovněprávní úprava odpovědnosti za 

škodu je zásada předcházení škodám. V § 249 stanovuje zákoník práce zaměstnanci 

povinnost chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani 

k bezdůvodnému obohacení, a v případě hrozící škody oznámit její vznik vedoucímu 

zaměstnanci, popř. ji sám odvrátit. Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvracení 

škody podle § 251 ZP je pak sankcí za porušení této tzv. zakročovací povinnosti. 
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Předpoklady tohoto typu odpovědnosti jsou (i) porušení oznamovací povinnosti 

neupozorněním nadřízeného na hrozící škodu nebo porušení zakročovací povinnosti 

směřující k odvrácení hrozící škody, (ii) vznik škody, (iii) přímá příčinná souvislost 

mezi porušením pracovní povinnosti a vznikem škody a (iv) zavinění alespoň ve formě 

vědomé nedbalosti. Zákon požaduje vědomé neupozornění nebo nezakročení proti 

vzniku škody, proto zde nevědomá nedbalost není dostačující. Pokud zaměstnanec o 

hrozící škodě vůbec nevěděl, není možné ho tímto způsobem sankcionovat. Škoda 

nemusí být v tomto případě nikým zaviněna, může se jednat i o škodu způsobenou 

objektivně, zaměstnanec je odpovědný zato, že neučil dostatečná opatření k jejímu 

odvrácení. 

„Smyslem této zákonné úpravy je skutečnost, že v případě obecné odpovědnosti 

je škoda způsobena přímo zaviněným jednáním zaměstnance, zatímco v případě této 

speciální odpovědnosti není zaměstnanec přímým škůdcem, ale pouze osobou, která 

poruší povinnost vyplývající z pracovního poměru.“
125

 Náhrada škody zde má pouze 

subsidiární charakter, proto není zaměstnanec povinen hradit celou škodu, ale pouze 

škodu v rozsahu přiměřeném okolnostem, pokud ji není možné nahradit jinak (např. 

vymoci na původním škůdci, protože není znám). 

V § 52 odst. 2 zákoník práce chrání zaměstnance, kteří se aktivně pokoušeli 

odvrátit hrozící škodu a nebezpečí bezprostředně hrozící životu nebo zdraví a při tom 

sami způsobili vznik jiné škody. Jako příklad lze uvést škodu způsobenou 

zaměstnancem použitím hasicího přístroje při odvracení nebezpečí vzniku požáru. 

Zaměstnanec nebude odpovědný za škodu tím způsobenou, pokud tento závadný stav 

(požár) sám nevyvolal a pokud si při odvracení škody počínal způsobem přiměřeným 

okolnostem (např. nejednalo se o doutnající nedopalek v odpadkovém koši, který bylo 

možné uhasit hrnkem vody). 

4.4.3 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je 

zaměstnanec povinen vyúčtovat 

Tento druh odpovědnosti, vyznačující se zpřísněnými podmínkami ve vztahu 

k zaměstnanci, taktéž směřuje vůči porušení jediné konkrétní pracovní povinnosti – 
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povinnosti vyúčtovat svěřené hodnoty, kterou na sebe zaměstnanec převzal uzavřením 

dohody o odpovědnosti za tyto hodnoty podle § 252 ZP. Nevyúčtováním schodku na 

svěřených hodnotách vzniká zaměstnavateli škoda. Specifikem odpovědnosti za 

schodek je presumované zavinění zaměstnance. Zaměstnavatel musí prokázat pouze 

vznik schodku. „Smysl této právní úpravy vychází patrně ze skutečnosti, že zaměstnanec 

má svěřené hodnoty po celou dobu ve své moci a nezávisle na vůli zaměstnavatele 

s nimi manipuluje, možnost zavinění zaměstnance zaměstnavatelem se tímto způsobem 

podstatně komplikuje.“
126

 Pokud se zaměstnanec chce zprostit odpovědnosti, musí sám 

prokázat, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Neznamená to ovšem 

například, že odcizí-li zaměstnanci svěřené hodnoty třetí osoba, zaniká automaticky i 

odpovědnost zaměstnance. Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti jen, prokáže-li, že 

k odcizení došlo bez jeho zavinění (pachatel vloupáním zabránil zaměstnanci hodnoty 

obhospodařovat a opatrovat).
127

 

