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Úvod

Výpověď z pracovního poměru představuje výrazný zásah do života zaměstnance, může 

mu způsobit sociální problémy nebo může vést až k jeho sociálnímu vyloučení. 

Pracovní právo proto, jako právo vytvořené k ochraně slabší strany pracovního poměru, 

výrazně reguluje právo výpovědi z pracovního poměru v zájmu ochrany zaměstnance 

před svévolí zaměstnavatele. Zákonodárce proto vytváří kogentní pravidla formy 

výpovědí, délky výpovědní doby, obsahu výpovědních důvodů a procedurální 

požadavky na ukončování pracovního vztahu. Nejkrajnějším prostředkem ochrany je 

nárok zaměstnance na zneplatnění výpovědi pro její rozpor s právem před nestranným 

soudem či tribunálem. 

Cílem této práce je zkoumat právo výpovědi ve třech vybraných členských státech 

Evropské Unie, diplomová práce se zaměřuje na jednostranné ukončení pracovního 

vztahu ze strany zaměstnavatele, protože právě zde se nejvíc uplatní ochranná funkce 

pracovního práva. Cílem zkoumání má být komparace těchto právních řádů, jejich 

hodnocení a následná inspirace pro slovenské právo.

Z členských států EU jsem si vybral na základě dostupnosti pramenů a svojí jazykové 

vybavenosti tři právní řády: slovenský, anglický a švédský. Tyto tři právní řády 

pocházejí nejenom z jiných geografických či kulturních oblastí Evropy, ale rovněž se 

liší rozdílnou právní kulturou a tradicí.

Metodikou práce bude především zkoumání z dostupné literatury, legislativy a soudních 

rozhodnutí příslušného státu EU právo výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, její forma, výpovědní doba, důvody legitimizující výpověď, ochrana 

některých skupin zaměstnanců, procedurální náležitosti ukončování pracovního vztahu 

a soudní ochrana poskytovaná zaměstnancům proti nezákonné výpovědi. Na počátku 

práce bych se zaměřil na krátky exkurz mezinárodního a evropského práva tykajícího se 

výpovědí z pracovního poměru. V diplomové práci se přihlíží k právní úpravě platné 

podle stavu k 10.11.2013.
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1. Výpověď z pracovního poměru v instrumentech 
mezinárodního a evropského práva

Ukončování pracovního poměru je předmětem jak mezinárodní, tak evropské úpravy, 

které unifikujú, či alespoň přibližují právní úpravu jednotlivých dotčených států v zájmu 

zajištění minimální ochrany pro zaměstnance. Mezinárodní dokumenty dotýkající se 

výpovědí se zaměřují především na výpověď ze strany zaměstnavatele. Právě v těchto 

situacích se totiž vyžaduje největší ochrana zaměstnance ze strany státu. 

1.1 Mezinárodní právo

Renesance lidských práv a jejich kodifikace na mezinárodní úrovni s sebou přinesla 

vznik několika mezinárodních organizací, které se v rámci své činnosti zaměřují na 

kodifikaci, propagaci a aktivní ochranu lidských práv. K těmto právům lze zařadit i 

sociální a kulturní práva tzv. druhá generace lidských práv. Mezi organizace hájící

sociální práva patří zejména OSN a Rada Evropy, které se zasloužily o přijětí 

významných dokumentů garantující minimální standard sociálních a kulturních práv, 

zejména Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech nebo Evropská sociální charta.

Ve vztahu k výpovědi Evropská sociální charta garantuje v článku 4 právo zaměstnanců 

na přiměřenou výpovědní dobu, v článku 8 ochranu ženy na mateřské dovolené před 

výpovědí, v článku 27 je formulován zákaz, aby rodinné povinnosti a závazky byly 

zákonným výpovědním důvodem. Článek 24 Charty zaručuje právo na ochranu při 

skončení pracovního poměru. Zaměstnanci může být ukončen pracovní poměr pouze z 

platných a legitimních důvodů v souvislosti s jeho způsobilostí k výkonu práce, 

chováním nebo provozními požadavky zaměstnavatele. V případě porušení tohoto práva 

stát zaručuje zaměstnanci nástroje k adekvátní soudní či jiné ochraně a rovněž k 

dostatečné kompenzaci. 

Nejvýznamnější mezinárodní organizací zabývající se ochranou sociálních práv je 

Mezinárodní organizace práce (MOP) založena v roce 1919 v Paříži. V rámci MOP 

bylo přijato mnoho mezinárodních úmluv se zaměřením na ochranů sociálních práv 

zaměstnance. Organizace rovněž vydává Doporučení, které nejsou právně závazná pro 

členské státy, nicméně představují model soft law mezinárodního práva.  
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Nejvýznamnější úmluva MOP týkající se ukončování pracovního poměru je Úmluva 

číslo 158 o skončení pracovního poměru, která byla přijata 22. června 1982. Dosud byla 

ratifikována 36 členskými státy MOP. Spojené království Velké Británie a Severného 

Irska Úmluvu neratifikovalo, Slovenská republika ji ratifikovala 22. února 2010,

Švédské království ji ratifikovala 20. června 1983.1 Vedle této Úmluvy upravuje

ukončování pracovního poměru rovněž Doporučení 166 o ukončování pracovního 

poměru. Doporučení představuje nezavazná pravidla ukončování pracovního poměru 

výpovědí ze strany zaměstnavatele a představuje soft law pro členské státy organizace.2

 Oba dokumenty vymezují základní standard ochrany pro zaměstnance při výpovědi ze 

strany zaměstnavatele, aplikují se na všechny pracovní poměry s výjimkou pracovních 

poměrů na dobu určitou, zaměstnanců ve zkušební době nebo na zaměstnance, kteří 

jsou zaměstnáni mimo pracovní poměr. Zaměstnanci může být dána výpověď jen z 

legitimního důvodu, mezi legitimní důvody nepatří členství v odborové organizaci, 

absence z důvodu mateřské dovolené nebo nemoci, soudní spor zaměstnance a 

zaměstnavatele nebo výpověď z důvodu rasy, pohlaví, náboženství a podobně. 

V případě, že je zaměstnanci dána výpověď z důvodu vyplývajícího z jeho chování 

nebo pracovního výkonu, musí být zaměstnanci dána možnost vyjádřit se k této věci v 

souladu s článkem 7 této Úmluvy. 

Zaměstnanec musí mít možnost se obrátit k nestrannému soudu, tribunálu nebo 

arbitrovi, který má oprávnění prozkoumat zákonnost výpovědi, důkazní břemeno o 

existenci zákonného výpovědního důvodu leží na zaměstnavateli. 

Dle článku 11 má zaměstnanec právo na přiměřenou výpovědní dobu s výjimkou 

závažného porušení pracovní disciplíny. V případech výpovědí z ekonomických, 

strukturálních a podobných důvodů musí být tyto výpovědi předem projednány se 

zástupci zaměstnanců a rovněž předem notifikovány příslušnému úřadu signatářského 

státu.

1 Ratifikace Úmluvy č. 158 
URL: <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312303> [cit.2013-11-03].

2 Servais, Jean - Michel. International Labour law. Second revised edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer
Law International, 2009, str. 174.



9

1.2 Evropské právo a výpověď z pracovního poměru 

Evropské právo prostřednictvím svých právních předpisů primárního a sekundárního 

práva zasahuje rovněž do oblasti pracovního práva. Harmonizace právních řádů 

členských států se uskutečňuje zejména prostřednictvím směrnic. které upravují 

například  zásady rovného zacházení, pracovní doby, informační povinnosti 

zaměstnavatele nebo vysílání zaměstnanců. Skončení pracovního poměru se primárně 

dotýkají směrnice Rady 98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se hromadného propouštění, směrnice Rady 2001/23 ES o zachování práv 

zaměstnanců v případě převodu podniků, podnikání nebo části podniků a směrnice 

Rady 1999/70/ES o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřenou 

mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.3 Všechny zkoumané právní řády, 

slovenský, švédský i anglický, tuto úpravu přijaly a upravily svojí legislativu tak, aby 

byla v souladu s těmito směrnicemi. 

Směrnice o hromadném propouštění poskytuje ochranu pracujících v případě 

hromadného propouštění z důvodů, které se nevztahují na jednotlivé příslušné 

zaměstnance. O hromadné propouštění jde, pokud se v určitém časovém období od 30 

do 90 dní propouští z výše uvedených důvodů určité procento zaměstnanců, konkretní 

množství závisí od celkového počtu zaměstnanců zaměstnávaných zaměstnavatelem. 

Mezi povinnosti zaměstnavatele patří zejména povinnost informovat a projednat 

plánované hromadné propouštění se zástupci zaměstnanců. Mezi informace, které 

zaměstnavatel musí poskytnout patří důvody plánovaného propouštění, období během, 

kterého se propouštění uskuteční nebo počet zaměstnanců, kteří budou propuštěni. 

Směrnice rovněž obsahuje povinnost zaměstnavatele písemně notifikovat příslušný 

veřejný orgán o plánovaném propouštění a poradách se zástupci zaměstnanců.  

3 BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, str. 
65.
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2. Výpověď ve slovenském právu 

2.1 Způsoby ukončování pracovního poměru 

Ke skončení pracovního poměru může dojít vícerými způsoby, které jsou předvídány v 

ustanovení § 59 zákona č. 311/2001 Z.z., Zákoníku práce. Obecně lze způsoby skončení 

pracovního poměru rozdělit na způsoby, u nichž se pracovní poměr ukončuje projevem 

vůle účastníků a způsoby, u nichž se pracovní poměr ukončuje bez ohledu na vůli 

účastníků tohoto poměru, tedy objektivními skutečnostmi. Výčet způsobů skončení 

pracovního poměru je taxativní a jinými způsoby nelze platně skončit pracovní poměr. 

2.1.1 Skončení pracovního poměru projevem vůle účastníků 

Pracovní poměr lze ukončovat na základě společného projevu vůle zaměstnance a 

zaměstnavatele, a to na základě dohody o skončení pracovního poměru (§ 60 ZP). Dále 

lze skončit pracovní poměr jednostranným projevem vůle kteréholiv účastníka, který je 

odůvodněný (výpověď nebo okamžité skončení pracovního poměru) nebo 

jednostranným projevem účastníka, u kterého zákon nestanovuje požadavek odůvodnění 

(skončení pracovního poměru ve zkušební době). Učinky jednostranného ukončení 

pracovního poměru mohou nastat po uplynutí zákonem stanovené doby (výpověď) nebo 

zákon tuto dobu nestanovuje (okamžité skončení pracovního poměru a skončení ve 

zkušební době). 

2.1.2 Skončení pracovního poměru bez ohledu na vůli účastníků 

Pracovní poměr zaniká rovněž i objektivními právními skutečnostmi bez ohledu na vůli 

zaměstnance či zaměstnavatele. Takto pracovní poměr zaniká uplynutím doby u 

pracovního poměru na dobu určitou, smrtí zaměstnance či právními skutečnostmi 

souvisejícími s pobytem cizince či osoby bez státní příslušnosti, která vykonáva práci na 

území Slovenské republiky. Pracovní poměr cizince či osoby bez státní příslušnosti 

zaniká dnem určeným ve vykonatelném rozhodnutí o odnětí povolení k pobytu, dnem 

právní moci rozsudku ukládajícího této osobě trest vyhoštění a dnem, kdy uplynula 

doba, na kterou bylo povolení k pobytu vydáno.

Kromě pracovně-právních vztahů rozlišujeme i zaměstnance ve zaměstnaneckém vztahu 

se státem, ukončování tohoto právního vztahu upravuje § 46 zákona č. 400/2009 Z.z. o 
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státní službě a doplnění některých zákonů. Kromě způsobů skončení poměru uvedených 

v Zákoníku práce obsahuje i způsob ukončení na základě zákona, například, pokud byl 

státní zaměstnanec pravomocně odsouzen k trestu nepodmíněného odnětí svobody. 

Pracovní poměr se končí i dosažením určitého věku. Dle § 77 odst. 6 zákona č. 

131/2002 Z.z. o vysokých školách, pracovní poměr vysokoškolských učitelů se skončí 

koncem akademického roku, ve kterém dosáhli věku 70 let. I po tomto věku však lze 

s vysokoškolským učitelem uzavřít další pracovní smlouvu, pouze však na dobu určitou, 

a to i opakovaně. 

2.2 Výpověď ve slovenském právu obecně 

Výpověď je jedním ze způsobů skončení pracovního poměru jednostranným projevem 

vůle účastníka. Právní úpravu výpovědí lze primárně nalézt v ustanoveních § 61 - § 67 

Zákoníku práce, k výpovědím se však vztahují i jiná ustanovení, týkající se například 

právních úkonů, hromadného propouštění nebo nároků z neplatného skončení 

pracovního poměru. 

2.2.1 Náležitosti výpovědi, výpověď jako právní úkon 

Výpověď je jednostranný projev vůle účastníka, bez ohledu na vůli účastníka druhého. 

Na tento projev vůle se vztahují ustanovení Občanského zákoníku o právních úkonech. 

Výpověď musí splňovat podmínky právního úkonu, náležitosti vůle, jejího projevu, 

soulad se zákonem či dobrými mravy, výpověď rovněž nesmí obcházet zákon. 

Podmínkou platnosti výpovědi je dle ustanovení § 61 odst. 1 Zákoníku práce její 

písemná forma a její doručení druhému účastníkovi. Jedná se o hmotněprávní podmínky 

výpovědi, jejich nesplnění zákon spojuje se sankcí neplatnosti4. Platnost výpovědi nelze 

vázat na podmínky.5 Výpovědí může pracovní poměr skončit jak zaměstnavatel, tak 

zaměstnanec. 

4 Krajčo, Jaroslav; Preisinger, Marian; Sučanská, Daniela. Zákonník práce: Komentár. 1.vydanie.
Bratislava: Iura Edition, 2002, str. 172.
5 Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 
rodinněprávních. Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodnutí 
soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu 1964-1969. Praha: Nejvyšší soud ČSSR, Statistický a 
evidenční vydavatelství tiskopisů, 1980, str. 37 až 45.
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Doručovaní výpovědí, regulované ustanovením § 38 Zákoníku práce, má význam z 

hlediska stanovení počátku plynutí výpovědní doby. Doručování výpovědí je skutečnost 

týkající se vzniku, změny nebo zániku pracovního poměru, proto musí být doručena 

zaměstnavatelem do vlastních rukou buď na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv, kde 

bude k zastižení. Není – li to možné, doručí se písemnost poštou. Výpověď zaměstnance  

se doručuje osobně na pracovišti nebo jako doporučená zásilka. Účinky doručení 

nastanou i v případě, že zaměstnanec nebo zaměstanavatel přijetí písemnosti odmítne. 

Odvolat výpověď , která již byla doručena je možné jen se souhlasem druhého účastníka 

pracovního poměru, na odvolání i na souhlas s ním se stanoví písemná forma (§ 61 odst. 

4 ZP).

Na rozdíl od zaměstnance, který může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez 

uvedení důvodu, zaměstnavatel má omezenou svobodu při výkonu práva ukončit 

pracovní poměr výpovědí. Může tak učinit pouze ze zákonně taxativně vymezených 

důvodů. Tento důvod musí být dostatečně skutkově vymezen, aby nebyl zaměňován s 

jiným důvodem a není možné jej dodatečně měnit. Kumulace vícerých výpovědních 

důvodů je možná. Pokud je se zřetelem k tomu, co výpovědi předcházelo mezi 

účastníky skutkově nepochybné, co je důvodem výpovědi, postačí citace zákona.6

2.2.2 Výpovědní doba 

Pracovní poměr skončený výpovědí zaměstnance nebo zaměstnavatele se nekončí 

doručením výpovědi, t.j. oznámením projevu vůle jedného účastníka účastníkovi 

druhému, ale uplynutím zákonem stanovené výpovědní doby. Funkcí tohoto institutu je 

v případě výpovědi dané zaměstnavatelem, vytvoření dostatečného časového prostoru 

pro zaměstnance, aby mohl reagovat na zmíněnou situaci, zejména umožnit mu najít si 

novou práci. V případě výpovědi dané zaměstnancem se vytváří pro zaměstnavatele čas 

pro to, aby si našel a případně stihl zaškolit nahradní pracovní sílu místo odcházejícího 

pracovníka. “Existence výpovědní doby má zajistit, aby jednostranné skončení 

pracovního poměru nepoškodilo neúměrně druhého účastníka svojí neočekávaností.”7

6 Krajčo, Jaroslav; Preisinger, Marian; Sučanská, Daniela. Zákonník práce: Komentár. 1.vydanie.
Bratislava: Iura Edition, 2002, str. 175.
7 Pavlátová, Jarmila. Skončenie pracovného pomeru. 1.vyd. Bratislava:Práca, 1985, str. 46.
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 Novelizace Zákoníku práce výrazně změnily původní znění tohoto ustanovení, zejména 

vypustily před uvedením výpovědní lhůty slovo nejméně. To vedlo k diskuzím, jestli lze 

sjednat i delší výpovědní dobu než tu zákonnou. Po poslední novelizaci Zákoniku se 

opět před délku zákonné výpovědní doby přidalo slovo nejméně, čímž se ukončily 

diskuze o kogentnosti tohoto ustanovení.

Rozhodným okamžikem pro plynutí výpovědní doby je doručení výpovědi druhému 

účastnikovi. Výpovědní doba tak začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba končí posledním dnem 

příslušného kalendářního měsíce. Pokud ve výpovědi není výpovědní doba uvedena 

nebo je uvedena nesprávně, nemá to za následek neplatnost výpovědi, pracovní poměr 

skončí uplynutím výpovědní doby uvedené v zákoně.8

Postupnými novelizacemi Zákoníku práce se ustálila regulace délky výpovědní doby v 

návaznosti na délku ukončovaného pracovního poměru a důvod uvedený ve výpovědi. 

Základní délka výpovědní doby je jeden měsíc (§ 62 odst. 2 ZP). Tato délka se uplatní u 

ukončování pracovního poměru zaměstnance, který trval méně než jeden rok, v případě 

výpovědí dané jak zaměstnavatelem tak zaměstnancem. Lze polemizovat zda je tato 

délka výpovědní doby konformní s mezinárodními závazky Slovenské republiky, 

týkajícími se práva na přiměřěnou délku této doby, zejména s Úmluvou o skončení 

pracovního poměru. 

V případě, že je pracovní poměr ukončován výpovědí zaměstnavatele z organizačních 

důvodů (§ 63 odst. 1. písm. a) nebo b) nebo z důvodu, že zaměstnanec stratil dlhoudobě 

způsobilost vykonávat práci, činí výpovědní doba dva měsíce, za podmínky, že 

pracovní poměr trval déle než jeden rok a méně než pět let. Pokud trval pracovní poměr 

déle než pět let, činí výpovědní doba tři měsíce. 

V případě, že zaměstnavatel dává výpověď zaměstnanci z jiných než organizačních či 

zdravotních důvodů uvedených výše a pracovní poměr trvá déle než jeden rok činí 

výpovědní lhůta dva měsíce. 