Základním předpokladem této odpovědnosti je uzavření dohody o ochraně 

hodnot svěřených k vyúčtování mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dohodu, která 

musí být vždy písemná, lze uzavřít s osobou způsobilou k právním úkonům, která 

dosáhla 18 let věku. Může se jednat o samostatný právní dokument, ale může být také 

přímo součástí pracovní smlouvy či dohod konaných mimo pracovní poměr. Předmětem 

dohody jsou svěřené hodnoty, za něž zákoník práce považuje hotovost, ceniny zboží, 

zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž 

má zaměstnanec možnost po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, osobně 

disponovat. Svěřené hodnoty nemusí být v dohodě o odpovědnosti výslovně uvedeny, 

odpovědnost se vztahuje na všechny hodnoty, které mají výše uvedený charakter a 

s nimiž má zaměstnanec v průběhu pracovního poměru možnost nakládat.
128

 Jako 

příklad lze uvést zboží určené k prodeji, pohonné hmoty či peníze, oproti tomu 

nezpůsobilým předmětem bude vybavení kanceláře, protože nesplňuje podmínku 

„určeno k oběhu či obratu“. „Schodkem se rozumí rozdíl mezi skutečným stavem 

svěřených hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a mezi údaji účetní 
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C.H.Beck, 2012. s. 933. 



65 

 

evidence, o který je skutečný stav nižší než stav evidenční.“
129

 Svěřená hodnota musí 

chybět, aby se mohla uplatnit odpovědnost za schodek, pokud by došlo pouze 

k poškození či znehodnocení věci, odpovědnostní vztah by se posuzoval podle 

ustanovení o obecné odpovědnosti za škodu. 

4.4.4 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí podle § 255 a násl. ZP má velmi podobný 

charakter jako odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách. Zaměstnanec na sebe 

smluvně přebírá odpovědnost za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a 

jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení. 

Předpokladem vzniku odpovědnosti je škoda vzniklá ztrátou převzaté věcí (porušením 

povinnosti opatrovat tuto věc), písemné potvrzení o převzetí svěřené věci a zavinění 

zaměstnance, které se stejně jako u odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 

presumuje. 

Věci, které jsou předmětem této odpovědnosti, by v potvrzení měly být 

konkrétně definovány a zaměstnanec musí mít možnost s nimi po celou dobu svěření 

osobně disponovat. „Zaměstnanec tak může převzít pouze věci, s nimiž pracuje 

výhradně on, které jsou stále pod jeho osobní kontrolou a při odchodu zaměstnance 

z pracoviště bývají uzamčeny v prostoru, který je určen pro ukládání věcí zaměstnance, 

nebo zůstávají u zaměstnance i mimo jeho pobyt na pracovišti.“
130

 Nejčastěji jimi jsou 

například pracovní a ochranné nástroje, pracovní oděv, laptop či mobilní telefon. 

Úprava § 255 ZP se nevztahuje na případy zapůjčení věci výhradně pro soukromé účely 

a případná odpovědnost za škodu by se posuzovala podle občanskoprávních ustanovení. 

Stejně tak věcmi, na které toto ustanovení dopadá, nemohou být vybavení kanceláře, 

strojní zařízení či automobil, neboť s nimi není možné neustále bezprostředně 

disponovat a střežit je.
131

 Odpovědnost se vztahuje pouze na věci ztracené (nevrácené 

zaměstnavateli), na věci poškozené se uplatní obecná odpovědnost za škodu podle § 250 

ZP. 
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Zvláštní požadavky stanovuje zákoník práce na svěření věcí, jejichž hodnota 

přesahuje 50 000 Kč. Taková věc smí být zaměstnanci svěřena pouze na základě 

dvoustranné dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, nikoli jen jednostranným 

vydáním potvrzení. Pro platnost dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí se opět 

vyžaduje písemná forma a dosažení alespoň 18 let věku zaměstnance. 