8 Výber rozhodnutí a stanovisiek Najvyššieho súdu SSR 2/1967.
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V rámci zajištění rovného postavení mezi zaměstnanci pracujících v pracovním poměru 

na dobu určitou a zaměstnanci pracujích v pracovním poměru na dobu neurčitou se v § 

62 odst. 5 Zákoníku práce stanovuje, že se do doby trvání pracovního poměru pro účely 

stanovení délky výpovědní doby započítáva i doba trvaní opakovaně uzavřených 

pracovních poměrů na dobu určitou u stejného zaměstnavatele, které na sebe 

bezprostředně navazují. Za takovou právní situaci lze považovat i skončení pracovního 

poměru v pátek příslušného týdne a založení nového poměru v pondělí následujícího 

týdne, jak to dle převažujícího výkladu Zákoník práce řeší pro účely dovolené v 

ustanovení § 110 odst.2 ZP.9

V situacích, kdy je výpověď dána zaměstnancem, v praxi často dochází k situacím, v 

níchž zaměstnanec nezůstává v práci během plynutí výpovědní doby, zaměstnavateli 

proto vzniká škoda v souvislosti s výpadkem pracovní síly. Zákoník práce, tak na tuto

situaci reaguje v ustanovení § 62 odst. 8 ZP, a přiznává zaměstnavateli právo na 

peněžitou náhradu ve výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnavatele za jeden 

měsíc. Toto právo vzniká pouze, pokud se na peněžité náhradě účastníci pracovního 

poměru písemně dohodli v pracovní smlouvě. V kolektivní smlouvě lze výši peněžité 

náhrady sjednat odchylně pro vymezený okruh zaměstnanců, nejvíc však ve výši 

násobku výpovědní doby během které zaměstnance nezůstal u zaměstnavatele a sumy 

průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 

2.3 Výpověď daná zaměstnavatelem 

Jak již bylo uvedeno výše, zaměstnavatel má omezenější prostor k jednostrannému 

ukončení pracovního vztahu než zaměstnanec. Zaměstnavatel může dát výpověď 

zaměstnanci pouze ze zákonných taxativně vymezených důvodů. Je to projev ochrany 

zaměstnance, jeden ze stěžejních principů pracovního práva, kdy stát prostřednictvím 

práva vstupuje do smluvních vztahů mezi účastníky pracovního poměru v zájmu 

ochrany slabší strany t.j. zaměstnance. Výpověď daná zaměstnanci má pro něj výrazně 

závažnejší důsledky, než u výpovědi dané zaměstnavateli. Ztráta pracovního místa 

znamená pro zaměstnance výrazný zásah do jeho ekonomické soběstatočnosti a může 

způsobit až jeho sociální vyloučení a chudobu. Právo proto vytváří zákonně vymezené 

9 Barancová, Helena. Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, str. 442.
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důvody, ze kterých je zaměstnavatel oprávněn dát výpověď zaměstnanci a zajistit, že 

výpověď bude užita jen jako poslední krajní prostředek t.j. ultima ratio. 

Důvody, ze kterých může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď jsou taxativně 

uvedeny v ustanovení § 63 ZP. Lze je rozdělit na tři základní skupiny. První jsou 

organizační důvody, kdy se zaměstnanec dává výpověď kvůli změnám ve struktuře 

zaměstnavatele nebo jeho části, zejména pro jeho rušení nebo přemístňování, a zajištění 

efektivity práce. Druhou skupinu tvoří důvody vztahující se na osobu zaměstnance a 

jeho způsobilosti vykonávat práci, mezi ně patří zejména ztráta zdravotní způsobilosti k 

výkonu práce nebo nesplňování požadavků či předpokladů k výkonu práce dle 

zvláštních právních předpisů nebo vnitřních předpisů zaměstnavatele. Konečně třetí 

skupinu tvoří opět důvody vztahující se k osobě zaměstnance, konkrétně k jeho 

pracovnímu výkonu, nímž neuspokojivě plní pracovní úkoly nebo porušuje pracovní 

disciplínu.

2.3.1 Organizační důvody výpovědi dle § 63 odst. 1 písm. a) a b) ZP 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď v případě, že se zaměstnavatel nebo jeho 

část zrušuje nebo přemísťuje. Tento zákonný výpovědní důvod obsahuje čtyři skutkové 

podstaty, t.j. zrušení zaměstnavatele, zrušení jeho části, přemístění zaměstnavatele, 

přemistění jeho části. V případě zrušení, se jedná o situace, kdy zaměstnavatel přestává 

vykonávat činnost, při které zaměstnává fyzické osoby jako zaměstnance, přestává 

podnikat bez toho, aby měl právního nástupce, na kterého by přešly práva a povinnosti z 

pracovněprávních vztahů. Zrušení zaměstnavatele nelze zaměňovat se zrušením 

obchodní společnosti nebo se ztrátou právní subjektivity. Zrušení zaměstnavatele 

automaticky neznámená ukončení pracovních vztahů proto je nevyhnutné, aby do dne 

zrušení zaměstnavatele uplynuly všechny výpovědní doby zaměstnanců, kteří byli z 

tohoto důvodu propuštěni. V případě neuspokojení zákonných nároků zaměstnanců 

vyplývajících z ukončení pracovního poměru, za uspokojení bude odpovídat 

zaměstnavatel, kterého určí orgán, který rozhodl o zrušení nebo likvidátor. 

Při přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, není zaměstnavatel schopen plnit jednu z 

podmínek pracovní smlouvy, místo výkonu práce. V případě, že zaměstnanec odmítne 

pracovat v místě jiném než dohodnutém v pracovní smlouvě, zaměstnavatel je oprávněn 
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dát mu výpověď. O přemístění se nemusí automaticky jednat v případě změny sídla či 

podnikání zaměstnavatele. Za přemístění zaměstnavatele se bude považovat změna 

sídla, pokud je v pracovní smlouvě místo výkonu práce vymezeno sídlem 

zaměstnavatele10. Dle Prof. Barancové o přemístění zaměstnavatele nebo jeho části jde 

tehdy, pokud zaměstnavatel pokračuje ve své činnosti, při které zaměstnává své 

zaměstnance na jiném místě než doposud.11

Nejvyšší soud SR (R 1/1998) definoval pojem část zaměstnavatele pro účely ZP takto: „ 

za část zaměstnavatele v smyslu tohoto výpovědního důvodu se rozumí organizační 

jednotka, útvar nebo jiná složka zaměstnavatelského subjektu, která v jeho rámci vyvíjí 

relativně samostatnou činnost, která se podílí na plnění úloh zaměstnavatele.“

Mezi tzv. organizační výpovědní důvody lze zařadit i nadbytečnost zaměstnance. 

Zaměstnanec se stane nadbytečným vzhledem k písemnému rozhodnutí zaměstnavatele 

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

stavu zaměstnanců s cílem zajistit efektivnost práce nebo o jiných organizačních 

změnách. Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně nemožno považovat za 

právní úkon a proto nemůže být u soudu uplatněn návrh na prohlášení jeho neplatnosti, 

soud se může pouze zabývat otázkou, zda takovéto rozhodnutí bylo přijato a zda jej 

přijal zaměstnavatel12. Z hlediska formy však musí být učiněn písemně. Zákonný 

požadavek písemní formy je naplněn i např. vydáním písemného rozhodnutí 

generálního ředitele, kterým začal zajistovat provedení organizační změny13. Na rozdíl

od ostatních organizačních důvodů nedochází ke zrušení či přemístění zaměstnavatele či 

jeho části, nýbrž v zájmu zajistění efektivnosti dochází k organizační změně v struktuře 

zaměstnanců. Zrušení pracovního poměru pro nadbytečnost není podmíněno absolutním 

snížením počtu zaměstnanců, může dojít i k jeho zvýšení. Podstatná je totiž struktura 

zaměstnanců z hlediska jejich kvalifikace a potřebnosti při činnosti zaměstnavatele14.

Musí však existovat příčinná souvislost mezi organizační změnou a nadbytečností 

zaměstnance. O výběru zaměstnance, který je nadbytečný rozhoduje zaměstnavatel 

10 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 730/2000 ze dne 26. 3. 2001
11 Barancová, Helena. Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, str.447.
12 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28.6.1995, sp. zn. 6 Cdo 69/1994
13 Rozsudek Nejvyššího soudu SR sp.zn. 4 Cdo 102/2009 ze dne 30.6.2010
14 R 57/1968
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sám.15. Rozhodnutí o organizační změně je nutné učinit včas, aby bol vytvořen 

dostatečný časový prostor pro uplatnění výpovědi a uplynutí výpovědní doby. Skončení 

pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti se musí krýt nebo nastat později než den 

nabytí učinnosti organizačních změn, o kterých rozhodl zaměstnavatel, jinak je 

výpověď z tohto důvodu neplatná.16

2.3.2 Výpovědní důvody vztahující se k způsobilosti zaměstnance vykonávat práci 
dle § 63 odst. 1 písm. c) a d) ZP

Další okruh výpovědních důvodů se týká způsobilosti zaměstnance vykonávat práci. 

Jedná se jak o způsobilost zdravotní, tak i způsobilost vyžadovanou příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy nebo vnitřními předpisy zaměstnavatele. 

Zaměstnanci může být dána výpověď, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dle 

lékařského posudku dlouhodobě ztratil způsobilost vykonávat práci nebo jí nesmí 

vykonávat kvůli nemoci z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí nebo pokud na 

pracovišti dosáhl nejvyšší přípustnou expozici určenou příslušným orgánem veřejného 

zdravotnictví. Samotné zdravotní důvody nejsou důvodem k výpovědi, tím se stanou 

pokud mu tyto zdravotní důvody brání ve výkonu práce určené pracovní smlouvou. 

Zároveň se musí jednat o dlouhodobou nezpůsobilost, dočasná práceneschopnost 

nezakládá výpovědní důvod, naopak zaměstnanec je v ní chráněn před výpovědí dle § 

64 ZP o ochranné době. Dlouhodobá ztráta zdravotní způsobilosti se osvědčuje 

lékařským posudkem či rozhodnutím orgánu veřejného zdravotnictví. Lékařský posudek 

vydává zdravotnické zařízení dle ustanovení § 16 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotní 

péči. Rozhodujícím je zdravotní stav v čase doručení výpovědi, případné zrušení 

posudku nemá vliv na platnost výpovědi.17 Zákon nestanovuje, kdy se jedná o

dlhoudobou nezpůsobilost, s ohledem na zákon o sociálním pojistění je možné dle 

názoru Prof. Barancové uvažovat o časovém období delším než jeden rok.  

O naplnění skutkové podstaty tohoto výpovědního důvodu se jedná i v případě, kdy dle 

lékařského posudku vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zaměstnanec nemůže 

vykonávat určitou práci, jde především o případy invalidity zaměstnance. V případě 

15 R 90/1967
16 R 90/1967
17 Barancová, Helena. Zákonník práce. Komentár. 2. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2012, str.449.
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částečné invalidity je zaměstnavatel oprávněn dát zaměstnanci výpověď jen, pokud je 

zaměstnanec schopný vykonávat dosavadní pracovní úkony, ale pouze za osobitně 

ulehčených podmínek, které mu zaměstnavatel nemá možnost vytvořit.18 Skutková

podstata výpovědního důvodu uvedeného v § 63 odst. 1 písm. c) je identická s § 55 

odst. 2 písm. a) Zákoníku práce, takového zaměstnance je proto zaměstnavatel povinen 

převést na jinou práci a teprve pokud to není možné, je oprávněn s ním rozvázat 

pracovní poměr výpovědí. 

Mezi další výpovědní důvody vztahující se k způsobilosti zaměstnance vykonávat práci 

patří naplňování předpokladů a požadavků k výkonu práce dle ustanovení § 63 odst. 1 

písm. d) ZP. Toto ustanovení vymezuje čtyři skutkové podstaty, tři z nich patří do 

druhého okruhu výpovědních důvodů. V rámci nich je zaměstnavatel oprávněn dát 

zaměstnanci výpověď, pokud nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy 

k výkonu dohodnuté práce nebo nesplňuje požadavky dle § 42 odst. 2 ZP nebo pokud 

nesplňuje bez svého zavinění zaměstnavatelovy požadavky k řádnému výkonu práce dle 

vnitřního předpisu zaměstnavatele. Zákonodárce zde tak rozlišuje mezi předpoklady, 

které jsou stanoveny právními předpisy a požadavky, které stanovuje zaměstnavatel 

k výkonu práce ve svém vnitřním předpise nebo dle § 42. odst. 2 ZP. Předpokladem 

ustanoveným právním předpisem je např. osvědčení o určitém dosaženém vzdělání, bez 

kterého není možné danou práci vykonávat apod.19 Rozdíly jsou především v tom, že u 

předpokladů se nevyžaduje jejich zaviněné nesplnění zaměstnancem či 

zaměstnavatelem, zatímco u výpovědi z důvodu nesplnění požadavků se výslovně 

požaduje nezaviněné jednání zaměstnavatele, zaměstnanec tak nesplňuje požadavky ne 

z viny zaměstnavatele. Předpoklady se týkají především kvalifikačních kritérií, 

požadavky jsou stanoveny podstatné šířeji. Požadavky stanovené ve vnitřním předpisu 

se mohou týkat i fyzických nebo duševních schopností pracovníka nebo i jiných

skutečností důležitých k plnění dohodnuté práce.20

Jak bylo již uvedeno výše, předpoklady ve smyslu § 63 odst. 1 písm. d) ZP se týkají 

hlavně kvalifikačních předpokladů, nesplňování těchto předpokladů k výkonu práce 

18 Výber rozhodnutí a stanovisiek Najvyššieho súdu SSR 2/1967
19 Bernard, František; Pavlátová, Jarmila. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. Praha: Práce,
1984, str. 217.
20 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 1094/2000 ze dne 15.3.2001
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nemusí být časově omezené. Výpovědní důvod může být dán už delší dobu, než se 

zaměstnavatel rozhodne jej uplatnit, musí však trvat v čase, kdy byla výpověď dána.21

V případě požadavků se jedná zejména o požadavky trvalejšího charakteru, judikatura 

zmiňuje například případy porušení požadavků, kdy vedoucí zaměstnanec trpí 

porušování pracovní disciplíny a poskytuje jim neoprávněné výhody nebo že špatně 

organizuje práci.22 Lze sem rovněž zařadit požadavky na morální bezuhonnost, 

zručnosti či komunikační dovednosti zaměstnance nebo požadavek slušného způsobu 

oblékání.

Specifickým výpovědním důvodem je nesplňování požadavků dle ustanovení § 42 odst. 

2 ZP, které jsou stanoveny ve vnitřním předpise zaměstnavatele pro vedoucí 

zaměstnance přímo podřízené statutárnímu orgánu. Jedná se o zaměstnance, u kterých je 

volba nebo jmenování požadavek na uzavření pracovní smlouvy. Důvod nesplnění 

požadavků je právně nevýznamný. Nesplňování požadavků je objektivní stav, a proto 

zavinění zaměstnavatele zde nemá právní význam.  

2.3.3 Výpovědní důvody vztahující se k osobě zaměstnance a jeho neuspokojivému 
pracovnímu výkonu dle § 63 odst. 1 písm. d) a e) ZP

Poslední skupinu výpovědních důvodů tvoří důvody týkající se osoby zaměstnance. Na 

rozdíl od druhé skupiny se však nejedná o způsobilost nebo předpoklady (požadavky) 

zaměstnance k výkonu práce, nýbrž samotný výkon práce, který je buď nedostatečný, 

nebo zaměstnanec svým chováním porušuje pracovní disciplínu. 

Neuspokojivé plnění pracovních úkolů jako výpovědní důvod lze najít v ustanovení § 

63 odst. 1 písm. d) ZP. Ustanovení předpisuje, že je možné dát zaměstnanci výpověď, 

pokud neuspokojivě plní pracovní úkoly a zaměstnavatel jej v posledních šesti měsících 

písemně vyzval na odstranění nedostatků, zaměstnanec jich však v přiměřeném čase 

neodstranil.

21 R 38/1979
22 Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 

rodinněprávních. Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodnutí 

soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu 1964-1969. Praha: Nejvyšší soud ČSSR, Statistický a 

evindenční vydavatelství tiskopisů, 1980, str. 126.
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Neuspokojivé plnění pracovních úkolů by mělo být vyjádřeno nějakým objektivním 

způsobem, aby byla vyloučena svévole zaměstnavatele. Jedná se především o nesplnění 

příslušných stanovených cílů vyjádřených mimo jiné v normách spotřeby práce. 

Písemná výzva k odstranění nedostatků je hmotněprávní podmínkou výpovědi, tj. pokud 

není učiněna, je výpověď neplatná. V upozornění by měla být určena i přiměřená doba 

k odstranění nedostatků, dle závažnosti a typu nedostatku a náročnosti vykonávané 

práce. Soud by mohl vyslovit neplatnost výpovědi, pokud nebyla dodržena přiměřenost 

doby, v rámci níž měl zaměstnanec šanci odstranit nedostatky. Rovněž by byla výpověď 

z tohoto důvodu neplatná, pokud by zaměstnavatel ve svém písemném upozornění 

neurčil tuto přiměřenou dobu.23

Porušení pracovní disciplíny jako výpovědní důvod lze najít v ustanovení § 63 odst. 1 

písm. e) ZP, zaměstnanci lze dát výpověď z tohoto důvodu, pokud lze s ním okamžitě 

skončit pracovní poměr nebo pro méně závažné porušení pracovní disciplíny. 

Zákoník práce tak rozlišuje mezi závažným porušením pracovní disciplíny, pro kterou

lze ukončit pracovní poměr okamžitě nebo méně závažné porušení, které je důvodem 

výpovědi, zaměstnanec však musí být v posledních šesti měsících písemně upozorněn 

na možnost výpovědi v souvislosti s porušením pracovní disciplíny. V případě 

závažného porušení pracovní disciplíny má tak zaměstnavatel na výběr ukončit 

pracovní poměr buď okamžitým skončením, nebo volbou výpovědi. V případě méně 

závažného porušení disciplíny je hmotněprávní podmínkou výpovědi písemné 

upozornění, v souladu s § 63 odst. 6 ZP, je zaměstnavatel povinen zaměstnance 

obeznámit s důvodem výpovědi a poskytnout mu možnost se k ní vyjádřit, forma tohoto 

vyjádření není Zákoníkem práce stanovena, tím je realizováno právo zaměstnance na 

slyšení garantováno Úmluvou MOP.