Odpovědnosti se zaměstnanec může opět zprostit, prokáže-li, že škoda vznikla 

zčásti nebo zcela bez jeho zavinění. Zvláštní odpovědnost zaměstnance nebude dána 

především, pokud zaměstnavatel nezajistil zaměstnanci dostatečné podmínky pro 

zajištění ochrany svěřených předmětů (např. chybí osobní schránky zaměstnanců na 

pracovišti). Prokáže-li zaměstnanec, že mu takové podmínky nebyly vytvořeny, nebude 

za ztrátu svěřených věcí odpovídat.
132

 

4.4.5 Způsob a rozsah náhrady škody 

Způsob, jakým má být škoda uhrazena, upravuje zákoník práce pouze 

v souvislosti s obecnou odpovědností za škodu v § 257 odst. 1. Zaměstnanec je povinen 

nahradit zaměstnavateli škodu v penězích, pokud ji není schopen odčinit uvedením 

v předešlý stav. Z dikce zákona vyplývá, že primárním způsobem nápravy by mělo být 

uvedení v předešlý stav (např. oprava či obstarání náhradní věci). K tomuto ovšem 

zaměstnance nelze nutit a v mnoha případech to ani nebude technicky proveditelné, 

proto bude mnohem častější náhrada škody v penězích. Uvedení v předešlý stav může 

zaměstnavatel dokonce odmítnout, pokud by tím mohlo dojít ke vzniku další škody či 

jiné újmy.
133

 Pro ostatní druhy odpovědnosti žádné výslovné pravidlo náhrady škody 

neexistuje, dovozuje se však, že výše zmíněné pro ně platí obdobně. 

V závislosti na druhu odpovědnosti a zavinění se liší i výše, v jaké je 

zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli škodu. V případě obecné odpovědnosti za 

škodu způsobené z nedbalosti nesmí výše náhrady přesáhnout částku rovnající se čtyř a 

půl násobku průměrného hrubého výdělku zaměstnance, kterého dosahoval v době před 

porušením pracovní povinnosti. Tato úprava zohledňuje sociální aspekty pracovního 

práva, kdy by náhrada škody v plné výši mohla být pro zaměstnance vzhledem k jeho 

výdělkovým možnostem často likvidační. Náhradu skutečné škody v plné výši může 
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zaměstnavatel požadovat, pouze pokud ke vzniku škody došlo úmyslně, v opilosti či 

pod vlivem jiných návykových látek. Při úmyslně způsobené škodě může zaměstnavatel 

navíc požadovat také náhradu ušlého zisku. Výše náhrady škody se poměrně sníží, 

jestliže se na vzniku škody podílel spolu se zaměstnancem i zaměstnavatel, popř. pokud 

byla škoda způsobena současně více zaměstnanci. Odpovědnost každé z těchto osob se 

musí zkoumat jednotlivě, zaměstnanec odpovídá vždy pouze za „svůj díl“ na vzniku 

škody. Předpoklady odpovědnosti je nutné zjišťovat i u zaměstnanců, po kterých se 

náhrada škody z nějakého důvodu nevyžaduje (např. pro nezpůsobilost pro duševní 

poruchu podle § 261 odst. 1 ZP). Výše náhrady škody se snižuje i o to, za co by býval 

byl odpovědný takový zaměstnanec. 

U odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvrácení škody je náhrada škody 

limitována ještě více než u obecné odpovědnosti, zaměstnavatel může po zaměstnanci 

požadovat maximálně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku. Důvodem je, že 

zaměstnanec škodu fakticky nezpůsobil, není přímým škůdcem, nýbrž pouze svým 

opomenutím nezabránil jejímu vzniku, proto po něm není možné spravedlivě požadovat 

náhradu celé škody. Při vyčíslení škody je také nutno zohlednit okolnosti, které bránily 

splnění povinnosti, a význam škody pro zaměstnavatele. 

Nejpřísnější jsou odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách a za ztrátu 

svěřených věcí. Zaměstnanec je povinen při těchto druzích odpovědnosti nahradit škodu 

v plné nelimitované výši (s výjimkou společné odpovědnosti za schodek). 

Výši požadované škody určuje sám zaměstnavatel, z důvodů zvláštního zřetele 

hodných může však tuto částku přiměřeně snížit soud. Moderační právo soudu je 

v zákoníku práce zakotveno podobně jako limitace náhrady škody jako institut chránící 

zaměstnance před nespravedlivě vysokou náhradou škody požadovanou 

zaměstnavatelem. Zkoumat, zda jsou dány podmínky pro snížení náhrady škody, je 

povinností soudu při každém soudním sporu týkajícím se nároku na náhradu škody 

podle zákoníku práce, a to i bez návrhu.
134

 

4.5 Krácení dovolené pro neomluvenou absenci v práci 

Z § 223 odst. 2 ZP vyplývá zaměstnavateli možnost krátit zaměstnanci 

dovolenou za neomluveně zmeškanou směnu (pracovní den). Podle Nejvyššího soudu 
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ČR se o neomluvené zmeškání práce zaměstnancem jedná tehdy, jestliže „zaměstnanec 

ve sjednané pracovní době neplní svoje pracovní povinnosti z pracovního poměru 

z důvodu nepřítomnosti na určeném pracovišti a jestliže nepřítomnost není způsobena 

jeho prokázanou pracovní neschopností, čerpáním dovolené v souladu se zákoníkem 

práce nebo zákonnou překážkou v práci.“
135

 Zaměstnavatel krácením dovolené může 

potrestat zaměstnance, který porušil povinnost konat osobně práci v předem stanovené 

pracovní době na pracovišti. 

Zda se jedná o omluvené či neomluvené zmeškání, je zaměstnavatel povinen dle 

§ 348 odst. 3 ZP projednat s odborovou organizací (pokud u zaměstnavatele existuje). 

Na rozdíl od právní úpravy platné do 31. 12. 2011, která vyžadovala souhlas odborové 

organizace s konstatováním, že jde o neomluvenou absenci, nyní je toto určení plně 

v kompetenci zaměstnavatele a zákonnou povinnost splní pouhým projednáním. 

Stanovisko odborové organizace není povinen při svém rozhodování zohlednit. Nutno 

dodat, že zaměstnavatel nemá povinnost této sankce využít, zákon mu nepřikazuje 

dovolenou zkrátit, záleží pouze na něm, zda považuje za vhodné zaměstnance takto 

potrestat. O rozsahu krácení, pokud k němu přistoupí, rozhoduje zaměstnavatel již zcela 

sám. 

Dovolenou je možné krátit o 1 až 3 dny za každou zmeškanou směnu. 

Neomluvená zmeškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají. Zákon neurčuje 

žádnou minimální délku trvání nepřítomnosti v práci, lze proto sčítat i nepřítomnost 

v trvání několika málo minut. Typicky by se jednalo o neustálé pozdní příchody do 

práce či časté odchody před koncem pracovní doby. Prakticky se ale za neomluvenou 

absenci považuje až delší zmeškaný úsek pracovní doby. Důvodem tohoto je zpravidla 

problematické evidování kratších zmeškání pracovní směny a v případě existence 

odborové organizace pak především nutnost projednání každého takovéhoto drobného 

meškání s odbory, což zvyšuje administrativní zátěž zaměstnavatele, a zaměstnavatel 

tudíž není motivován, aby tyto prohřešky řešil institutem krácení dovolené
136

. Vždy lze 

ale sčítat pouze zmeškání, ke kterým došlo v rámci jednoho kalendářního roku. 

Dovolená, na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se krátí pouze 
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z důvodů, které vznikly v tomto roce. Takto lze krátit všechny druhy dovolené, tj. jak 

dovolenou za kalendářní rok či její poměrnou část, tak dovolenou za odpracované dny a 

dodatkovou dovolenou.  

I krácení má své hranice. Zaměstnanci, musí vždy zbýt alespoň dva týdny 

dovolené na zotavenou, pod tuto hranici zaměstnavatel zkrátit dovolenou nesmí (platí 

samozřejmě za předpokladu, že pracovní poměr zaměstnance k témuž zaměstnavateli 

trval po celý kalendářní rok). Zaměstnanec krácením přichází o nárok na tu část 

dovolené, která mu byla zkrácena. Pokud již tuto dovolenou vyčerpal, je povinen 

zaměstnavateli vrátit vyplacenou náhradu mzdy. Zaměstnavatel má právo tuto částku 

srazit i bez dohody se zaměstnancem z jeho mzdy, resp. platu. 