Zákoník práce v ustanovení § 63 odst. 4 a 5 ZP stanoví prekluzivní lhůty pro výpověď 

kvůli porušení pracovní disciplíny. Jedná se o subjektivní prekluzivní lhůtu 2 měsíce od 

doby, kdy se zaměstnavatel o porušení dozvěděl (dva měsíce od návratu z ciziny, 

v případě, že se porušení disciplíny stalo v cizině), maximálně však do jednoho roku 

ode dne, kdy důvod výpovědi vznikl (objektivní prekluzivní lhůta). Jedná se o 

23 R 15/1978



21

hmotněprávní lhůty, proto je nevyhnutné pro platnost výpovědi, aby byla doručena 

pracovníkovi do uplynutí lhůt. Nestačí pokud je jenom podána na poště.24

Zaměstnavatel se dozví o důvodu výpovědi v tom okamžiku, kdy jej zjistí kterýkoliv 

jeho zaměstnanec služebně nadřízený zaměstnanci, který pracovní disciplínu porušil, a 

který je oprávněn ukládat mu pracovní úkoly a dávat mu k tomuto účelu závazné 

pokyny25, pro opětovné porušení pracovní disciplíny se nevyžaduje, aby se jednalo o 

opakování stejného skutku, případně o porušení disciplíny stejným způsobem a stejnou 

intenzitou.26

Judikatura obsahuje velké množství příkladů závažného i méně závažného porušení 

pracovní disciplíny, které jsou důvodem ke skončení pracovního poměru. Obecně lze 

říct, že se jedná o zaviněné porušení právních předpisů, předpisů či pokynů 

zaměstnavatele, pracovní či kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu. Zavinění se 

vyžaduje alespoň na úrovni nedbalosti. Tak například zaviněná absence může být 

důvodem pro výpověď, subjektivní prekluzivní lhůta začíná plynout okamžikem, kdy se 

zaměstnavatel dozvěděl o zaviněné absenci.27 Dalším častým příkladem porušení 

pracovní disciplíny je požití alkoholu před nástupem do práce a následná neschopnost 

výkonu práce nebo požívání alkoholu v průběhu pracovní doby. Dle množství požitého 

alkoholu a charakteru práce je třeba rozlišovat, zda šlo o méně závažné nebo závažné 

porušení pracovní disciplíny.28

Lze tak shrnout, že za porušení pracovní disciplíny je možné považovat neomluvenou

absenci zaměstnanců, výkon práce pro sebe a jiné osoby v pracovním čase, nepovolené 

užití dopravních prostředků zaměstnavatele pro soukromé cesty, opilství, majetkové a 

morální delikty na pracovišti, ublížení na zdraví, nerespektování příkazů nadřízených, 

urážky a podobně.29

24 Schronk,Robert. Skončenie pracovného pomeru a nároky nezaměstnaných. Bratislava: Eurounion,
1994, str. 34.
25 R 64/1973
26 Výber rozhodnutí a stanovisiek Najvyššieho súdu SSR 2/1967.
27 R 51/1970
28 R 59/1991

29 R 18/1974
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2.4 Další zákonné požadavky v souvislosti s výpovědí 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pouze pokud je naplněna skutková 

podstata alespoň jednoho zákonného výpovědního důvodu. Zákoník práce však stanoví 

další požadavky v souvislosti s výpovědí, které musí splnit zaměstnavatel před nebo po 

výpovědi, některé z nich jsou hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi, u jiných se 

jedná o plnění vznikající v souvislosti s výpovědí (odstupné či odchodné). 

Pokud dává zaměstnavatel výpověď z jiných důvodů než neuspokojivé plnění 

pracovních úkolů, pro závažné či méně závažné porušení pracovní disciplíny, musí 

splnit další zákonné požadavky v souladu s ust. § 63 odst. 2 ZP. Zaměstnavatel musí 

zaměstnanci nabídnout jinou vhodnou práci, i na kratší pracovní čas v místě, který bylo 

dohodnuto jako místo výkonu práce. Pokud toto místo nemá nebo zaměstnanec není 

ochoten pracovat na této pozici v místě, které bylo dohodnuto jako místo výkonu práce 

nebo odmítá se podrobit předcházející přípravě na tuto práci, je zaměstnavatel oprávněn 

dát výpověď. Nabídka práce je hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi, musí být 

učiněna před dáním výpovědi, jinak je výpověď neplatná. Druh práce nemusí být 

totožný doposud vykonávané práci, nemusí být ani na stejný pracovní čas.30 Nabízená

práce se však musí vztahovat i na období po uplynutí případné výpovědní doby, 

nabídnutí práce pouze na období výpovědní doby nelze považovat za splnění požadavku 

nabídky vhodné práce.31

V případě soudního sporu musí zaměstnavatel prokázat, že v době výpovědi 

nedisponoval žádným volným pracovním místem, nebo že zaměstnanec učiněnou 

nabídku odmítl. I když se pro nabídku nevyžaduje předepsaná forma, v zájmu zajištění 

právní jistoty a z důvodu dokazování v případném soudním sporu je lepší, pokud je 

nabídka činěna v písemné formě, rovněž pro odmítnutí nabídky se doporučuje písemná 

forma. Zákon umožňuje v kolektivní smlouvě dohodnout podmínky realizace nabídkové 

povinnosti.

Další hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi je předchozí souhlas úřadu práce, 

sociálních věci a rodiny s výpovědí dané osobě se zdravotním postižením dle ust. § 66 

30 Barancová, H. K pojmu vhodné zamestnanie podľa ust. § 46 ods. 2 Zákonníka práce. Práca a mzdy, 
12/1995, str. 10.
31 R 79/1972
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ZP. Souhlas se nevyžaduje, pokud zaměstnanec dosáhl věku určeného pro vznik nároku 

na starobní důchod, nebo při uplatnění výpovědního důvodu při zrušení nebo 

přemísťování zaměstnavatele, nebo při porušení pracovní disciplíny.  

V případě výpovědi nebo okamžitého skončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, je zaměstnavatel povinen projednat toto ukončení poměru s příslušnými 

zástupci zaměstnanců v souladu s ustanovením § 74 ZP. Za zástupce zaměstnanců se 

považuje odborová organizace, pokud není založena, je ní zaměstnanecká rada. Jde opět 

o hmotněprávní podmínku platnosti výpovědi. Zástupce je povinen projednat výpověď 

či okamžité skončení pracovního poměru do sedmi pracovních dnů ode dne doručení 

žádosti zaměstnavatelem, v případě okamžitého zrušení do dvou pracovních dnů. 

Zákoník práce reagoval na aplikační problémy v praxi, kdy se projednávání žádosti 

neúměrně prodlužovalo, proto zákonodárce stanovil, že v případě, kdy k projednání 

nedojde, platí nevyvratitelná domněnka projednání. Hmotněprávní podmínkou platnosti 

výpovědi je pouze projednání žádosti, nikoliv kladné vyjádření zástupců zaměstnanců 

k výpovědi nebo k okamžitému skončení pracovního poměru. 

Požadavek, který musí být splněn zaměstnavatelem po skončení pracovního poměru, je 

u výpovědi z důvodu nadbytečnosti, zákaz utvoření zrušeného pracovního místa a příjetí 

po skončení pracovního poměru na toto pracovní místo jiného zaměstnance. Ustanovení 

slouží k tomu, aby se nezneužíval výpovědní důvod nadbytečnosti zaměstnance. Jedná 

se o sporné ustanovení Zákoníku práce, které výrazně zasahuje do vlastníckeho práva 

zaměstnavatele a jeho výkonu. Ustanovení zaměstnavateli brání ve znovuvytvoření 

pracovního místa pro celou skutkovou podstatu v § 63 odst. 1 písm. b) ZP, která

nespojuje nadbytečnost zaměstnance pouze se zrušením předmětného pracovního místa. 

Další povinnosti zaměstnavatele při výpovědi zaměstnanci je poskytnutí plnění ve 

formě odstupného a odchodného. Odstupné je povinen zaměstnavatel vyplatit v souladu 

s ustanovením § 76 Zákoníku práce zaměstnanci, se kterým rozvázal pracovní poměr 

výpovědí nebo dohodou o skončení pracovního poměru z důvodů § 63 odst. 1 písm. a) a 

b) ZP a pří ztrátě zdravotní způsobilosti k výkonu dosavadní práce. Odstupné se 

poskytuje ve výši měsíčního výdělku odstupňovaného dle počtu odpracovaných let 

zaměstnance u zaměstnavatele. Odstupné rovněž náleží zaměstnanci, který nesmí 

vykonávat práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí
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nebo na pracovišti dosáhl nejvyšší přípustnou expozici určenou rozhodnutím 

příslušného orgánu veřejného zdravotnictví. 

 Odchodné se poskytuje zaměstnanci při prvním ukončení pracovního poměru po 

vzniku nároku na starobní důchod nebo invalidní důchod, pokud o něj požádá do 

skončení pracovního poměru nebo do 10 pracovních dnů po jeho skončení.  

2.5 Zákaz výpovědi v ochranné době 

2.5.1 Chráněné skupiny 

Ochrana slabší strany pracovního poměru, t.j. zaměstnance, je základním cílem úpravy 

obsažené v pracovním právu. Stát prostřednictvím pracovního práva vstupuje do 

smluvní svobody stran v zájmu ochrany zaměstance. Jedným ze základních příkladů 

této ochrany je už sama podstata výpovědi dané zaměstnavatelem, která může být 

uskutečněna pouze ze zákonných taxativně určených důvodů, výpovědní důvod musí 

být jasně a určitě vymezen, aby tak nebyl zaměňován s jiným důvodem. Tím se brání 

excesům a svévoli zaměstnavatele při ukončování pracovního poměru. Zákonně 

vymezené výpovědní důvody však nejsou jedinou ochranou poskytovanou zaměstnanci 

při výpovědi dané zaměstnavatelem. Druhou významní ochranu představuje ochranná 

doba, v níž platí zákaz výpovědi. Zákonodárce tak chrání před výpovědí zvlášť 

zranitelné skupiny zaměstnanců před tím, aby výpovědí nebylo zneužito jejich slabšího 

postavení. Jedná se celkem o pět skupin zaměstnanců, příčemž nejvyšší ochrana se 

poskytuje zaměstnankyním v čase těhotěnství a zaměstnancům na mateřské a 

rodičovské dovolené. Zákaz výpovědi se neplatní u všech výpovědních důvodů, rovněž 

se neuplatní u výpovědi dané zaměstnancem či u jiných způsobech ukončení pracovního 

poměru.32 Výpověd daná zaměstnanci v průběhu ochranné doby je neplatná, pokud je 

zaměstnanci dána výpověď před začátkem ochranné doby, tak, že by výpovědní doba 

uplynula v ochranné době, pracovní poměr skončí uplynutím posledního dne ochranné 

doby, ledaže by zaměstnanec na prodloužení pracovního poměru netrval. 

32 Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 
rodinněprávních. Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodnutí 
soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu 1964-1969. Praha: Nejvyšší soud ČSSR, Statistický a 
evidenční vydavatelství tiskopisů, 1980, str. 60.
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První skupinu tvoří zaměstnanci uznaní dočasně práceneschopní, pokud si 

nezpůsobilost nezpůsobili sami pod vlyvem alkoholu či psychotropných látek, a to 

v době od podání návrhu na ústavní ošetření nebo od nástupu na lázenskou léčbu až do 

dne jejich skončení. Účelem je zabránit zaměstnavateli dát výpověď pro zdravotní 

problémy zaměstnance, v případě dlouhodobé práceneschopnosti nebo ztrátě zdravotní 

způsobilosti, jde o jeden z výpovědních důvodů. Pokud by sám zaměstnanec dal 

výpověd a posléze se stal práceneschopný ve výpovědní době, výpovědní doba by se 

nepřerušovala z důvodu práceneschopnosti. 

Druhou skupiny tvoří zaměstnanci, kteří byli na základě zákona č. 320/2002 Z.z. o 

branné povinnosti a zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenské republiky 

povolání k výkonu mimořádné služby v období krizové situace nebo k výkonu jiné 

alternativní služby.

Třetí skupinu tvoří zaměstnanci dlouhodobě uvolnění k výkonu veřejné funkce nebo 

k výkonu odborné funkce.

Čtvrtou skupinu tvoří zaměstnanci pracující v noci, kteří byli uznání na základě 

lékařského posudku dočasně nezpůsobilí k výkonu nočné práce. Jedná se o 

zaměstnance, který odpracuje počas nočné doby v čase od 22. do 6. hodiny pravidelně 

najméně tři hodiny ze svého pracovního času v rámci 24 po sobě jdoucích hodin. 

Poslední pátou skupinu tvoří nejčastější případy ochranné doby, výpověď nelze dát 

zaměstnankyni v čase těhotěnství, když je na mateřské dovolené, zaměstnanci na 

rodičovské dovolené nebo osamělé zaměstnankyni nebo osamělému zaměstnanci pokud 

pečuje o dítě mladší tří let. Ustanovení § 64 odst. 1 písm. c) ZP je tak výrazem ochrany 

zaměstnance, kteří jsou uvolněni z práce pro výkon rodičovských povinnosti, 

představuje podporu státu pro mladé rodiny a zabraňuje diskriminaci zaměstnankyn a 

mladých rodin z důvodu výchovy dětí nízkeho věku. Těhotěnství chrání zaměstnankyni 

i v případě, že o svém těhotenství neví. Pokud se vrátí zaměstnankyně z materské nebo 

rodičovské dovolené není chráněna před výpovědí a to ani v případě, že pečuje o dítě 

mladší tří let. Tento stav lze změnit, pokud se po návratu do práce opět rozhodne 

k čerpání materské čí rodičovské dovolené. Ochranná doba tímto trvá až do doby 

skončení mateřské či rodičovské dovolené. 
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2.5.2 Výjimky ze zákazu výpovědi 

Zákaz výpovědi ze strany zaměstnavatele pro určené skupiny zaměstnanců není 

absolutní a pro některé výpovědní důvody se nevztahuje. Z tohoto pohledu jsou 

nejchráněnější skupinou zaměstnanců zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené. 

Společnými znaky výjimek ze zákazu výpovědi je především ztráta objektivních 

možností zaměstnavatele dále zaměstnance zaměstnávat nebo se jedná o závážná či 

méně závažná porušení pracovní disciplíny, kdy se zaměstnanec vlastní vinou připraví o 

ochranu poskytovanou zákonem.

Z ustanovení § 64 odst. 3 Zákoníku práce vyplývá, že pokud se jedná o osamělé 

zaměstnance, kteří pečují o dítě mladší tří let nebo o zaměstnance pracující v noci, kteří 

byli uznáni na základě lékařského posudku dočasně nezpůsobilými k noční práci, 

ochranná doba pro tyto zaměstnance se nepoužije, pokud je jim dána výpověď 

z důvodu, že se zaměstnavatel nebo jeho část zrušuje nebo se zaměstnavatel nebo jeho 

část přemísťuje a zaměstnanec nesouhlasí se změnou místa výkonu práce. Dále se 

ochranná doba neužije v případě výpovědi po zavažné či méně závažné porušení 

pracovní disciplíny a v případě, kdy zaměstnanec z vlastní viny ztratí předpoklady 

k výkonu dohodnuté práce dle zvláštního předpisu. V posledním zmíněném případě se 

vyžaduje zavinění alespoň na úrovni nedbalosti. 

Pokud se jedná o skupinu zaměstnanců, kteří jsou uznáni dočasně 

pracovněneschopnými, nebo byli povolání k výkonu mimořádné služby nebo jsou 

dlouhodobě uvolněny k výkonu veřejné funkce nebo odborové funkce, pro tuto skupinu 

zaměstnanců neplatí zákaz výpovědi z důvodu, kdy se zrušuje zaměstnavatel nebo jeho 

část, z důvodu, kdy může zaměstnavatel okamžitě skončit pracovní poměr, pro méně 

závažné porušení pracovní disciplíny a v případě, kdy zaměstnanec z vlastní viny ztratí 

předpoklady k výkonu dohodnuté práce dle zvláštního předpisu.  

Jak již bylo uvedeno výše, nejchráněnější skupinou v rámci zákazu výpovědi jsou 

těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci na mateřské či rodičovské dovolené. Těhotnou 

zaměstnankyni lze propustit pouze, pokud je jí dána výpověď z důvodu, že se zrušuje 

zaměstnavatel nebo jeho část, z důvodu, kdy může zaměstnavatel okamžitě skončit 

pracovní poměr nebo pokud z vlastní viny ztratila předpoklady k výkonu práce. 
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Zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené lze propustit pouze, pokud se 

zrušuje zaměstnavatel či jeho část nebo pokud tento zaměstnanec ztratil vlastní vinou 

předpoklady k výkonu dohodnuté práce. Pokud je dána výpověď z důvodu, kdy je 

možné skončit pracovní poměr okamžitě, před nástupem na rodičovskou či mateřskou 

dovolenou, tak, že výpovědní doba by uplynula v čase této dovolené, skončí se 

výpovědní doba současně s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 

2.6 Nároky zaměstnance z neplatného skončení pracovního poměru 
ze strany zaměstnavatele 

Právní ochrana zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu v podobě 

zákonně stanovených výpovědních důvodů a zákazu výpovědi pro určené skupiny 

zaměstnanců, by neměla smysl bez možnosti zaměstnance účinně se bránit vadné 

výpovědi před nestranným soudem. Jedním ze základních práv zaměstnance 

garantovaných mezinárodněprávními instrumenty je právo žádat přezkoumání výpovědi 

nestranným orgánem, t.j. soudem, pracovním tribunálem nebo arbitrážním výborem. V

případě neplatné výpovědi náleží zaměstnanci rovněž přiměřená kompenzace. Tato 

konstrukce si vyžaduje aktivní přístup zaměstnance, který, má-li za to, že mu byla dána 

výpověď v nesouladu s právními předpisy, musí napadnout tuto výpověď před 

příslušnými orgány v stanovené lhůtě. Tato lhůta je v zásadě prekluzivní, s čímž počítají 

i mezinárodní úmluvy a doporučení, pokud se nárok z neplatného skončení pracovního 

poměru neuplatní v této době, právo zaniká, resp. se má za to, že se zaměstnanec tohto 

práva vzdal. Slovenská úprava obdobným způsobem reguluje tuto oblast v ustanoveních 

§ 77 a následující ZP. V následujícím textu se budeme zaměřovat na nároky z neplatné 

výpovědi ze strany zaměstnavatele, jelikož je to hlavní předmět zájmu doktríny, právě 

tu se projevuje poskytování ochrany slabší straně pracovního vztahu. 

Uplatnit nároky z neplatně skončeného pracovního poměru lze uplatnit u všech právních 

úkonů, jimiž se ukončuje pracovní poměr, t.j. výpovědí, dohodou, skončení ve zkušební 

době nebo okamžitým skončením. Na skončení pracovního poměru právní udalostí nebo 

rozhodnutím státního orgánu se úprava neužije. Zákoník práce v ustanovení § 77

stanoví, že neplatnost skončení pracovního poměru může jedna ze stran uplatnit ve lhůtě 
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nejpozději dva měsíce ode dne, kdy se pracovní poměr měl skončit. Jde o prekluzivní 

hmotněprávní lhůtu. Soud k ní přihlédá z úřední povinnosti.33

V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, má zaměstnanec dvě možnosti. První 

možností zaměstnance je, že se rozhodne pokračovat v pracovním poměru a tedy 

oznámí zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání a zároveň podá žalobu na určení 

neplatnosti výpovědi. Druhou možností je, že i když byl pracovní poměr ukončen 

neplatně zaměstnanec netrvá na dalším zaměstnávání, v tomto případě nastává fikce 

skončení pracovního poměru dohodou ke dni skončení výpovědní doby. Na oznámení 

zaměstnance o dalším zaměstnávání se nevyžaduje písemná forma, oznámení lze učinit 

konáním i opomenutím.34

V případě první možnosti musí zaměstnanec oznámit zaměstnavateli, že trvá na tom, 

aby jej zaměstnavatel nadále zaměstnával, za oznámení lze považovat i podaní žaloby u 

soudu (ve kterém zaměstnanec uplatní nejenom neplatnost skončení pracovního poměru 

ale i požadavek na náhradu mzdy), to je závazné okamžikem doručení žaloby nebo 

okamžikem, kdy se zaměstnavatel o ní dozvěděl.35 Do doby než soud rozhodne o

neplatnosti nebo platnosti výpovědi, je zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci 

práci dle pracovní smlouvy, tím není dotčeno jeho setrvávání na právním názoru o 

neplatnosti výpovědi.  

Pokud zaměstnanec není schopný (například kvůli práceneschopnosti) nebo ochotný 

vykonávat práci přidělenou dle pracovní smlouvy nemá nárok na náhradu mzdy.36

Pokud mu práci zaměstnavatel nepřiděluje, musí mu dle zákona poskytovat náhradu 

mzdy ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnanec oznámil, že trvá na dalším 

zaměstnávání do doby, kdy mu umožní pokračovat v práci nebo dokud soud rozhodne o 

žalobě. Pokud zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá nad dalším zaměstnávání 

před skončením výpovědní doby, tak nárok na náhradu mzdy vzniká až odo dne 

následujícího po uplynutí výpovědní doby. Zákonodárce ohraničil dobu poskytování 

33 Nejvyšší soud o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních, občanskoprávních a 
rodinněprávních. Sborník stanovisek, závěrů, rozborů a zhodnocení soudní praxe, zpráv o rozhodnutí 
soudů a soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu 1964-1969. Praha: Nejvyšší soud ČSSR, Statistický a 
evindenční vydavatelství tiskopisů, 1980, str. 68 a 69.
34 R 24/1996
35 R 48/1997
36 R 90/1970, R/85/2004/II
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náhrady mzdy na období devět měsíců, pokud celkový čas, za který by se měla 

poskytovat zaměstnanci náhrady mzdy je delší, poskytuje se právě za období devět 

měsíců. V případě, že soud potvrdí platnost výpovědi, je zaměstnanec povinen 

poskytnutou náhradu mzdy vrátit z titulu bezdůvodného obohacení.  

Náhradu mzdy lze přiznat i zpětně pokud je splatná v době vydání soudního rozhodnutí, 

nemožno ji v zásadě přiznat jako opakující se dávku do budoucna.37 Úroky z prodlení se

přiznávají dle občanskoprávních předpisů.38 Zvláštní úprava nároku z neplatného

skončení pracovního poměru vylučuje použití obecných ustanovení Zákonníku práce o 

překážkách při práci. 

Ku skončení pracovního poměru může dojít i rozhodnutím soudu, pokud soud 

rozhodne, že není možné od zaměstnavatele spravedlivě požadovat, aby zaměstnance i 

nadále zaměstnával. Pracovní poměr se v tomto případě skončí dnem právní moci 

uvedeného soudního rozhodnutí.

Pokud soud rozhodne o neplatnosti výpovědi, pracovní poměr pokračuje beze změny. 

Pokud by zaměstnavatel odmítal přidělovat zaměstnanci práci, šlo by o překážku v práci 

na straně zaměstnavatele a zaměstnanci by tak vzniklo právo na náhradu mzdy dle § 

142 Zákoníku práce.39

37 Rozsudek Nejvyššího soudu SR sp.zn. 5 Cdo 269/2007 ze dne 29.7.2009.
38 Usnesení Nejvyššího soudu SR sp.zn. 1 Cdo 116/2008 ze dne 17.12. 2009.
39 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 700/2001 ze dne 8.3. 2002
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3. Výpověď v anglickém právu 

3.1 Pracovní právo v UK obecně 

Anglické právo uplatňované v Anglii a ve Walesu je jedním ze tří právních systémů 

nacházejících se ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Společně s 

právem Severního Irska stojí na principech Common law, zatímco třetí ze systémů, 

skotské právo, je charakterizováno pluralistickým systémem vycházejícím z

kontinentálního práva s prvky Common law. Pluralistický je i model legislativních

orgánů. Parlament Spojeného království (Westminster Houses of Parliament) je 

legislativním orgánem pro celé království, kromě něj ve Spojeném království působí tři 

autonomní legislativní orgány ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku, které užívají

autonomii v oblastech školství, zdravotnictví, kultury či místní samosprávy. 

Mezi právní prameny pracovního práva v UK patří Common law, legislativa, Codes of 

practice (volně přeloženo jako praktické postupy) a příslušné evropské a mezinárodní 

právní předpisy. Common law neboli soudcovské právo je právo tvořeno precedenty. V 

rámci doktríny stare decisis jsou soudy nižších soudů vázány precedenty soudů vyšších, 

rovněž soudy téže instance se mohou odchýlit od původního precedentu (overturn the

precedent) pouze právně předvídaným kvalifikovaným postupem.40 Nejdůležitějším 

zdrojem pracovního práva je legislativa, především zákony, které stanovují minimální 

standardy ochrany pro zaměstnance v zájmu poskytnutí vyšší ochrany, než může 

poskytnout Common law. Mezi nejdůležitější zákony týkající se výpovědi patří 

Employment Rights Act 1996 (zákon o pracovních právech). Dalšími prameny práva

jsou kolektivní smlouvy a Codes of practice. Codes of practice jsou nezávazná pravidla

určena zaměstnavatelům pro spravedlivý rozvoj vztahů mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. Některé z nich mohou mít právní význam a sloužit jako zdroj 

dokazování v případných sporech. Codes of practice týkající se disciplinárních řízení 

slouží jako podklad pro určení, zda zaměstnavatel při výpovědi zaměstnanci postupoval 

rozumně a spravedlivě.41 Spojené království je rovněž v oblasti pracovního práva 

vázáno evropskými předpismi a ratifikovanými mezinárodními smlouvami (především 

úmluvami MOP, Rady Evropy a OSN).

40 Bobek, Michal, Kuhn, Zdeněk a kol. Judikatura a právní argumentace. 2.vydání. Praha: Auditorium,
2013, str. 46.
41 Lockton, Deborah J. Employment law. Sixth edition. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008, str. 3.
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Spory ve věcech pracovních projednávají především pracovní tribunály (Employment

Tribunals) společně s Odvolacím pracovním soudem (Employment Appeal Tribunal) a

soudy bežné soustavy soudnictví. Pravomoc pracovních soudů je dána Employment  

Rights (Dispute Resolution) Act 1998 (zákon o řešení sporů z pracovněprávních 

vztahů). Tribunály projednávají pracovní věci především v oblasti nespravedlivé 

výpovědi, výpovědi z důvodu nadbytečnosti a diskriminace. V mnoha oblastech se 

juridikce pracovních a běžných soudů překrývá.42

Pracovní právo v UK a rovněž i jeho část dotýkající se ukončování pracovního poměru 

je specifické z pohledu dualismu práva. Právo výpovědí je regulováno jak soudcovským 

právem, které původně vycházelo z pojetí pracovního vztahu jako běžné smlouvy, tak i 

množstvím zákonů. Zákony přijaté v oblasti pracovního práva, zejména ve druhé 

polovině dvacátého století zavedly standardy ochrany zaměstnanců, které jim do té 

doby nebyly garantovány v Common law. Pracovní právo a tedy i právo výpovědi z 

pracovního poměru je tak regulováno jak precedenty, tak i zákony, propuštěný 

zaměstnanec si tedy může v mnoha případech zvolit způsob ochrany svých práv před 

nestranným soudem či tribunálem. V následujícím textu se tak budeme zaměřovat na to, 

jak vnímá výpověď z pracovního poměru Common law a jak zákonné předpisy. 

3.2 Způsoby ukončení pracovního poměru v Common law 

3.2.1 Nemožnost plnění (Frustration)

Vzhledem k tomu, že Common law považuje pracovní smlouvu za běžný kontrakt, 

jedním z možných způsobů ukončení této smlouvy může být nemožnost plnění, kdy se 

plnění stane nemožným nebo podstatně odlišným od toho, co strany původně zamýšlely. 

Smlouva je tak ukončena automaticky bez zavinění stran. Prvním precedentem 

potvrzujícím, že pracovní smlouva může být ukončena tímto způsobem je Poussard v. 

Spiers & Pond (1986) 1 QBD 410, kdy se operní zpěvák nemohl z důvodu nemoci 

účastnit zkoušek a prvních vystoupení. Následné plnění se tak stalo nemožným. 

Nejčastějšími důvody pro nemožnost plnění je dlouhodobá nemoc a uvěznění. Uznání 

nemoci jako důvodu pro nemožnost plnění však není automatické, vzhledem k tomu, že 

může být zastíranou výpovědí. Při určení nemoci jako důvodu nemožnosti plnění je 

42 Honeyball, Simon. Textbook on employment law. Twelfth edition. Oxford: Oxford University Press,
2012, str. 13.
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nutno přihlédnout k délce zaměstnání, povaze práce, podmínkám zaměstnání, délce a 

druhu nemoci a jiným okolnostem.43 Stejné okolnosti jsou důležité i při posuzování 

nepodmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody jako důvodu nemožnosti plnění 

pracovní smlouvy. V historii se objevili i jiné důvody nemožnosti jako povolání do 

armády nebo administrativní zákaz výkonu profese. V rámci Common law se likvidace

zaměstnavatele považuje za nemožnost plnění, v praxi se ale používá zákonná úprava, 

dle níž likvidace zaměstnavatele neznamená automaticky ukončení smlouvy.44

3.2.2 Ukončení pracovní smlouvy dohodou 

V rámci Common law lze pracovní smlouvu ukončit dohodou, přičemž se ale klade 

důraz na svobodnou vůli stran, především vůli zaměstnance. Pracovní tribunály jsou 

tedy opatrné v určování, zda šlo o skutečný záměr stran ukončit společně pracovní 

smlouvu, především preferují, když je zaměstnanci za skončení poměru poskytnuto 

finanční plnění.  

V minulosti bylo možné inkorporovat do pracovní smlouvy ustanovení o tom, že pokud

dojde (nedojde) k určité události, strany se usnesly, že tato událost způsobí automatické 

ukončení smlouvy, šlo o de facto ukončení dohodou s rezolutivní podmínkou. Většinou 

šlo o případy, kdy zaměstnanci bylo poskytnuto neplacené volno a v případě, že po jeho 

skončení nenastoupí zaměstnanec do práce, smlouva se automaticky ruší. V prvních 

případech soudy tato ustanovení vymáhaly, i když zaměstnanec nenastoupil do 

zaměstnání bez svého zavinění. Tato ustanovení o automatickém ukončení smlouvy 

však byla značně omezena judikátem Igbo v. Johnson Matthey Chemicals Ltd [1986] 

IRLR 215, ve kterém soud rozhodl, že pokud zaměstnanec nemohl nastoupit do 

zaměstnání, kvůli objektivním důvodům, například nemoci, tak ustanovení o 

automatickém ukončení poměru je neplatné. Argumentem pro toto tvrzení bylo zákonné 

ustanovení o tom, že žádné smluvní ujednání nemůže vyloučit použití zákonných 

předpisů o nespravedlivé výpovědi nebo výpovědi pro nadbytečnost.  

43 Williams v. Watsons Luxury Coaches Ltd [1990] IRLR 164
44 § 139 odst. 4 Employment Rights Act 1996
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3.2.3 Výpověď ze strany zaměstnance (resignation)

Zaměstnanec je oprávněn ukončit pracovní poměr výpovědí bez jakýchkoliv omezení. I 

zde je však důležité, že výpověď je projevem svobodné vůle zaměstnance, ke kterému 

nesmí být za žádných okolností nucen. V případě nejasného vyjádření se záměr 

zaměstnance vykládá podle toho, co by rozumně uvažující zaměstnavatel pochopil 

z vyjádření učiněného zaměstnancem.45 Z důvodu případného pozdějšího sporu je 

vhodné, aby zaměstnavatel trval na písemné formě výpovědi. 

3.2.4 Repudiace – ukončení pracovního vztahu porušením smlouvy 

Smluvní vztah může být ukončen závažným úmyslným porušením smlouvy jednou ze 

stran tzv. repudiací (repudiation). O závažné porušení se jedná dle judikatury v případě, 

kdy efektivně připraví druhou stranu o předmět smlouvy nebo v případě porušení, 

kterým strana projeví, že už se necítí být vázána smlouvou. O závažné porušení

smlouvy jde i v případě několika méně závažných porušení. Ve všech případech však 

porušení smluvních povinnosti musí být úmyslné. Z praktického i věděckého hlediska je 

důležité posoudit, zda je pro ukončení smluvního vztahu repudiací potřeba akceptace 

porušení smlouvy druhou poškozenou stranou.46 To má význam zejména při určení dne 

ukončení pracovního vztahu i pro určení, zda šlo o výpověď. Po dlouhém období 

protichůdných rozhodnutí, Sněmovna lordů zaujala současné stanovisko v případě 

Rigby v. Ferodo Ltd [1988] ICR 29, kdy potvrdila, že pro platné ukončení pracovního 

vztahu je nutná akceptace repudiace druhou stranou. V jistých extrémních případech, 

zejména, když už není možné pokračovat ve smluvním vztahu, je možné i automatické 

ukončení smlouvy již repudiací. Repudiace má v současnosti význam pro určování tzv. 

odvozených výpovědí v rámci práva nespravedlivých výpovědí. 

3.3 Výpověď v Common law  

Common law, neboli soudcovské právo regulující výpověď z pracovního poměru 

započalo svůj rozvoj v průběhu 19. století, kdy neexistovala zákonná úprava regulující 

výpovědi. Soudy na pracovní smlouvu aplikovaly principy běžného smluvního práva. 

Explicitní ustanovení písemné či ústní smlouvy byly doplňovány implicitními 

45 Lockton, Deborah J. Employment law. Sixth edition. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008, str. 262.
46 Honeyball, Simon. Textbook on employment law. Twelfth edition. Oxford: Oxford University Press,
2012, str. 78.
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ustanoveními vyplývajícími ze zvyklostí příslušného odvětví a principy Common law 

týkající se prodlení a porušování smluv. Tato úprava tedy nesposkytovala téměř žádnou 

ochranu zaměstnanců před svévolným propuštěním z disciplinárních důvodů.47 Ochrana

poskytována zaměstnancům v rámci Common law se značně rozšířila ve druhé polovině 

dvacátého století, zejména z důvodu zvýšené síly odborového hnutí a s ní spojené 

zvýšené efektivity kolektivního vyjednávání. Pracovní smlouvy tak začaly obsahovat 

procedurální i hmotněprávní restrikce oprávnění zaměstnavatele k výpovědi 

zaměstnance. 

Common law za výpověď (dismissal) považuje ukončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele s výpovědní dobou nebo bez ní. Odlišuje tak toto ukončení od ukončení 

z vůle zaměstnance, které se označuje jako resignation. To, zda se jedná o výpověď, 

záleží především na výkladu projevu vůle, který zaměstnavatel učinil. Základní 

výkladové pravidlo je, že záměr zaměstnavatele se vykládá, podle toho, jak by jej 

vyložila rozumně uvažující osoba. Zaměstnanec má dle § 92 ERA právo na písemnou 

výpověď, která se v některých případech poskytuje automaticky, v jiných musí 

zaměstnanec o písemnou výpověď požádat zaměstanavetele. Písemné stanovisko musí 

obsahovat vylíčení konkretních důvodů, které byly příčinou výpovědi. 

V rámci common law může dojít k okamžitému skončení pracovního poměru (summary

dismissal nebo dismissal without notice), kdy je chování zaměstnance takovým 

závažným porušením povinností, že lze ukončit poměr bez výpovědní doby. Judikatura 

považuje za důvody opravňující zaměstanavatele k okamžitému skončení pracovního 

poměru především trestnou činnost zaměstnance, závažné porušení disciplíny, 

disloajalitu nebo hrubou nedbalost.

Většina pracovních poměrů je však ukončována s výpovědní lhůtou, zákonodárce zasáhl 

do smluvní autonomie stran a v § 86 ERA stanovil minimální zákonné výpovědní lhůty. 

U zaměstnanců zaměstnaných minimálně jeden měsíc činí výpovědní lhůta jeden týden, 

pokud doba kontinuálního zaměstnávání nepřekročila dva roky. V případě, že 

zaměstnanec kontinuálně pracoval víc než dva roky a méně než dvanáct let, minimální 

výpovědní doba činí alespoň jeden týden za každý odpracovaný rok. V případě, že 

47 Collins, Hugh; Ewing, Keith.D.; McColgan, Aileen. Labour law: Text and Materials. Second Edition.
Oxford: Hart Publishing, 2005, str. 436.
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zaměstnanec kontinuálně odpracoval dvanáct let a více, činí výpovědní doba nejméně 

dvanáct měsíců. Jakékoliv ustanovení pracovní smlouvy stanovující kratší výpovědní 

dobu je neplatné a uplatní se zákonné ustanovení. Pokud pracovní smlouvy stanoví delší

výpovědní dobu, uplatní se tato doba. Pokud pracovní smlouva mlčí o výpovědní době, 

Common law určí přiměřenou dobu, která může být i delší než zákonem stanovená.48

Zákon stanovuje, že výpovědní doba se neuplatní, pokud se strana, vůči níž byla 

výpověď uplatněna, vzdá nároku na tuto dobu (waiver) nebo akceptuje výplatu místo

výpovědní doby ve výši běžné odměny za každý týden výpovědní doby (payment in lieu

of notice).

Na rozdíl od zákonné úpravy, nemusí zaměstnavatel v systému common law mít 

spravedlivou příčinu pro propuštění zaměstnance. Pokud však okamžitě ukončuje 

pracovní poměr, musí prokázat hrubé porušení disciplíny nebo hrubou nedbalost, v 

dalších případech je však důvod výpovědi irelevantní. Pracovní smlouva nebo 

kolektivní smlouva však mohou obsahovat explicitní hmotněprávní důvod výpovědi 

(jako je nadbytečnost, odsouzení pro trestný čin a jiné), z jiných důvodů tak 

zaměstnavatel dát výpověď nemůže. 

Jak jsme již uvedli výše i v rámci Common law má zaměstnanec právo na přiměřenou 

výpovědní dobu. Toto je implicitní procedurální ustanovení pracovní smlouvy, uplatní 

se a soudy jej vymáhají, i pokud smlouva o výpovědní době mlčí. 

Kromě explicitních hmotněprávních omezení výpovědi, mohou pracovní či kolektivní 

smlouvy explicitně stanovit procedurální požadavky, které musí být splněny před tím 

než je zaměstnanci dána výpověď. Jedná se především o smluvně zakotvené 

disciplinární řízení a principy přirozeného práva (natural law) u veřejných 

zaměstnanců. V tomto případě se jedná o interní řízení, jeho cílem je objasnit chování 

zaměstnance a vytvořit podklad pro propuštění. Pokud toto řízení není zahájeno a 

zaměstnanec je propuštěn, jde o porušení smlouvy a tedy o nezákonné propuštění 

(wrongful dismissal). Ve druhém případě jde o představitele státních úřadů, u kterých 

právo vyžaduje větší ochranu v tom, že zaměstnavatel musí postupovat v souladu s 

pravidly přirozeného práva. Pokud dojde k nesplnění této podmínky, rozhodnutí o 

48 Lockton, Deborah J. Employment law. Sixth edition. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2008, str. 265.
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propouštění je neplatné, což je ojedinelý případ v Common law výpovědí. Slavným 

případe je Ridge v. Baldwin [1964] AC 40, ve kterém bylo porušení přirozeného práva 

spatřeno v tom, že důstojník policie neměl možnost před výpovědí se k ní vyjádřit. 