Za neomluvenou absenci se dle judikatury ovšem nepovažuje, pokud 

zaměstnanec dočasně práce neschopný neoznámil včas tuto skutečnost zaměstnavateli, 

ačkoli mohl. „Okolnost, že zaměstnanec uvědomí zaměstnavatele o důležité osobní 

překážce v práci a prokáže její existenci, včetně doby trvání, až dodatečně po jejím 

skončení, však neznamená, že by zaměstnavatel již nebyl povinen nepřítomnost 

zaměstnance v práci po dobu trvání překážky v práci dodatečně omluvit.“
137

 

Zaměstnanec v tomto konkrétním případě omluvil svoji nepřítomnost až po třech 

výzvách zaměstnavatele a téměř 3 měsících absence, přesto se nemohlo jednat o 

neomluvenou absenci. Tím ovšem není dotčena odpovědnost zaměstnance za škodu, 

kterou tímto zaměstnavateli způsobil.  

4.6 Finanční postihy 

Finanční postihy (pokuty) za porušení pracovních povinností zaměstnancem jsou 

v České republice zakázané. Podle § 346b odst. 1 ZP zaměstnavatel nesmí zaměstnanci 

za porušení pracovních povinností ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat. 

Ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které by takové postihy zavádělo, by 

bylo v rozporu s právem a tudíž absolutně neplatné. Tímto ustanovením však není 

dotčeno právo zaměstnavatele na náhradu škody, kterou zaměstnanec způsobil.  
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4.6.1 Smluvní pokuta 

Ze zákona jednoznačně vyplývá zákaz, aby zaměstnavatel jednostranně peněžitě 

sankcionoval zaměstnance. Tak je nepřípustné, aby zaměstnavatel ve vnitřním předpisu, 

pracovním řádu nebo skrze jiný právní nástroj stanovil, že zaměstnanci budou platit 

pokuty (či jinak nazvané peněžité sankce) za porušení pracovních povinností. 

Předmětem diskuze odborné veřejnosti se ovšem stává otázka, zda je možno si se 

zaměstnancem pokutu smluvně sjednat. Smluvní pokuta smí být dohodnuta podle § 4a 

ZP jen, stanoví-li to zákoník práce, který ji připouští pouze v případě sjednání 

konkurenční doložky podle § 310 ZP. Sjednání smluvní pokuty je tak s výjimkou 

konkurenční doložky v českém pracovním právu zakázané. 

I přes dle mého názoru poměrně jednoznačné zákonné vymezení případů, ve 

kterých lze sjednat smluvní pokutu, někteří autoři
138

 považují za možné sjednat si 

smluvní pokutu i na zajištění plnění jiných povinností zaměstnance než jen ve věci 

konkurenční doložky. Tak např. Hůrka opírá svůj názor o § 147 odst. 3 ZP, kdy 

konstatuje: „Byť tento závěr není všeobecně přijímán, zákoník práce výslovně 

předpokládá, že mezi stranami pracovního poměru mohou být sjednány smluvní pokuty 

i mimo rámec konkurenční doložky. V § 147 odst. 3 ZP se totiž zaměstnavateli zakazuje 

provádět srážky ze mzdy k úhradě smluvních pokut; zákonodárce tím nemohl mít na 

mysli smluvní pokutu upravenou u konkurenční doložky, neboť k jejímu zaplacení 

dochází až ve chvíli, kdy již pracovní poměr skončil a bývalý zaměstnanec žádnou mzdu 

od bývalého zaměstnavatele nepobírá. Pokud by bylo užití institutu smluvní pokuty 

vyloučeno pro oblast výkonu závislé práce, nemusel by rozumný zákonodárce stanovit 

takovou výluku pro případy provádění srážek“. 
139

 

4.6.2 Krácení či nepřiznání nenárokové složky mzdy a platu 

Jinou otázkou než sjednání smluvní pokuty je možnost krácení či nepřiznání 

nenárokové složky mzdy. Předpokladem tohoto je sjednání mzdy ve formě mzdy dělené 

na pevnou složku a na složku pohyblivou. Pevná složka musí být sjednána v souladu 

s ustanoveními o minimální mzdě a zaměstnanec ji musí vždy obdržet. Pohyblivou 

složkou mzdy mohou být různé odměny, prémie či jiné bonusy. Tato část mzdy je 
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nenároková a může být závislá na různých kritériích, která je zaměstnavatel povinen 

dohodnout se zaměstnancem v pracovní, kolektivní nebo jiné smlouvě či jednostranně 

stanovit v mzdovém výměru nebo ve vnitřním předpisu (např. v úkolovém nebo 

prémiovém řádu). Stejně tak je nezbytné, aby z důvodu právní jistoty v některé z těchto 