Právo na slyšení je rovněž obsaženo v právu nespravedlivých výpovědí (unfair

dismissals), nicméně důsledky jsou jiné, v případě unfair dismissals je důsledkem 

porušení udělení náhrady škody nebo jiná forma odškodnění, v připadě porušení 

přirozeného práva jde o neplatný úkon. Pozdější judikáty však toto právo veřejných 

zaměstnanců omezili, užije se pouze u zaměstnanců v pozicích s jistým stupněm 

odpovědnosti v rozhodování a pouze pokud jim již není dána ochrana v rámci 

zákonného ustanovení o unfair dismissals.49

O nezákonnou výpověď (wrongful dismissal) jde tedy v případě porušení implicitních 

procedurálních ustanovení (právo na výpovědní dobu), při bezdůvodném okamžitém 

skončení pracovního poměru a při nesplnění hmotněprávních a procedurálních 

podmínek výpovědi, které si strany dohodly v pracovní smlouvě. 

3.3.1 Nároky z nezákonné výpovědi v Common law 

V obecném právu smluvním jsou základními nároky poškozené strany při porušení 

smluvní povinnosti především náhrada škody (damages), nařizené plnění (specific

performance) nebo ukončení smlovy (termination). Jednotlivé nároky se samozřejmě 

mohou kombinovat.50 Jelikož pracovní smlouva představuje tzv. kontrakt spočívající 

v osobním plnění (personal contract), soudy jsou opatrné v nařízování pokračování ve 

vzájemném plnění, tzv. specific performance. Tento prostředek je používán v případech, 

kdy jsou porušeny smluvní procedury, soud vydá soudní příkaz (injunction), jímž nařídí 

stranám pokračování ve smluvních povinnostech. Kromě tohoto případu je však 

nejčastěji používaným nárokem při nezákonné výpovědi v Common law náhrada škody. 

Výše náhrady škody je limitována výši mzdy ve výpovědní době, která by plynula, 

pokud by byla smlouva plněna řádně. Plnění se tak poskytuje jako náhrada škody za 

každý měsíc výpovědní doby, která nenastala, či náhrada mzdy za dobu, kdy mělo 

proběhnout smluvní disciplinární řízení a následně výpovědní doba (pokud soud již 

49 Collins, Hugh; Ewing, Keith.D.; McColgan, Aileen. Labour law: Text and Materials. Second Edition.
Oxford: Hart Publishing, 2005, str. 200.
50 Hilliard,Janet; O’Sullivan, Jonathan: The law of Contract. The Fifth edition. Oxford: Oxford University
Press, 2012, str. 377.
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nevydal příkaz k pokračování ve smluvním vztahu). Do náhrady škody se tak nepromítá 

potenciální doba případné nezaměstnanosti. V případě porušení smluvního 

procedurálního řízení náhrada škody nezahrnuje fakt, že pokud by bylo provedeno 

disciplinární řízení, zaměstnanec by nebyl propuštěn.51

V jistých případech se však do náhrady škody zahrnují i jiné nároky, například ztráta 

reputace v případě zaměstnání u nečestného zaměstnavatele52 nebo ztráta jiných

smluvních benefitů (služební auto, byt či mobil)53.

Jako u všech nároků na smluvní náhradu škody, je poškozená strana povinna snížit 

rozsah škody. V případě propuštěných zaměstnanců je to povinnost hledat si jinou práci 

(případně ji akceptovat), pouze ale obdobného druhu na obdobné úrovni.54 Vzhledem

k tomu, že náhrada škody se poskytuje za skutečnou škodu, soud sníží náhradu škody o 

daň z příjmu a platby na sociální pojištění, které by zaměstnanec platil. Rovněž budou 

z náhrady škody odečteny benefity jako je například podpora v nezaměstnanosti. 

3.4 Nespravedlivé propuštění (unfair dismissal)

3.4.1 Kontinuita zaměstnání (Continuity of employment)

Jak již bylo uvedeno výše, zákonodárce vstoupil ve druhé polovině dvacátého století do 

regulace výpovědí v zájmu poskytnutí větší ochrany pro zaměstnance, než jakou do té 

doby poskytovalo Common law, i navzdory zvyšující se ochraně poskytované v 

pracovních a kolektivních smlouvách díky sílícímu odborářskému hnutí ve Spojeném 

království. Jednou částí této regulace bylo zavedení úpravy tzv. unfair dismissals. Pro

určení, zda se na konkrétního zaměstnance tato zákonná úprava vztahuje, je důležité 

zjistit, zda trvá tzv. kontinuita zaměstnání. Minimální kontinuita zaměstnání je jednou z 

podmínek zákonných práv, kromě ochrany před unfair dismissal i práva na mateřskou 

dovolenou či právo na odstupné při propuštění z nadbytečnosti. Kontinuita je podstatná 

z hlediska zaměstnání, nikoliv z pohledu jednotlivých pracovních smluv, kontinuita 

zaměstnání tak trvá i v rámci několika pracovních smluv. Úpravu kontinuity lze nalézt v 

ustanoveních § 210 a následujících ERA 1996.

51 Janciuk v. Winterite Ltd [1998] IRLR 63
52 Malik v. BCCI [1997] IRLR 462
53 Shove v. Downs Surgical plc [1984] ICR 532
54 Yetton v. eastwood Froy [1967] 1 WLR 104
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Pokud zaměstnanec pracuje pro jednoho zaměstnavatele, má se za to, že kontinuita 

existuje. Kontinuita existuje i v případě, že zaměstnanec mění různé pracovní pozice u 

stejného zaměstnavatele.55 Ukončení pracovního vztahu následnou nemožností plnění 

rovněž nepřetrhává kontinuitu zaměstnání. Základnímí časovými jednotkami jsou 

kalendářní měsíce a roky. Kontinuita se začíná počítat od vzniku smluvního vztahu, 

končí dnem účinného ukončení zaměstnání. Po rozhodnutí Sněmovny lordů, je 

irelevantní počet odpracovaných hodin v týdnu pro jeho započtení pro účely kontinuity. 

Před tímto rozhodnutím, museli zaměstnanci odpracovat minimálně 16 hodin týdně, aby 

se jim tento týden započetl do kontinuity. Sněmovna Lordů rozhodla, že toto je v 

rozporu s článkem 157 SFEU a Směrnicí o rovném zacházení, protože nepřímo 

diskriminuje ženské pracovnice, vzhledem k tomu, že většina pracovníků na částečný 

úvazek jsou ženy.56

Obecně platí, že pokud se v rámci doby zaměstnání vyskytne jeden či vice týdnů bez 

odpracovaných hodin, dochází k přerušení kontinuity a běží nové období. Ustanovení § 

212 ERA však vyjmenovává situace, které se do kontinuity započítají. Jde o období 

nemoci či zranění, dočasné přerušení práce, přerušení na základě dohody či zvyklostí a 

období mateřské dovolené. 

Kontinuita zaměstnání se nepřerušuje během krátkodobé nemoci do 26 týdnů, přičemž 

se vyžaduje, aby zaměstnanec nebyl schopen efektivně plnit pracovní úkoly stanovené 

smlouvou.

Dočasné přerušení práce by se na naše podmínky dalo přirovnat k překážkám na straně 

zaměstnavatele, t.j. zejména krátkodobé uzavření provozovny, nedostatek objednávek, 

požár či exploze, stávka u dodavatelských společností. Dočasnost se posuzuje dle 

specifik konkrétního zaměstnání a zvyklostí v daném sektoru.57

Přerušení na základě dohody či zvyklostí rovněž nezpůsobuje přerušení kontinuity. 

Nejlepším příkladem je dočasné vysílání zaměstnanců či krátkodobé stáže.58 Jak už

55 Wood v. York CC [1978] IRLR 228
56 R v Secretary of State for Employment ex parte EOC [1994] IRLR 176
57 Honeyball, Simon. Textbook on employment law. Twelfth edition. Oxford: Oxford University Press,
2012, str. 104.
58 Wishart v. National Coal Board [1974] ICR 460
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název napovídá, před přerušením se vyžaduje jistá forma dohody či diskuze 

představující srozumění stran, že pracovní poměr i nadále bude pokračovat. 

Stávky a vyjednávání stran pracovního dialogu nepřerušují kontinuitu, opačný závěr by 

nepřímo omezoval zaměstnance v jejich právu na kolektivní vyjednávání, stávku a 

právo na sdružování.

Konečně kontinuita zaměstnání se nepřerušuje ani obdobím mateřské dovolené či 

obdobím, mezi nespravedlivým propuštěním zaměstnance a jeho návratem do 

zaměstnání v období,  kdy pracovní tribunál rozhoduje o legitimitě výpovědi. 

Zvláštní kategorii tvoří změna zaměstnavatele a její vliv na kontinuitu zaměstnání. 

Common law v tomto ohledu zajímá striktní postoj a změnu zaměstnavatele považuje za 

ukončení původního pracovního poměru. Dle ustanovení § 218 ERA 1996 se doba 

odpracovaná u jednoho zaměstnavatele připočítává k zaměstnání u druhého 

zaměstnavatele v případě převodu podniku či společnosti, smrti zaměstnavatele, či 

záměně partnerů nebo společností. Ochrana se též poskytuje i při přesunu státních 

zaměstnanců mezi jednotlivé organizační složky státu. Kontinuita zaměstnání se tak 

v těchto případech nepřerušuje. 

3.4.2 Předpoklady pro ochranu před unfair dismissals 

Pokud chce zaměstnanec uplatnit nárok vůči zaměstnavateli pro nespravedlivé 

propuštění, musí splnit několik požadavků. Musí se jednat o zaměstnance ve smyslu 

ERA, musí být způsobilý uplatňovat nárok a rovněž musí mu být dána výpověď ve 

smyslu ERA. Pokud jsou všechny tyto předpoklady splněny, tribunál přezkoumá 

hmotněprávní odůvodněnost výpovědi a dodržení procesněprávních požadavků. 

Zaměstnanec je dle zákona ERA 1996 definován jako fyzická osoba, která uzavřela 

pracovní smlouvu nebo pracuje v rámci pracovní smlouvy (§ 230 odst.1). Pracovní

smlouva je naproti tomu definována v ustanovení § 230 odst. 2 jako smlouva o

poskytnutí služby, uzavřena implicitně nebo explicitně (ústně nebo písemně). 

Zaměstnanec je způsobilý pro ochranu v rámci unfair dismissals, pokud nepracuje 

v odvětví, které bylo vyloučeno z poskytování ochrany. Může se jednat o veřejné 

zaměstnance pracující především v oblasti bezpečnostních složek, policie a 
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zpravodajských služeb. Zaměstnanec dále musí mít nejméně dvouletou kontinuitu 

zaměstnání opravňující jej k poskytnutí ochrany (§ 108 ERA 1996). Tato doba však 

nemusí být vyžadována při některých situacích, zejména u těhotných zaměstnankyň. 

Nárok musí být uplatněn před tribunálem najpozději tři měsíce od účinného ukončení 

pracovního poměru. Tribunál však může tuto lhůtu prodloužit. Zaměstnanci nemůže být 

poskytnuta ochrana, pokud je jeho pracovní poměr nezákonný, judikatura však 

prodělala jistý vývoj a ustálila se v názoru, že zaměstnanec se v tomto případě musí 

vědomě účastnit nezákonnosti nebo o ní musí alespoň vědět.59

Ustanovení § 203 ERA 1996 stanoví, že jakékoli ustanovení ve smlouvě, které vyloučí 

nebo omezí právo zaměstnance uplatnit žalobu u pracovního tribunálu z důvodu unfair 

dismissal je neplatné. Za jistých striktně definovaných okolností je však možné toto 

právo omezit. Jde především o dohody o výpovědních procedurách (dismissal

procedure agreement), které mají za cíl upravit řizení o výpovědích dle specifik 

konkrétního odvětví, uzavírají se za účasti odborových svazů a zaměstnavatelů pod 

dozorem státních orgánů.  

Dalšími dohodami vylučujícími užití ochrany proti unfair dismissal jsou ACAS smírčí 

dohody, které jsou uzavírány za přítomnosti smírčího úředníka, který chrání 

zaměstnance před silnější vyjednávací silou zaměstnavatele. Výsledkem je dohoda o 

urovnání sporu mezi stranami.60

Posledním přikladem těchto dohod je kompromisní dohoda (compromise agreement),

kterou upravuje § 203 odst. 3 ERA. Touto smlouvou získá zaměstnanec plnění 

výměnou za to, že neuplatní nárok u tribunálu. Smlouva musí být především písemná, 

musí se vztahovat ke konkrétnímu řízení, zaměstnanec musí získat nezávislou 

konzultaci od právníka nebo odborníka autorizovaného odborovými svazy nebo

poradenskými centry. Smlouvy nepokrývají spory, které ještě nevznikly61, ani

nedostatečně identifikované spory, tzv. blanketní ustanovení.62

59 Davidson v. Pillay [1979] IRLR 275, Wilkinson v. Lugg [1990] ICR 599
60 Collins, Hugh; Ewing, Keith.D.; McColgan, Aileen. Labour law: Text and Materials. Second Edition.
Oxford: Hart Publishing, 2005, str. 508.
61 Lunt v. Merseyside TEC [1999] IRLR 458
62 Hinton v. University of East London [2005] IRLR 552



41

Posledním případem, kdy je zaměstnanec vyloučen z poskytování ochrany před 

nespravedlivým propuštěním je výpověď po dobu neoficiální stávky nebo výluky práce, 

toto je upraveno v Trade Union and Labour Relations Act (Zákon o pracovneprávních a

kolektivních vztazích) 1992 § 238A. V tomto případě, pokud v čase výpovědi probíhala  

neoficiální výluka nebo stávka a všichni zúčastnění zaměstnanci byli propuštěni a nikdo 

nebyl znovu zaměstnán v rámci tří měsíců, potom pracovní tribunály nemají žádnou 

jurisdikci k rozhodování o tom, zda tato výpověď byla spravedlivá či nikoliv. Za 

neoficiální stávku se považuje akce neschválená nebo nepodpořená odborovou 

organizací. V tomto případě má zaměstnavatel tzv. imunitu, ta se však ztráci pokud byť 

jen jeden zúčastněný zaměstnanec nedostane výpověď nebo byť jen jeden je následně 

přijat opět v období tří měsíců od výpovědi. 

3.4.3 Zákonná definice výpovědi 

Výpověď pro účely nespravedlivého propuštění a odstupného je definována 

v ustanovení § 95 odst. 1 ERA 1996. Zaměstnanci je dána výpověď, pokud mu ji dá 

zaměstnavatel bez nebo s výpovědní dobou, pokud není smlouva prodloužena u 

kontraktů na dobu určitou a pokud je pracovní poměr ukončen bez výpovědní doby 

zaměstnance z důvodu chování zaměstnavatele (constructive dismissal). Výpověď 

v tomto smyslu se zaměřuje na ukončení pracovní smlouvy, zaměstnanec tak může 

nárok uplatňovat i pokud jeho pracovní poměr se zaměstnavatelem pokračuje v rámci 

jiné smlouvy.

Zatímco výpověď udělená zaměstnavatelem nečiní větší problémy a je interpretována 

dle stejných pravidel jako výpověď v Common law, zvláštností jsou další dva případy 

zákonných výpovědí. 

Prvním z nich je uplynutí doby u smluv na dobu určitou a jejich následné neobnovení, 

které se považuje za výpověď. Důvodem této konstrukce bylo zahrnutí těchto 

zaměstnanců do ochrany před nespravedlivými výpověďmi. Jedná se především o 

vysoce kvalifikované pracovníky pro plnění konkrétních úkolů, například manažery či 

věděcké pracovníky. 

Třetí případ výpovědí tvoří výpověď zaměstnance způsobená předcházejícím 

porušovacím chováním zaměstnavatele, neboli odvozená výpověď (constructive
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dismissal). Důvodem tohoto institutu je fakt, že zaměstnavatel svým chováním může 

donutit zaměstnance k ukončení smlouvy a tím se vyhnout zákonným nárokům, proto 

zákonodárce vytváří fikci, že jde o výpověď i když fakticky byl pracovní poměr 

ukončen zaměstnancem. Chování zaměstnavatele způsobilé vyvolat výpověď 

zaměstnance musí být úmyslné porušení základních podmínek smlouvy. 

Příkladem chování způsobující legitimitu pro odvozenou výpověď je zejména úmyslné 

snížení mzdy63, přesun na méně kvalifikovanou práci64, podstatná změna pracovní 

doby65 nebo nepřiměřené potrestání deliktu na pracovišti.66

Ve všech případech musí být porušení smlouvy či zákona podstatné a odvozená 

výpověď musí být s tímto chováním v příčinné souvislosti, to vyžaduje, aby zejména 

zaměstnanec neprodleně reagoval na vzniklou situaci výpovědí a následně uplatnil 

nárok u tribunálu. Za chování zaměstnavatele lze považovat i chování nadřízeného 

pracovníka v rámci výkonu zaměstnání. 

Odvozená výpověď automaticky neznamená, že chování zaměstnavatele bylo 

nespravedlivé, pouze zaměstnanci otevírá dveře k posouzení situace u nestranného 

tribunálu.

Pro několik zákonných nároků je důležité určit skutečné datum ukončení smlouvy. 

Zejména pro určení kontinuity zaměstnání, pro určení kompenzace nebo pro určení, zda 

byl nárok uplatněn v zákonné lhůtě. V rámci ochrany před nespravedlivou výpovědí je 

toto datum  nazývané učinný den ukončení (effective date of termination). V případě 

výpovědi dané zaměstnavatelem je to den uplynutí výpovědní doby nebo v případě 

výpovědi bez výpovědní doby den, kdy ukončení nabyde účinnosti, t.j. kdy měl 

zaměstnanec možnost se s ním seznámit. 

3.4.4 Spravedlivé a nespravedlivé důvody výpovědi 

Ustanovení § 94 ERA 1996 stanoví, že s přihlédnutím k výjimkám, zaměstnanec má 

právo nebýt nespravedlivě propuštěn svým zaměstnavatelem. Jak jsme již naznačili 

63 Industrial Rubber Products v. Gillon [1977] IRLR 389
64 Millbrook Furnishing Industries Ltd v McIntosh [1981] IRLR 309
65 Derby CC v Marshall [1979] ICR 731
66 BBC v. Beckett [1983] IRLR 43
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výše, toto právo má osoba, která je zaměstnancem, je způsobilým zaměstnancem (t.j. 

zejména nepracuje ve vyloučeném odvětví a má kvalifikační kontinuitu zaměstnání) a 

byla mu dána výpověď ve smyslu § 95 ERA 1996. Všechny tyto předpoklady dokazuje 

zaměstnanec při uplatňování svého nároku proti nespravedlivému propuštění. Jakmile 

jsou tyto skutečnosti prokázány, zaměstnavatel musí před pracovním tribunálem 

prokázat, že příčina výpovědi byla za všech podmínek spravedlivá (fair) a že tato

příčina skutečně způsobila výpověď, t.j. že se zaměstnavatel choval rozumně 

(reasonableness).