forem zaměstnavatel ještě před samotným výkonem práce přesně vymezil pravidla pro 

případné krácení či nepřiznání této nenárokové části mzdy. „V těchto a jiných případech 

se nejedná o pokuty ani o srážky ze mzdy, ale o výpočet mzdy na základě kvantitativních 

a zejména kvalitativních výsledků odvedené práce.“
140

 Podobně se vyjádřil i Ústavní 

soud ČR v usnesení ze dne 3. 7. 2003, sp. zn. III. ÚS 159/03, kde uvedl, že „je 

nepochybné že zaměstnavatel nemůže podle platného znění zákoníku práce udělovat 

zaměstnanci za porušení pracovní kázně „pokuty“[…]. Nelze mu však odepřít právo na 

snížení určité části mzdy zaměstnance, která vyjadřuje osobní přínos zaměstnavateli, 

kvalitu jeho práce, popř. i dodržování pracovní kázně (osobní ohodnocení, prémie).“ 

Podle § 109 odst. 4 ZP se mzda a plat poskytují podle složitosti, odpovědnosti a 

namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a 

dosahovaných pracovních podmínek. Mzdu je tedy možné krátit pouze za předpokladu, 

že porušení pracovní povinnosti má za následek i pokles výkonnosti zaměstnance, že 

jeho práce vykazuje určité výkonnostní nedostatky, a současně musí toto krácení 

mzdový systém u zaměstnavatele umožňovat. Porušení pracovní povinnosti, které nemá 

současně za následek pouze pokles pracovní výkonnosti, nelze sankcionovat podle 

tohoto ustanovení. 

Pokud mzda zaměstnance není rozdělena na nárokovou a nenárokovou část, 

zaměstnavatel nemá právo tuto mzdu nijak snižovat z důvodu porušení pracovních 

povinností zaměstnance. Zákonu ovšem neodporuje, pokud by zaměstnavatel jako 

„trest“ odebral zaměstnanci určité věcné výhody, které mu poskytuje, jako např. 

služební automobil či mobilní telefon. 

Analogicky lze krátit či nepřiznat nenárokovou složku platu zaměstnanců 

nepodnikatelské sféry s tím rozdílem, že jednotlivé složky platu jsou taxativně určeny 

právními předpisy a nelze je na rozdíl od mzdy zaměstnance podnikatelské sféry měnit 

dohodou stran pracovního poměru. 
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 Viz KAHLE, Bohuslav in BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 320. 
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Závěr 

Přestože současný zákoník práce na rozdíl od svého předchůdce vychází ze 

zásady smluvní volnosti, úprava následků porušování pracovních povinností i nadále 

zůstává upravena převážně kogentními ustanoveními. Důvodem toho je bezpochyby 

právě ochrana zaměstnanců před jejich „vykořisťováním“ ze strany zaměstnavatelů. 

Přesto se domnívám, že někdy mohou nastat situace, kdy poměrně přísná úprava 

podmínek, hlavně skončení pracovního poměru, může mít negativní dopady i na 

zaměstnavatele. Z tohoto důvodu zaměstnavatelé již několik let volají po zavedení 

nového výpovědního důvodu – výpovědi bez uvedení důvodu. Pro zaměstnavatele je 

velmi složité správně ohodnotit závažnost porušení pracovní povinnosti zaměstnancem. 

Pokud jednání shledá závažnějším než doopravdy je, soud může prohlásit jeho právní 

úkon za neplatný a zaměstnanec může „vyklouznout“ nepotrestán. Stejně tak může být 

problematická objektivní jednoletá lhůta, ve které je zaměstnavatel pouze oprávněn se 

zaměstnancem ukončit pracovní poměr pro porušení pracovní povinnosti. Spousty 

prohřešků mohou být odhaleny až mnohem později (zvláště těch souvisejících 

s prozrazením obchodního tajemství či know – how společnosti). Zavedení možnosti 

výpovědi bez uvedení důvodu by právě takové situace mohlo řešit. Jejím předpokladem 

by samozřejmě ale musela být určitá (finanční) kompenzace zaměstnanci. 

Za nepraktickou považuji terminologickou změnu z „pracovní kázně“ na 

„porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci“. Tento pojem je zvláště pro laickou veřejnost poměrně složitý. 

Nesouhlasila bych ani s návratem k „pracovní kázni“, která ve mně evokuje doby 

minulé (zvláště spojení „socialistická pracovní kázeň“, kterou původně předchozí 

zákoník práce obsahoval). Osobně bych se přiklonila k zavedení jednoduššího výrazu 

„porušování pracovních povinností“, který je také používán v rozsahu celé mé práce a 

který považuji za naprosto dostatečný.
141

  

Podle platné právní úpravy je s výjimkou konkurenční doložky sjednání smluvní 

pokuty mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nepřípustné. Do budoucna bych si 

dokázala představit uvolnění tohoto režimu. Vycházejíc z principu smluvní volnosti 

bych umožnila zaměstnavatelům sjednat si se zaměstnancem smluvní pokutu pro případ 
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 Srov. http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d35854v45550-klady-a-zapory-velke-novely-

zakoniku-prace-2012/ 
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v ní specifikovaných porušení pracovních povinností, ovšem za současného práva soudu 

výši této náhrady škody přiměřeně okolnostem případu snížit. Hlavně ve větších 

společnostech mají vysoce postavení zaměstnanci přístup k informacím, které mohou 

mít nemalou hodnotu. Možnosti sjednat si smluvní pokutu pro případ vyzrazení 

takových informací by zcela jistě byla pro zaměstnance další motivací nakládat s nimi 

pouze podle představ zaměstnavatele. 

Úprava následků porušování pracovních povinností není v zákoníku práce 

upravena v systematické podobě, nachází se v různých ustanoveních napříč celým 

zákoníkem. Cílem této práce bylo předložit systematický přehled právních nástrojů 

zaměstnavatele, které může vůči zaměstnanci uplatnit. Českou právní úpravu hodnotím 

i přes výše zmíněné výtky (či spíše návrhy) jako ve středoevropském měřítku naprosto 

dostatečnou, snažící se jednak chránit zaměstnance, ale na druhou stranu dávat 

zaměstnavatelům i dostatek možností, jak se bránit proti zaměstnancům, kteří porušují 

své povinnosti. 
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Nejčastěji užívaná označení  

Není-li v textu uvedeno jinak, jsou níže uvedené právní předpisy zmiňovány ve znění 

platném k datu odevzdání této práce nebo ve znění ke dni zrušení předpisu. Je-li to pro 

porozumění textu účelné, jsou předpisy užívány s přesným označením.  

Listina usnesení předsednictva České národní rady č. 

2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod, v platném znění 

Občanský zákoník zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění 

Obchodní zákoník zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

v platném znění 

První / předchozí zákoník práce zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 

Služební zákon zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních 

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve 

správních úřadech 

Trestní zákoník zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném 

znění 

Ústava zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

v platném znění 

Velká novela zákoníku práce zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony, v platném 

znění 



75 

 

Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 

znění 

Zákon o zaměstnanosti  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 

znění 

Zákon o nemocenském pojištění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

v platném znění  
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Seznam zkratek 

a násl.  a následující 

ABGB Všeobecný občanský zákoník vyhlášený císařským patentem ze dne 1. 6. 

1811 č. 946 Sbírky zákonů soudních 

č.  číslo 

č. j.  číslo  jednací 

čl.  článek 

ČR  Česká republika 

ČSR  Československá republika 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 

MOP  Mezinárodní organizace práce 

odst.  odstavec 

písm.  písmeno 

Sb.  Sbírka zákonů 

sp. zn.  spisová značka 

ZP  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

ZP1965 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce 
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Resumé 

Cílem této práce je předložit systematický přehled právních nástrojů, které 

zaměstnavateli zákoník práce nabízí proti zaměstnanci, který porušuje své pracovní 

povinnosti, a podmínky jejich užití. Je celospolečenským zájmem, aby povinnosti byly 

dodržovány, a nejinak je tomu v pracovním procesu. Každým porušením pracovní 

povinnosti může zaměstnavateli vzniknout nežádoucí ztráta, nehledě na možný celkový 

pokles pracovní morálky na pracovišti. Zákoník práce neobsahuje definici pojmu 

porušování pracovních povinností, proto velkou roli při jeho hodnocení sehrává soudní 

praxe, o kterou je také opřena velká část této diplomové práce. 