Příčina výpovědi je ta, která existovala v čase výpovědi, může se však týkat několika 

incidentů, nikoliv pouze jednoho.67 Na rozdíl od výpovědi v Common law 

nelegitimizuje následně objevená příčina původní výpověď, legitimní příčina musí 

existovat v čase udělení výpovědi.68 Příčiny způsobující výpověď mohou být jak 

automaticky nespravedlivé (jakmile se prokáže, že byly skutečnou příčinou výpovědi 

neprobíhá dokazování) a potenciálně spravedlivé příčiny (tyto se mohou dokazováním 

ukázat jako spravedlivé).

Automaticky nespravedlivé příčiny (automatically unfair dismissals)

Jde o příčiny, u kterých, pokud se prokáže, že byly příčinou výpovědi, se neprokazuje, 

že zaměstnavatel jednal rozumně. Jde o tak závažné příčiny, že už i jejich samotná 

existence automaticky způsobuje jejich nespravedlivost. 

První a základní automaticky nespravedlivou příčinou je těhotěnství nebo narození 

dítěte. Toto zakládá Nařízení o mateřské a rodičovské dovolené (Maternity and Parental 

Leave Regulations 1999). Význam ochrany matěřství se projevuje i v tom, že u 

těhotných pracovnic se nevyžaduje plná dvouletá kvalifikační doba pro uplatnění 

nároku. Zaměstnavatel však může ukončit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní a 

zaměstnancem na mateřské či rodičovské dovolené v případě výpovědi z nadbytečnosti 

(přičemž ale těhotěnství či mateřství nemůže být selektivním kritériem při rozhodování 

o výběru zaměstnanců k propuštění) za podmínky, že se zaměstnavatel chová za všech 

okolností rozumně. 

67 Turner v Wadham Stringer Commercials ltd [1974] ICR 277
68 Devis & Sons Ltd v Atkins [1977] IRLR 314
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Druhou takovou příčinou je zahlazení odsouzení. Předcházející odsouzení za trestný 

čin, které již bylo zahlazeno, nemůže být legitimní příčinou výpovědi dle zákona o 

rehabilitaci pachatelů (Rehabilitation of Offenders Act 1974). Toto pravidlo však 

podléhá výjimkám v případě některých profesí, zejména právniků, policie, zdravotních 

sester, sociálních pracovníků atd. 

Automaticky nespravedlivou příčinou výpovědi je i převod podniku či jiný důvod s ním 

související (TUPE 2006). Převod podniku nemůže být legitimní příčinou výpovědi a 

rovněž při něm nedochází k přerušení kontinuity zaměstnání. Výjimkou z tohoto 

pravidla však jsou ekonomické, technické nebo organizační důvody, které obsahují 

změny v pracovní síle před či po převodu. Tyto ekonomické důvody mají tedy blízko 

k výpovědi zaměstnanců z nadbytečnosti.    

Dle ustanovení § 152 odst. 1 Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act

1992 je automaticky nespravedlivá výpověď z důvodu členství v odborové organizaci, 

účast na akcích odborové organizace nebo odmítnutí takovéhoto členství či účasti. 

Pátou automaticky nespravedlivou příčinou výpovědi je dle ustanovení § 104 odst.1 

ERA 1996 fakt, že zaměstnanec začal proti zaměstnavateli řízení z důvodu uplatnění 

svého legitimního zákonného práva. Je irelevantní, zda takovéto právo zaměstnanec má 

či nemá nebo zda skutečně bylo porušeno, pokud zaměstnanec jedná v dobré víře, že 

toto právo bylo porušeno, § 104 odst. 1 se uplatní.69 Mezi relevantní zákonná práva patří 

například právo na odstupné, návrat z mateřské dovolené, neplacené volno pro 

odborářské pracovníky, písemnou výpověď, volno ze zdravotních důvodů a jiné. 

Šestou automaticky nespravedlivou příčinou výpovědi je chráněná stávka nebo jiná 

forma protestu (protected industrial action) dle § 16 ERA 1996. Koncept oficiální

chráněné stávky upravuje TULR(C)A 1992 ustanovení § 238A. Zaměstnanec je chráněn 

před výpovědí v období 12 týdnů před a po oficiální protestní akci. 

Poslední případem automaticky nespravedlivého propuštění jsou případy výpovědí 

z tzv. whistle-blowingu, neboli oznámení jistých nelegálních či neetických praktik 

zaměstnancem u zaměstnavatele příslušným státním orgánům. Zákon o oznámeních 

69 Mennel v Newell & Wright ltd [1997] IRLR 519



45

veřejného zájmu (Public Interest Disclosure Act 1998) stanoví, že v případě těchto 

chráněných oznámení jsou zaměstnanci propuštěni z této příčiny automaticky 

nespravedlivě propuštěni. 

Potenciálně spravedlivé příčiny 

Druhou skupinu příčin výpovědi tvoří příčiny, které se mohou prokázat jako legitimní 

pokud zaměstnavatel unese důkazní břemeno v průběhu dokazování. Zaměstnavatel se 

má za všech okolností chovat rozumně a toto chování má být tribunálem ověřeno na 

základe ekvity a hmotněprávních okolností každého případu. Zaměstnavatel se tak má 

chovat v rámci možností rozumných kroků. Jde o tzv. band of reasonable responses

test. Spravedlivost výpovědi je otázkou faktů a je úlohou pracovních tribunálů určit, zda 

byla výpověď spravedlivá nebo nikoliv. Odvolací pracovní tribunál se pouze zabývá 

právnimi otázkami.

Ustanovení § 98 odst. 2 ERA 1996 stanovuje některé příčiny, které mohou být legitimní 

jako důvody výpovědi. Prvním z nich je způsobilost a kvalifikace. Způsobilost se 

dotýká zručností, schopností, zdraví nebo jiné fyzické či mentální způsobilosti. 

Kvalifikace je titul, diplom nebo jiná akademická, technická či profesní kvalifikace 

relevantní k pozici.

Nekompetentnost spočívající v nezpůsobilosti musí existovat v čase výpovědi a musí 

být určité intenzity, aby legitimizovala výpověď, nemusí však jít pouze o jediný 

incident.70V případech zaměstanců s velmi vysokým stupňem odpovědnosti může i 

malé odchýlení od standardů způsobit výpověď, zejména u profesionálních pilotů nebo 

věděckých pracovníků.71 Nezpůsobilost zaměstnanců by se měla dokazovat zejména 

objektivně zjištěnými skutečnostmi a zaměstnanci by měli získat možnost ke zlepšení, 

zaměstnavatel by je měl upozornit na hrozbu výpovědi. Vždy se ale přihlédne 

k okolnostem konkrétního případu, zejména ke zkušenostem, délce předchozího 

zaměstnání a intenzitě nekompetence. Obecně neexistuje povinnost zaměstnavatele 

70 Miller v. Executors of John Graham [1978] IRLR 309
71 ILEA v Lloyd [1981] IRLR 394
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nabídnout jinou pozici, může se to ale vyžadovat v případě, že by výpověď byla příliš 

těžkou sankcí pro zaměstnance.72

Zdravotní stav může být důvodem pro nezpůsobilost zaměstnance, délka pracovní 

absence z důvodu nemoci či úrazu však záleží na faktech konkrétního případu. 

V každém případe, však zaměstnavatel musí mít k dispozici dostatečnou zdravotní 

dokumentaci, aby tak mohl učinit racionální a informované rozhodnutí.73 Opět 

neexistuje obecné pravidlo povinné nabídky jiné pozice zaměstnavatelem, za určitých 

skutečností, zejména dlouhotrvající zaměstnání zaměstnance, může tato povinnost 

vyvstat.74

Posledním elementem tohto důvodu výpovědi je kvalifikace. Tá se netýká osobních 

charakteristik zaměstnance a musí souviset s pozicí, pro kterou byl zaměstnanec 

zaměstnán. 

Dalším legitimním důvodem výpovědi může být porušení povinností (misconduct) dle

ustanovení § 98 odst.2 ERA 1996. Dle tohoto ustanovení zaměstnanci musí následovat 

zákonná a přiměřená nařízení zaměstnavatele. Výpověď však může být dána pouze při 

závažném porušení povinností a zaměstnanci musí být dána možnost se výjádřit.75

Příkazy mohou vycházet z pracovní či kolektivní smlouvy, zvyklostí a praxe odvětví 

nebo interních pracovních pravidel. Na rozdíl od Common law, zákonné ustanovení se

zaměřuje nejenom na přiměřenost zaměstnavatelova nařízení, ale též na jeho zákonnost, 

zaměstnanec proto nemůže být propuštěn za neuposlechnutí nezákonného příkazu.76Z

judikatury vyplývá, že zaměstnanec může určovat styl oblékání svých zaměstnanců a 

výpověď z tohoto důvodu je tak po právu.77

Zaměstnavatelé jsou vyzýváni ke kodifikaci interních pravidel, jasné formulování 

příkazů slouží jako předběžné varování zaměstnanců, že v případě porušení pravidel 

bude následovat sankce. Nicméně i při porušení těchto pravidel nemusí být výpověď 

legitimní, záleží na stupni porušení, předcházejícímu chování zaměstnance, zda se 

72 Springbank Sand & Gravel Ltd v Craig [1974] ICR 7
73 East Lindsey DC v. Daubney [1977] ICR 566
74 Merseyside & North Wales Electricity Board v Taylor [1975] IRLR 60
75 ACAS Code of Practice for Disciplinary Practice and Procedures in Employment
76 UCATT v. Brain [1981] IRLR 225
77 Boychuk v. H.J. Symons Holdings Ltd [1977] IRLR 395
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pravidlo přímo dotýká výkonu profese. Pokud je obecně známo, že některé excesy 

zaměstnanců nejsou trestány výpovědí, tak výpověď z tohoto důvodu lze označit za 

nespravedlivou vzhledem k ustalené praxi zaměstnavatele (consistency).78

Příkladem porušení pravidel mohou být i delikty zaměstnance na pracovišti i mimo něj. 

Pokud se deliktu dopustí mimo pracoviště, tak výpověď lze udělit pouze, pokud má 

porušení zákona souvislost s jeho povinnostmi jako zaměstnance a ohled musí být brán i 

k povaze deliktu nebo předcházejícímu životu. Pokud se delikt stane na pracovišti, 

nemusí vyčkat výsledku řízení státního orgánu, musí ale být v dobré víře, že na základě 

rozumných předpokladů existuje podezření ze spáchání deliktu. K tomu samozřejmě 

obvykle vede vlastní interní disciplinární řízení. Zaměstnanec tak může být spravedlivě 

propuštěn, i když byl později soudem pravomocně osvobozen, za podmínky, že na 

základě informací, které měl zaměstnavatel k dispozici v čase výpovědi, mohl rozumně 

předpokládat, že se zaměstnanec deliktu mohl dopustit. Racio za touto konstrukcí je 

fakt, že trestní soud musí dokázat vinu bez důvodných pochybností, zatímco 

zaměstnavateli stačí prokázání viny i na základě důkladného posouzení 

pravděpodobností (balance of probabilities).79

Požadavky na spravedlivé vyšetření deliktu jsou především dostatečné objasnění faktů, 

možnost zaměstance se k obvinění vyjádřit a okamžité vyšetření bez zbytečných 

průtahů. 

Jak již bylo uvedeno výše, zaměstnavatel není povinen vyčkat výsledku řízení státního 

orgánu o vině zaměstnance. 

Třetím potenciálně spravedlivým důvodem výpovědi je výpověď z nadbytečnosti 

(redundancy) dle ustanovení § 98 odst.2 písm c). ERA 1996. Definice nadbytečnosti je 

stanovena § 139 ERA 1996, jde především o případy, kdy zaměstnavatel nebo jeho část 

se ruší nebo se přemísťuje. Zaměstnavatel nemusí nijak zdůvodňovat výpověď z tohto 

důvodu, pokud se jedná o skutečnou příčinu a ne o zastíraný důvod. Zaměstnavatel je 

pouze pod povinností objektivně stanovit selektivní kritéria a spravedlivě je aplikovat, 

zvážit možnost nabídky jiné práce, konzultovat připravované kroky se zaměstnanci a 

78 Post Office v. Fennell [1981] IRLR 221
79 Harris (Ipswich) ltd v. Harrison [1978] ICR 1256
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jejich zástupci.80Pokud zaměstnavatel splní tyto podmínky, naplní tak požadavek 

reasonablesness, čili se při udělování výpovědi choval rozumně a spravedlivě. 

Tribunály však nezkoumají samotné rozhodnutí ekonomické povahy o zrušení či 

přemístění zaměstnavatele. Co se kritérií selekce týče, musí být rozumně a objektivně 

stanoveny, nejlépe po konzultaci se zaměstnanci a musí se objektivně opírat o elementy 

jako docházka, efektivita práce a pracovní výkon, zkušenosti nebo délka zaměstnání. 

Pokud existuje možnost nabídky jiné práce, zaměstnavatel by měl v rámci rozumného 

chování nabídnout tuto práci před udělením výpovědi. 

Poslední legitimní příčinou výpovědi je nezákonnost (illegality) dle ustanovení § 98

odst. 2 písm. d) ERA 1996, kdy je výkon zaměstnání v rozporu se zákonnými 

povinnostmi. Výpověď z toho důvodu však není automaticky spravedlivá, i v těchto 

případech se zaměstnavatel musí chovat rozumně. Častým příkladem spadajícím pod 

tento důvod výpovědi je neprodloužení či neudělení pracovního povolení.81

Zákon obsahuje kromě vypočtených potenciálně legitimních důvodů též zbytkové 

ustanovení § 98 odst.1 ERA 1996, které stanoví, že kromě taxatívně vymezených 

důvodů lze jako legitimní uvést rovněž jinou závažnou příčinu (other substantial

reason). Samotný zákon stanovuje jako tuto jinou příčinu, výpověď zaměstnancům 

zaměstnaným jako náhrada za zaměstnance nemocné či na mateřské dovolené a 

výpověď před nebo po převodu podniku v souvislosti se změnami v pracovní síle. Další 

důvody jsou především stanoveny v judikatuře.  

Nejčastějším důvodem spadajícím do této skupiny jsou případy kvázinadbytečnosti 

(quasi-redundancies), tedy případy, které skutkově nespadají pod důvod nadbytečnosti.  

Jde o případy reorganizace pracovní síly spočívající v redukci stávajícího počtu 

zaměstnanců jakožto reakce na ekonomickou situaci. Zaměstnavatel musí prokázat, že 

zde existuje potřeba reorganizace vzhledem k ekonomickým podmínkám podniku a 

zároveň musí rozumně vyvažovat výhody navrhované reorganizace nevýhodami 

způsobenými propuštěným zaměstnancům.82

80 Williams v Compair Maxam [1982] IRLR 82
81 Bouchaala v. Trusthouse Forte Hotels ltd [1980] ICR 721
82 Chubb Fire Security Ltd v. Harper [1983] IRLR 311
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Dalším případem spadajícím do jiných závažných důvodů je změna podmínek smlouvy 

iniciovaná zaměstnavatelem a následně zamítnuta zaměstnancem, tyto jednostranné 

změny se však nemohou týkat obsahu práce, místa výkonu, mzdy a noční práce. 

V ostatních případech se přihlédne k postupu zaměstnavatele a důvodům změny 

smlouvy.

Mezi ostatní příčiny spadající pod § 98 odst.2 ERA, bylo tribunály zařazeno ukončení 

smlouvy zaměstnanci zaměstnanému pouze pro výkon specifické práce, vnější tlak na 

výpověď určitého zaměstnance nebo nesouhlas zaměstnance s postoupením 

zaškolovacího tréningu.83

3.5 Přiměřenost a rozumnost procedury výpovědi 

3.5.1 Rozumnost

Zákonný základ pro požadavek rozumnosti (reasonableness) lze nalézt v ustanovení §

98 odst.4 ERA 1996, který stanoví, že pro určení spravedlivosti výpovědi je důležité, 

zda vzhledem k okolnostem zaměstnavatel považoval výpovědní důvod za dostačující 

pro propuštění zaměstnance. Tato dobrá víra zaměstnavatele se projevuje jak v 

hmotněprávních tak procesněprávních aspektech každého konkrétního případu. Určující 

je tak, zda se zaměstnavatel choval rozumně v procesu rozhodování o tom, zda je důvod 

výpovědi dostačující.84 Pro dostatečné naplnění požadavku rozumnosti v procedurálním 

směru slouží jako inspirace nezávazný dokument ACAS Code of Practice. 

Zaměstnavatelé tak v rámci interních pravidel vytváří své vlastní disciplinární řizení ve 

snaze objasnit chování zaměstnance. 

Mezi dostačující projevy dobré víry náleží upozornění a varování, zejména v případě 

nekompetentnosti a hrubého porušení pravidel. Písemná forma upozornění není 

požadována, nicméně z hlediska dokázování v případném sporu se doporučuje. V 

upozornění je vylíčeno jaké důsledky může mít chování zaměstnance a určena lhůta pro 

odstránění nedostatků. Jako dostačující upozornění může sloužit i obecné pravidlo 

uvedené v interních pracovních pravidlech zaměstnavatele pokud je dostatečně přesné a 

zaměstnanec měl prokazatelně možnost se s ním seznámit.  

83 Honeyball, Simon. Textbook on employment law. Twelfth edition. Oxford: Oxford University Press,
2012, str. 184.
84 Polkey v A.E. Dayton Services Ltd [1988] AC 344
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Za jistých okolností, zejména u výpovědi z důvodu nadbytečnosti nebo nedostatečné 

kvalifikace lze považovat za povinnost zaměstnavatele pro naplnění podmínky 

rozumnosti nabídku jiné práce. To bude častým případem zejména u zaměstnanců s 

výraznou délkou zaměstnání u příslušného zaměstnavatele. 

3.6 Nároky zaměstnance při nespravedlivé výpovědi 

Ustanovení § 111 a následující ERA 1996 určuje jaké nástroje ochrany zákonodárce 

vytvořil pro nespravedlivě propuštěné zaměstnance. Zaměstnanec se může jednak vrátit 

do práce na stejnou pozici (reinstatement) nebo na jinou pozici (re-engagement) a nebo

mu bude poskytnuta náhrada škody, kompenzace (compensation). I když první místo v

hierarchii nároků obsazuje návrat pracovníka na původní pozici nebo alespoň na jinou 

pozici u zaměstnavatele, v praxi je v drtivé většině případů jako nárok použivána 

kompenzace. Důvodem této praxe je fakt, že po určení nespravedlivosti výpovědi má 

zaměstnanec právo vybrat si, který nárok preferuje a tribunál má povinnost jej poučit o 

následcích každé varianty85. Zaměstnanci si tak nepřejí pokračování zaměstnání u 

zaměstnavatele, protože si už našli jinou práci nebo protože vztahy mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem jsou sporem tak narušeny, že případné pokračování pracovního 

vztahu není prakticky představitelné. 