Práce se skládá ze čtyř kapitol, které jsou dále rozděleny na podkapitoly a části. 

První kapitola charakterizuje jednotlivé zdroje, ze kterých zaměstnancům 

v průběhu pracovního procesu, mohou vznikat pracovní povinnosti – právní předpisy, 

smlouvy, vnitřní předpisy zaměstnavatele a pokyny zaměstnavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců. 

Druhá kapitola se věnuje povinnostem zaměstnanců, které jsou povinni 

dodržovat. Nejprve je zaměřena pozornost povinnosti, které se týkají všech 

zaměstnanců bez rozdílu, dále jsou pak zmíněny zvláštní povinnosti vedoucích 

zaměstnanců a zaměstnanců, kteří zabezpečují výkon státní správy a samosprávy. Ze 

zcela specifických povinností je podrobněji rozpracován zákaz konkurence. 

Třetí kapitola zachycuje již samotné porušování pracovních povinností. Nejprve 

je stručně nastíněn historický vývoj této problematiky od vzniku samostatného 

Československa až do současnosti. Dále jsou podrobně rozebrány jednotlivé 

předpoklady porušování pracovních povinností, kterými jsou protiprávní jednání či 

opomenutí zaměstnance, jeho zavinění a souvislost s pracovněprávním poměrem. Závěr 

této kapitoly je zaměřen na hodnocení intenzity porušení pracovní povinnosti, neboť pro 

správné určení následků porušení pracovní povinnosti je velice důležité správně rozlišit 

méně závažné porušení pracovní povinnosti od závažného či hrubého porušení. 

Poslední čtvrtá kapitola se zabývá jednotlivými následky porušování pracovních 

povinností. Charakterizuje jednotlivé právní instituty, které zaměstnavatel může proti 

zaměstnanci využít, a podmínky jejich zákonného použití. Největší pozornost je 

věnována důsledkům, které vedou ke skončení pracovního poměru (výpovědi 

z pracovního poměru a okamžitému zrušení pracovního poměru), neboť představují 
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nejvýznamnější zásah do práv a povinností subjektů pracovněprávního vztahu. Zmíněny 

jsou také finanční postihy zaměstnanců, které sice nejsou za porušení pracovní 

povinnosti ze zákona přípustné, přesto ale může k jejich aplikaci nepřímo docházet. 
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Summary 

The aim of this thesis is to present a systematic overview of the legal 

instruments that the Labour Code provides to employers against employees who breach 

their duties. It is the societal interest that the obligations have been followed, and so it is 

in the labour process. By each breach of working obligations undesirable loss may arise 

to employers, notwithstanding on a possible overall decrease in the labor moral on the 

workplace. The Labour Code does not contain a definition of violations of duties, 

therefore a large role in its evaluation plays a judicial practice. Therefore much of this 

thesis is based on case-law. 

The thesis consists of four chapters, which are further divided into subchapters 

and parts. 

The first chapter describes the various sources from which duties of employees 

during the working process can occur – legislation, contracts, internal regulations of 

employer and instructions of the employer or the employer's senior staff.  

The second chapter deals with the obligations of employees that are required to 

comply with. At first, attention is paid to the obligations that apply to all employees 

without exception, then further there are discussed specific responsibilities of senior 

employees and employees who provide state administration and self-government. From 

the very specific obligations there is part about competition ban. 

The third chapter deals with directly with violations of labor obligations. First, 

there is brief outline of the historical development of this issue since the establishment 

of independent Czechoslovakia until the present. Further, there are discussed various 

assumptions of violations of duties, which are unlawful act or omission of an employee, 

fault of an employee and connection to the employment relationship. The conclusion of 

this chapter is focused on the evaluation of the intensity of violations of labour duties, 

because for proper determination of the consequences of violation of labour duties it is 

very important to distinguish between less serious violations, serious violation or gross 

violation. 

The fourth chapter deals with the consequences of violations of labour duties. It 

describe the various legal instruments that employer may use against an employee, and 

the conditions for their lawful use. The biggest attention is given to the consequences 

that lead to termination of employment contract (termination of employment contract 
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and instant termination of employment contract), as they represent the most significant 

interference with the rights and obligations of the subjects of employment relationship. 

There are also mentioned financial penalties on employees that are officially forbidden 

by law, but nevertheless their application can occur indirectly.  
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