3.6.1 Návrat pracovníka na stejnou pozici (reinstatement)

Reinstatement je primárním nárokem zaměstnance při určení nespravedlivosti výpovědi. 

Jde o nařízení soudu, že zaměstnavatel musí považovat zaměstnance ve všech ohledech 

jako kdyby nebyl propuštěn a musí mu vrátit všechny platby a benefity, na které mu 

vznikl nárok. Tento nárok se nenařizuje, pokud by to nebylo prakticky možné nebo 

neférové vzhledem k tomu, že zaměstnanec částečně přispěl k výpovědi86. Příklady 

nepraktičnosti návratu zaměstnance na pracovní místo jsou zejména špatné vztahy na 

pracovišti87, reorganizace nebo zrušení zaměstnavatele po výpovědi88 nebo hrozba

stávky.89

85 Pirelli General Cable Works Ltd v Murray [1979] IRLR 190
86 Coleman v S.&W Baldwin [1977] IRLR 343
87 Coleman v S.&W Baldwin [1977] IRLR 343
88 Trusler v Lummus Co Ltd [1972] IRLR 35
89 Langston v AUEW [1974] ICR 180
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3.6.2 Návrat pracovníka na jinou pozici u zaměstnavatele (re-engagement)

Druhým nárokem je návrat zaměstnance do zaměstnání u stejného zaměstnavatele ale 

již na jinou pozici, která je podobná a vhodná pro zaměstnance, přičemž návrat musí být 

prakticky možný stejně jako u reinstatement. Zaměstnanec nemůže být zaměstnán za 

nepříznivějších podmínek než v původní pozici. Pokud zaměstnavatel nevyhoví 

soudnímu příkazu, může zaměstnanec žádat o dodatečnou náhradu škody, speciální 

trestní náhradu škody (punitive damages).

3.6.3 Kompenzace (compensation)

Kompenzace je nejčastější typ nároku, který se přiznává zaměstnancům. Skládá se z 

dvou sazeb - základní (the basic award) a kompenzační sazby (the compensatory

award) dle ustanovení § 118 ERA 1996.

Základní sazba se odvíjí podle týdenní mzdy zaměstnance dle počtů odpracovaných 

roků v rámci kontinuity zaměstnání. Základní sazba kompenzace představuje 

odškodnění za ztrátu zaměstnání. Množství odškodnění je odvislé od věku zaměstnance, 

zaměstnanci jsou rozděleni dle věku do tří skupin ve které je za každý odpracovaný rok 

přiznána náhrada ve výší od poloviční až do jeden a půl týdenní mzdy. Maximální 

hodnota odškodnění v této sazbě je v současnosti 12,900 britských liber90 a určuje se 

nařízením. V případě, že je zaměstnanec propuštěn z důvodu nadbytečnosti a odmítne 

prodloužení smlouvy nebo nabídku jiného zaměstnání, je maximální hranice základní 

sazby pouze dvoutýdenní mzda. Minimální základní sazba není určena s výjimkou 

případů, kdy je zaměstnanec propuštěn z důvodu svých aktivit v odborářském hnutí. 

Druhou složkou kompenzace je kompenzační sazba, jejíž cílem je odškodnění za 

každou ztrátu, která vznikla jako výsledek propuštění (§ 123 odst.1 ERA 1996). I tato 

sazba podléhá maximální hranici, která je každý rok měněna, v roce 2013 činila nižší ze 

sum 74,200 liber a padesátidvanásobek týdenní mzdy zaměstnance91. Maximální

hranice je posledním krokem ve vyčíslení sumy odškodnění až poté, co všechny srážky 

byly provedeny92. Tato složka kompenzace nemusí být vůbec přiznána, pokud 

zaměstnanec neutrpěl žádnou ztrátu, například proto, že si okamžitě našel lépe placenou 

90 Coleman v S.&W Baldwin [1977] IRLR 343
91 Coleman v S.&W Baldwin [1977] IRLR 343
92 Walter Braund Ltd v Murray [1991] IRLR 100
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práci. Avšak i v tomto případě může stále mít nárok na základní sazbu kompenzace.93

Příznáva se pouze ekonomická ztráta, nikoliv ztráta emoční. Při určení výše 

kompenzační sazby tribunál přihlédne k okamžité ztrátě výdělku, budoucí ztrátě 

výdělku, ztrátě zaměstnaneckých benefitů, nákladům na hledání práce, ztrátě 

důchodových práv a ztrátě ochrany zaměstnání. Okamžitá ztráta výdělku činí částku za 

období od výpovědi až po jednaní před tribunálem, budoucí ztráta výdělku je založena 

na odhadu časového období, ve kterém bude zaměstnanec bez práce. 

Tribunál může přiznat tzv. dodatečnou kompenzaci v případech, kdy zaměstnavatel 

nevyhoví nařízení tribunálu pro návrat nespravedlivě propuštěného zaměstnance zpět do 

práce. Tribunál může také přiznat dodatečnou kompenzaci jako potrestání při propuštění 

z některých důvodů, jako například z důvodu členství v odborové organizaci nebo byla-

li výpověď diskriminační. 

Při určení celkové výše kompenzace se přihlédne k spoluúčasti zaměstnance na 

porušení zákonných povinností, zaměstnanec je rovněž povinen snížit škodu, která mu 

byla způsobena nespravedlivým propuštěním. Kompenzace podléhá některým srážkam, 

je snížena například o dávky, které byly zaměstnanci vyplaceny jako podpora v 

nezaměstnanosti. 

93 Chaplin v H.J. Rawlinson Ltd [1991] ICR 553
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4. Švédské právo

4.1 Švédské právo jako součást skandinávské větve kontinentálního 
práva

Švédské království patří se svým právem do rodiny kontinentálního práva, společně s 

dalšími skandinávskými státy vytváří jeho skandinávskou větev.94 Ta je některými 

autory označována za systém práva na pomezí kontinentálního práva a Common law, 

obecně je ale příjimáno, že je výrazně ovlivněna germánskou právní tradicí a navazuje 

na římské právo, i když jenom zprostředkovaně a nepřímo, zejména vlivem 

kanonického práva. Na rozdíl od středoevropského pojetí kontinentálního práva ve 

Skandinávii nenalezneme všeobecné a komplexní kodifikace jistého právního odvětví 

(jako například obchodní nebo občanský zákoník), ale legislativa je roztříštěna mezi 

různé právní předpisy, přičemž vychází z místních obyčejů.95 Dalším znakem je

výraznější důraz na soudní precedenty jako prameny práva, větší než třeba v Německu 

či České republice, prostřednictvím stanovisek nejvyšších soudů se vytváří jednotná a 

předvídatelná soudní praxe. 

4.1.1 Prameny švédského pracovního práva

Švédské právo jako součást kontinentálního práva vychází především z legislativy. 

Primárním pramenem práva jsou obecné právní předpisy ve formě zákonů (lagar)

vydaných parlamentem, nařízení vydaná vládou (förordningar) a vyhlášky vydané

správními úřady a místními samosprávami (myndighetsföreskrifter).96

Švédské království je rovněž vázáno mezinárodními smlouvami (především přijatých 

v rámci OSN, MOP a Rady Evropy) a příslušnými prameny primárního a sekundárního 

práva EU.

Mezi vedlejší prameny práva ve švédském právu patří zejména důvodové a přípravné 

práce legislativních textů (označovaných jako tzv. travaux préparatoires), které

umožnují lépe objasnit záměr zákonodárce při příjímání právních předpisů. Soudní 

praxe a precedenty rovněž představují subsidiární pramen práva, nejsou primárními 

94 Gerloch, Aleš. Teorie práva. 6.vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 106.
95 Bogdan, Michael. Swedish law in the New Millennium. 1st edition. Stockholm: Nordstedts Juridik AB,
2000, str. 47.
96 Kolektiv autorů. Swedish law: a survey.Stockholm:Juristförlaget JF AB, 1994, str. 52. 
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prameny jako ve státech Common Law, nicméně precedenty Nejvyššího a Nejvyššího 

správního soudu jsou obecně příjimany jako stanoviska pro sjednocování soudní praxe 

v zájmu zajištění předvídatelnosti soudních rozhodnutí. 

Prameny práva jsou také obchodní zvyklosti v komerčních kontraktech či 

standartizované smlouvy s normativním účinkem, které bývají používany, zejména 

v pracovním právu ve formě kolektivních smluv. Konečně podpůrným pramenem práva 

je i právní literatura a doktrína ve formě vědeckých prací.97

Švédské pracovní právo se vyvinulo ke konci 19.století a podobně jako anglické právo 

bylo na počátku prvotně kodifikováno pouze kolektivními smlouvami mezi zástupci 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, kterými byl položen základ tzv. Švédskeho modelu 

sociálního státu. Následná kodifikace bylo pouhým uzákoněním již existující sociální 

praxe pracovního trhu. Ve švédském právu neexistuje žádný centrální kodex, jako třeba 

Zákoník práce, pouze množství odlišných zákonů upravujících specifické části 

pracovního práva ve Švédsku a dále vícero kolektivních smluv uzavíraných

v jednotlivých odvětvích. 

Mezi nejdůležitější právní předpisy regulující individuální pracovní právo patří zejména 

Zákon o ochraně zaměstnanosti (SFS 1982:80 lag om anställningsskyd) označovaný 

zkratkou LAS, Zákon o zákazu diskriminace zaměstnanců pracujících na zkrácený 

úvazek a zaměstnanců zaměstnaných na dobu určitou (SFS 2002:293 Lag om förbud

mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med

tidsbegränsad anställning), zákon o agenturním zaměstnávání (SFS 2012:854 Lag om

uthyrning av arbetstagare), zákon o rodičovské dovolené (SFS 1995:584

Föräldraledighetslag), zákon o zaměstnávání ve veřejném sektoru (SFS 1994:260 Lag

om offentlig anställning), zákon o pracovní době (SFS 1982:673 Arbetstidslag).

Kolektivní pracovní právo upravuje zejména zákon o zaměstnanosti, pracovněprávní 

spolupráci (SFS 1976:580 Lag om medbestämmande i arbetslivet), zákon o zastoupení

ve správních radách společností (SFS 1987:1245 Lag om styrelserepresentation för de

97 Bogdan, Michael. Swedish law in the New Millennium. 1st edition. Stockholm: Nordstedts Juridik AB,
2000, str. 62.
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privatanställda). Řešením sporů z pracovněprávních vztahů upravuje zákon o 

pracovněprávních sporech (SFS 1974:371 Lag om rättegången i arbetstvister).

Nejdůležitějším pramenem švédského práva zabývajícím se výpověďmi z pracovního 

poměru je výše zmíněný zákon o ochraně zaměstnanosti (LAS). Tento zákon se zabývá, 

mimo jiné, druhy pracovního poměru, ukončováním pracovního poměru, pracovními 

poměry při převodech podniků a změně zaměstnavatele. Některá ustanovení jsou 

dispozitivní a strany se od nich mohou odchýlit kolektivními smlouvami. Zákon rovněž 

obsahuje ustanovení, od kterých se lze odchýlit, ale pouze ve prospěch zaměstnance. 

Zákon se však nevztahuje na taxativně vymezený okruh osob. Jedná se o osoby 

v manažérských a obdobných pozicích (zejména jednatelé společností a chief executive 

officers); zaměstnance, kteří jsou členy rodiny zaměstnavatele; zaměstnanci zaměstnaní 

pro práci v domácnosti zaměstnavatele a zaměstnanci pracující v práci speciální 

podpory zaměstnání a chráněného zaměstnávání. 

Jak již bylo uvedeno výše, kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy mají ve

švédském pracovním právu nezastupitelné místo. Kolektivní smlouvy se sjednávají

mezi svazy zaměstnavatelů a zaměstnanců většinou pro příslušné odvětví, jako 

například organizace Teknikföretagen pro strojírenské odvětví. Jejich jednotlivá 

ustanovení se liší od obecné zákonné úpravy.

4.2 Ukončování pracovního poměru ve Švédsku 

Pracovní poměr vzniká pracovní smlouvou na dobu určitou nebo neurčitou, její forma 

není zákonem předepsána, může být uzavřena jak písemně, tak i ústně. Zaměstnavatel je 

však pod povinností poskytnout zaměstnanci písemně veškeré informace o 

nejdůležitějších podmínkách smlouvy, a to do jednoho měsíce od vzniku pracovního 

poměru (§6c LAS).  

Speciálním typem pracovního poměru je poměr na zkušebnou dobu, který může být 

uzavřen pouze na období maximálně šestí měsíců dle § 6A LAS. Pokud si 

zaměstnavatel nebo zaměstnanec nepřeje pokračovat v pracovním poměru, musí o tom 

učinit oznámení druhé straně před uplynutím sjednané doby zkušebního pracovního 

poměru, v jiném případě se poměr mění na dobu neurčitou. 
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Pracovní poměr může být ukončen výpovědí jak zaměstnavatele, tak zaměstnance; 

uplynutím sjednané doby při pracovních poměrech na dobu určitou; okamžitým 

skončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele; okamžitým skončením ze 

strany zaměstnance a dohodou stran o ukončení pracovního poměru. 

Pracovní poměr se ukončuje uplynutím času jako objektivní právní skutečnosti u tzv. 

fixních pracovních smluv dle ustanovení § 4 LAS. Tyto smlouvy je možné uzavřít 

pouze v případech uvedených v § 5 a 6 LAS, jde například o případy sezonních prací, 

pozice náhradních pracovníků, pracovníků, kteří již dosáhli věku 67 let nebo pracovníků 

v rámci tzv. zkušebního pracovního poměru, který nepřesáhne šest měsíců. 

Zaměstnávání zaměstnance u jednoho zaměstnavatele na dobu určitou nesmí 

v horizontu pěti let přesáhnout dva roky, jinak se pracovní poměr mění na poměr na 

dobu neurčitou. 

Pracovní poměr může být ukončen okamžitým skončením ze strany zaměstnavatele bez 

výpovědní doby (uppsägning) v případě, kdy zaměstnanec hrubě porušil své povinnosti 

vůči zaměstnavateli. Zaměstnavatel však může pracovní poměr ukončit okamžitě pouze 

na základě okolností, které mu byly známy maximálně dva měsíce před dnem ukončení 

pracovního poměru. Za jistých výjimečných okolností omlouvajících takový postup 

však zaměstnavatel může okamžitě ukončit pracovní poměr i na základě okolností 

starších dvou měsíců. Důvody okamžitého skončení pracovního poměru jsou stejné jako 

při výpovědi, musí být však závažnější. Příklady těchto důvodů jsou násilné chování, 

výhružky násilného chování v práci nebo v souvislosti s ní, krádeže, hrubá disloajalita

vůči zaměstnavateli.98

Zaměstnanec může ukončit pracovní poměr s okamžitou účinností, když zaměstnavatel 

podstatným způsobem nesplňuje své povinnosti vůči zaměstnanci dle ustanovení § 4 

LAS. Útok nebo urážlivé chování mohou být důvody legitimizující tuto formu ukončení 

pracovního poměru. 

98 Adlercreutz, Axel; Nyström, Birgitta. Labour law in Sweden. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 2010, str. 123.
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Pracovní poměr se dále ukončuje společným souhlasným projevem vůle obou stran 

pracovní smlouvy ve formě dohody o ukončení pracovní smlouvy. Pracovní poměr se 

tak končí dnem na kterém se strany dohodly v dohodě o ukončení pracovního poměru. 

Nejčastější důvodem ukončení pracovního poměru zůstává ukončení výpovědí. 

Výpověď ze strany zaměstnance je v podstatě bez omezení, zaměstnanec nemusí uvádět 

žádné důvody výpovědi, pracovní poměr se ukončuje uplynutím výpovědní doby. 

Zaměstnanec musí zůstat pracovat u zaměstnavatele v průběhu výpovědní doby, není-li 

dohodnuto stranami jinak. Kolektivní smlouvy mohou stanovit, že je zaměstnanec 

povinen platit náhradu škody zaměstnavateli za výpadek pracovní síly v případě, že 

během výpovědní doby nepracuje u zaměstnavatele. 

4.3 Výpověď v švédském právu 

4.3.1 Forma Výpovědi a její náležitosti 

Za výpověď ve smyslu Zákona o ochraně zaměstnanosti se považuje pouze 

jednostranný projev vůle zaměstnavatele o ukončení pracovního poměru se 

zaměstnancem. Ustanovení LAS regulující výpovědi je § 7 LAS a následující. Výpověď 

musí mít obligatorně písemnou formu a musí obsahovat poučení o postupu, pokud by si 

zaměstnanec přál zneplatit výpověď nebo žádat náhradu škody. Výpověď rovněž musí 

obsahovat informaci, zda zaměstnanec má či nemá právo priority při opětovném 

zaměstnání. 

Na základě § 9 LAS je zaměstnavatel povinen po žádosti zaměstnance uvést okolnosti, 

které ho vedly k výpovědi. Takové zdůvodnění musí být rovněž písemné, pokud o to 

zaměstnanec požádá. 

Výpověď musí být doručena zaměstnanci osobně, pokud to není možné, tak 

prostřednictvím doporučené pošty na jeho poslední známou adresu. Výpověď je účinná 

v okamžiku doručení zaměstnanci, pokud byla výpověď zaslána doporučenou poštou, 

tak je účinná desátým dnem poté, co byla odevzdána k poštovní přepravě. 
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4.3.2 Výpovědní doba  

Základní pravidlo o délce výpovědní doby předpisuje ustanovení § 11 LAS, které 

stanoví, že minimální výpovědní doba pro zaměstnance a zaměstnavatele činí jeden 

měsíc.  

Zaměstnanec má však právo na delší výpovědní dobu, která činí dva měsíce (v případě 

zaměstnání od 2 do 4 let), tři měsíce (v případě zaměstnání od 4 do 6 let), čtyři měsíce 

(v případě zaměstnání od 6 do 8 let), pět měsíců (v  případě zaměstnání od 8 do 10 let) 

nebo 6 měsíců (v případě zaměstnání více než 10 let). 

Pokud je zaměstnanci na rodičovské dovolené dána výpověď, výpovědní doba započne 

až jeho návratem do zaměstnání. 

Zaměstnanec, jemuž byla dána výpověď má v průběhu výpovědní doby právo na  

stejnou mzdu a veškeré zaměstnanecké benefity jako před výpovědí. 

4.4 Důvody výpovědi  

Důvody legitimizující výpověď lze nalézt v LAS, nicméně se jedná o obecnou úpravu, 

kolektivní smlouvy často obsahují odchylnou úpravu.  

Kolektivní smlouvy nebo LAS stanovují povinné konzultace zaměstnavatele se 

zaměstnancem nebo odborovou organizací, zejména při kolektivním propouštění nebo 

propouštění z ekonomických důvodů. 

Ustanovení § 7 LAS stanoví, že výpověď ze strany zaměstnavatele musí být založena na 

objektivních příčinách. Blíže tyto důvody zákon nedefinuje, nicméně v dalších 

ustanoveních mluví o okolnostech, které jsou spojeny buď osobně se zaměstnancem 

nebo o jiných okolnostech. Ustanovení výslovně stanoví, že převod společnosti, 

podniku nebo jeho části není objektivní příčinou výpovědi. Zaměstnavatel však může 

dát výpověď, pokud je důsledkem ekonomických, technických nebo organizačních 

změn. Tyto změny zahrnují změny v pracovní síle. Zaměstnavatel není oprávněn dát 

výpověď v případě, že je přiměřené od něj vyžadovat nabídku jiné práce pro 

zaměstnance v jeho podniku. Není rozumné vyžadovat od zaměstnavatele nabídku jiné 

práce v případě, že zaměstnanec výrazně porušil své povinnosti. Nabídka práce se 
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vztahuje na celou právní entitu zaměstnavatele nejenom na provozovnu, ve které 

zaměstnanec pracoval. 

4.4.1 Výpověd z důvodů vztahujících se k osobě zaměstnance 

Jedná se o tzv. disciplinární propuštění z důvodů, které souvisejí s osobou zaměstnance, 

jeho chováním nebo pracovním výkonem. Zákon tyto důvody nikterak blíže 

nespecifikuje nicméně z judikatury lze najít příklady důvodů, které vedly k výpovědi. 

Jde například o neomluvené absence, odmítnutí plnit příkazy,  opakovanou nedbalost v 

práci, krádeže, násilné chování v práci nebo v souvislosti s ní, disloajalita vůči 

zaměstnavateli, ztráta pracovní způsobilosti, nedostačující pracovní výkon nebo vážné 

problémy či nedostatky ve spolupráci.99

 Pokud dává zaměstnavatel výpověď z důvodů vztahujících se k osobě zaměstnance, 

musí o tom zaměstnance informovat předem. Informace o zamýšleném ukončení 

pracovního poměru musí být poskytnuta nejméně dva týdny před doručením výpovědi. 

Pokud je zaměstnanec člen odborové organizace, zaměstnavatel musí notifikovat 

lokální organizaci zaměstnanců, ke které zaměstnanec patří ve stejném čase jako 

zaměstnance. Zaměstnanec nebo příslušná odborová organizace mají právo žádat o 

konzultaci v souvislosti s notifikací a výpovědí. Zaměstnavatel je povinen konzultace 

poskytnout pokud byly vyžádané do jednoho týdne od oznámení záměru o propuštění. 

Do doby než jsou konzultace ukončeny, nemůže zaměstnavatel dát zaměstnanci 

výpověď.  

Jak již bylo uvedeno výše, zaměstnavatel je oprávněn dát výpověď z důvodů 

vztahujících se k osobě zaměstnance pouze na základě okolností, které mu byly známy 

maximálně dva měsíce před dáním výpovědi. Důvodem je chránit zaměstnance před 

prací pod stálou hrozbou výpovědi. Existují však výjimky z tohoto pravidla v případech, 

kdy zaměstnanec vyžádal odložení výpovědi nebo souhlasil s odložením výpovědi, 

zaměstnavatel tak může použít i okolnosti starší dvou měsíců. Předchozí upozornění 

před dáním výpovědí zákon nevyžaduje, v praxi ale k němu dochází,  aby zaměstnanec 

měl možnost své chování eliminovat nebo napravit a zaměstnavatel mohl prokázat, že 

se výpověď opírá o objektivní příčiny. 

99 Adlercreutz, Axel; Nyström, Birgitta. Labour law in Sweden. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 2010, str. 122.
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4.4.2 Výpověď z ekonomických a strukturálních důvodů 

Ostatními objektivními důvody jsou důvody, které se nevztahují k osobě zaměstnance, 

ale jde o důvody ekonomické, jako je nedostatek práce, reorganizace, zrušení či 

přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Rozhodnutí o ekonomické či strukturální 

změně z důvodu například reorganizace nebo nedostatku práce je plně v kompetenci 

zaměstnavatele a není soudy přezkoumáváno.100 Nedostatek práce (arbetsbrist) může 

vzniknout v případě, kdy společnost nebo její část není dále zisková nebo pokud se 

společnost rozhodne, že změní způsob provozu nebo oddělí jednotlivé části provozu. 

Před reorganizací společnosti a snižováním pracovní síly kvůli nedostatku práce je 

zaměstnavatel povinen konzultovat opatření s odborovou organizací dle Zákona o 

spolupráci v pracovněprávních vztazích. 

V případech snižování stavu ve společnosti platí většinou kolektivní smlouvy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnanci o pořadí zaměstnanců určených k propuštění. Pokud 

strany nedosáhnou dohody aplikuje se ustanovení § 22 LAS upravující pořadí v 

souvislosti s ukončováním pracovních poměrů. Dle ustanovení je sestaveno speciální 

nařízení o ukončení (turordning) pro každou organizační část zaměstnance obsahující 

seznam zaměstnanců podle délky zaměstnání. Zaměstnavatelé s nejvíc deset 

zaměstnanci mohou vybrat dva zaměstnance, kteří jsou, dle názoru zaměstnavatele, 

důležití pro budoucí činnost zaměstnavatele. Tito zaměstnanci jsou vyňati z nařízení a 

mají přednost při pokračování pracovního poměru.Pořadí zaměstnanců je předurčeno na 

základě celkové doby zaměstnání zaměstnance u zaměstnavatele. Zaměstnanci s delší 

délkou zaměstnání mají přednost před zaměstnanci s kratší dobou zaměstnání. V 

případě stejné délky zaměstnání mají přednost starší zaměstnanci. Pokud je možné 

pokračování zaměstnance v zaměstnání po jeho přemístění, přednost závisí od potřebné 

kvalifikace pro tuto práci. Pracovníci se sníženou pracovní schopností mají přednost 

vždy, bezohledu na délku, pokud to nezpůsobuje zaměstnavateli vážné komplikace. 

Lze tedy shrnout, že výpověď stojí na objektivních příčinách, pokud jde o nadbytečnost 

nebo okolnosti vztahujících se k osobě zaměstnance (včetně nedostatku kompetence). V 

případě menší způsobilosti z důvodu věku, nemoci nebo mateřství je zaměstnavatel 

100 Bogdan, Michael. Swedish law in the New Millennium. 1st edition. Stockholm: Nordstedts Juridik AB,
2000, str. 362.
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povinen převést zaměstnance na jiné pracovní místo nebo jej odškodnit. Podle 

judikatury jde o důvodnou výpověď pokud je pracovní způsobilost zaměstnance snížena 

takovým způsobem, že od něj nelze nadále očekávat výkon jakékoliv práce. 101

Z vedlejších zákonů lze vyčíst speciální ochranu pro některé druhy zaměstnanců. 

Výpověď nestojí na objektivních důvodech pokud je diskriminační (z důvodu rasy, 

věku, sexuální orientace atd) nebo pokud je její důvodem uvolnění zaměstnance 

pečujícího o nemocnou osobu v jeho domácnosti. Nelegitimní je i výpověď pro člena 

odborové organizace z důvodu nedostatku práce, pokud je jeho členství významné pro 

činnost odborové organizace. 

4.5 Právo na přednost při opětovném zaměstnání 

Švédské pracovní právo zavedlo právně vymahatelné právo na opětovné zaměstnání, v 

případě že v období po dání výpovědi z důvodu nedostatku práce, zaměstnavatel vytvoří 

nebo se mu uvolní nová pracovná místa. Zákon v ustanovení § 25 LAS kromě garance 

tohoto práva vytváří i pořadí přednosti při opětovném zaměstnávání. Toto ustanovení se 

však neuplatní, pokud kolektivní smlouva stanoví jinak, jednotlivá průmyslová odvětví 

mají v rámci kolektivních smluv odchylná ustanovení o výkonu nebo pořadí při aplikaci 

tohoto práva.

Na to, aby zaměstnanec mohl uplatnit právo na opětovné zaměstnání, musí být 

propuštěn v důsledku nedostatku práce, nebo v případě, že pracoval na částečný úvazek, 

pokud mu nebyla prodloužena smlouva z důvodu nedostatku práce. Další podmínkou je 

období alespoň 12 měsíců zaměstnání u zaměstnavatele za poslední tři roky, zároveň 

musí být zaměstnanec dostatečně kvalifikován na danou uvolněnou nebo nově 

vytvořenou pozici. 

Právo se může uplatnit pouze, pokud je volné pracovní místo vytvořeno nebo uvolněno 

nejpozději do devíti měsíců od ukončení pracovního poměru z důvodu nedostatku 

práce.

101 Adlercreutz, Axel; Nyström, Birgitta. Labour law in Sweden. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 2010, str. 122.
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Pokud má více zaměstnanců právo na opětovné zaměstnání, pořadí se určí dle celkové 

doby jejich zaměstnání u příslušného zaměstnavatele. Zaměstnanci s delší délkou 

zaměstnání mají přednost před zaměstnanci s kratší dobou zaměstnání. V případě stejné 

délky zaměstnání mají přednost zaměstnanci s vyšším věkem. Zaměstnavatel musí 

vyjednávat s lokální odborovou organizací, pokud hodlá nabídnout práci zaměstnanci a 

ostatní zaměstnanci mají silnější právo přednosti.  

4.6 Nároky zaměstnance při nezákonném ukončení pracovního 
poměru 

Ustanovení § 34 LAS stanoví možnosti obrany zaměstnance při nezákonném uplatnění 

výpovědi nebo okamžitého skončení pracovního poměru. Pokud zaměstnanec nebo 

odborová organizace mají za to, že výpověď je neplatná, doručí prohlášení neplatnosti 

zaměstnavateli nejpozději dva týdny po dání výpovědi. Následná žaloba pro zneplatnění 

výpovědi musí být podána nejpozději dva týdny po tomto oznámení. Důvodem je 

nedostatek objektivních příčin při výpovědi z důvodů vztahujících se k osobě 

zaměstnance nebo z jiných příčin. Prohlášení neplatnosti se však neuplatní pokud 

neplatnost výpovědi je namítána pouze z důvodu porušení pravidel přednosti při 

výpovědi z důvodu nedostatku práce.  

Pokud existuje spor o platnost výpovědi, pracovní poměr nekončí až do pravomocného 

rozhodnutí soudu. Zaměstnanec zůstává na své pozici, dále je mu placena mzda a 

zůstávají mu všechny benefity. Pouze pokud existují speciální důvody pro suspendaci 

zaměstnance, není zaměstnavatel povinen zaměstnance dále zaměstnávat. Výsledkem 

soudního rozhodnutí je buď rozhodnutí soudu o tom, že zaměstnání končí uplynutím 

výpovědní doby nebo pozdějším okamžikem stanoveným soudem z důvodu platnosti 

výpovědi. Druhou možností je zneplatnění výpovědi soudem, v takovém případě 

nemůže zaměstnavatel propustit zaměstnance z důvodů  uvedených v původní výpovědi 

a je povinen jej i nadále zaměstnávat. 

Zaměstnanec je rovněž oprávněn k náhradě škody, kterou utrpěl jako ztrátu způsobenou 

zaměstnavatelem a jako náhradu za mzdu a další benefity, na které má nárok. Náhrada 

škody zahrnuje jak odškodnění za utrpěné ztráty, tak za porušení zákona. Náhrada 
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škody podléha limitaci a snižování při částečném spoluzavinění zaměstnance nebo při 

porušení jeho povinnosti k limitaci vzniklé škody.

V souladu s ustanovením § 39 LAS pokud zaměstnavatel odmítne nadále zaměstnávat  

zaměstnance po zneplatnění jeho výpovědi soudem, pracovní poměr se považuje za 

ukončený. Zaměstnavatel však musí platit náhradu škody určenou dle délky celkové 

doby zaměstnání zaměstnance u zaměstnavatele v čase ukončení pracovního poměru. 

Pokud byl zaměstnanec zaměstnán méně než 5 let náhrada škody činí 16 měsíčních 

mezd, v případě doby zaměstnání od 5 let do 10 let, činí náhrada mzdy 24 měsíčních 

mezd a konečně při době zaměstnání delší než 10 let činí náhrada škody 32 měsíčních 

mezd. Pokud byl zaměstnanec zaměstnán  zaměstnavatele po dobu menší 6 měsíců, 

náhrada škody činí právě 6 měsíčních mezd.  

Dle ustanovení § 41 LAS, pokud kterákoliv strana pracovního poměru chce žádat o 

náhradu škody, musí tak učinit nejpozději do 4 měsíců od podání žaloby.   

Řízení o neplatnosti je vedeno v souladu se zákonem o pracovněprávních sporech. 

Pracovněprávní spory o neplatnost výpovědi projednávají okresní nebo pracovní soudy, 

na odvolací instanci pak Apelační soud a Nejvyšší soud. Tribunály jsou složeny z 

předsedů, místopředsedů a členů. Předsedy a místopředsedy mohou být pouze osoby s 

právním vzděláním a soudní praxí. Zbylí členové musí mít specializované poznatky o 

pracovním trhu a jsou jmenováni na návrh organizace zaměstnavatelů, organizace 

zaměstnanců, profesních organizací, státních a samosprávních institucí. Běžná doba 

soudního řízení je 6 měsíců.102

102 Avenues for redress (penalties, remedies) and litigation procedure for individual complaints – Sweden – 2012

URL<http://www.ilo.org/dyn/eplex/termdisplay.redress?p_lang=en&p_expandcomments=Y&p_checkbox=Y&p_coun

try=SE> [cit. 2013-11-03]
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Závěr

Primárním cílem této diplomové práce bylo především zkoumat jednotlivé právní řády 

Evropské Unie a jejich úpravu v otázce výpovědi z pracovního poměru, zejména se 

zaměřením na výpověď ze strany zaměstnavatele. Švédský i anglický právní řád 

považují jednostranné ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele za 

samostatný způsob skončení pracovního poměru (resignation), za výpověď tak považují 

pouze jednostranné ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

i. Rozdíly vyplývající z jiné právní kultury

První a základní rozdíl mezi jednotlivými právními řády tkví v jejich příslušnosti k 

odlišným právním kulturám a s tím souvisejícím odlišným pohledem na tvorbu a

aplikaci práva. I když slovenský a švédský právní systém patří do stejné kontinentální 

právní kultury, švédský patří mezi skandinávskou větev, zatímco ten slovenský patří do 

germánského okruhu. Rozdíly se projevují zejména právní autoritou precedentu a

aplikací soudní praxe. Švédský systém je rovněž specifický silným postavením 

odborového hnutí a kolektivního vyjednávání. To se projevuje hlavně v paralelním 

systému obecné zákonné úpravy a kolektivních smluv, které se odchylují od zákona a

upravují oblasti pracovního práva jinak dle potřeb konkrétního odvětví. 

Paralelní je i systém pracovního práva a práva výpovědí v anglickém právu. Hlavními 

prameny práva jsou precedenty a legislativa, v důsledku historického vývoje se tak 

vyvinulo soudcovské právo upravující výpovědi a zákonná úprava, zejména ve druhé 

polovině dvacátého století. Za jisté meziobdobí lze označit období, ve kterém kolektivní 

smlouvy poskytovaly jedinou větší ochranu pro zaměstnance při výpovědi, stejně jak 

tomu bylo na počátku dvacátého století ve Švédsku. Paralelní systém tak vytváří 

možnost volby prostředků a právo, kterým se bude poškozený zaměstnanec bránit. 

ii. Okruh zaměstnanců, na které se obecná právní úprava vztahuje 

Dalším důležitým bodem při zkoumání právní úpravy výpovědí je okruh zaměstnanců, 

na které se úprava vztahuje a kteří tak mohou využít právní prostředky k ochraně svých 

práv. Slovenská úprava tak nerozlišuje mezi jednotlivými zaměstnanci, s výjimkou 

zaměstnanců ve zkušební době, kterým může být pracovní poměr ukončen bez udělení 
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důvodu a s okamžitým účinkem. Jiný právní režim se vztahuje na veřejné zaměstnance. 

Švédská úprava se nevztahuje na osoby v manažérském postavení a osoby které mají

rodinný nebo jinak blízký vztah se svým zaměstnavatelem. Zvláštní úpravou je taky 

anglické právo, ochrana před nezákonnou výpovědí (wrongful dismissal) je

poskytována všem zaměstnancům, nicméně má své limity. K poskytnutí ochrany v 

rámci práva nespravedlivých výpovědí (unfair dismissals) musí prokazovat

zaměstnanec tzv. kontinuitu zaměstnání ve výši nejméně dvou let, rovněž nesmí být 

zaměstnanec z vyloučeného odvětví, např. z bezpečnostních či armádních složek. 

iii. Forma výpovědi, výpovědní doba 

Rozdíly lze najít i ve formě a doručení výpovědi nebo výpovědní době. Anglické právo 

v duchu principu neformalismu nestanovuje pro výpověď žádnou formu, nicméně 

zaměstnanec má právo na písemnou výpověď s jejím odůvodněním. Výpovědní doba je 

odvislá od doby zaměstnání propuštěného zaměstnance. Její délka je však většinou 

kratší než ve slovenském právu, kde činí od 1 měsíce do tří měsíců. V anglickém právu 

činí výpovědní doba obvykle méně než tři měsíce, může se ale vyšplhat i na 12 měsíců. 

Slovenský zákon stanovuje obligatorní písemnou formu výpovědi s povinným 

odůvodněním a přesným popisem jejího doručování zaměstnanci. Délka zaměstnání u 

příslušného zaměstnance je rozhodujícím faktorem při výpovědní doby i ve švédském 

právu, délky výpovědní doby jsou ze všech porovnávaných systémů nejdelší, v rozpětí 

od jednoho do šesti měsíců. Zákon vyžaduje písemnou formu výpovědi a její řádné 

doručení. Bližší okolnosti výpovědi je však zaměstnavatel povinen poskytnout až po 

žádosti zaměstnance. 

iv. Důvody výpovědi 

Ani jeden zkoumaný právní řád neumožňuje svévolné propuštění zaměstnance 

zaměstnavatelem. S výjimkou Common law výpovědí, kdy se důvody výpovědi 

primárně nezkoumají, všechny právní řády stanovují pevné zákonné důvody. Zatímco 

slovenský a anglický právní systém stanovuje taxativní výčet výpovědních důvodů (se 

zbytkovou klauzulí v anglickém právu), švédský systém jen obecně stanoví, že výpověď 

musí mít objektivní příčiny, přičemž konkrétní důvody jsou uvedeny až v judikatuře. 
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Obecně lze ale ve všech právních řádech najít dva základní okruhy výpovědních 

důvodů: z ekonomických důvodů a z důvodů vztahujících se k osobě zaměstnance. 

Výpověď z ekonomických důvodů se vztahuje k celé organizaci zaměstnavatele, 

z důvodů nedostatku poptávky, reorganizace, zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo 

jeho části. Všechny právní řády jednotně nezasahují do autonomie rozhodování 

zaměstnavatele o snižování pracovních sil z ekonomických důvodů, pod podmínkou, že 

jde o skutečný důvod propouštění. Zákonné kontrole však podléhá způsob výběru 

propouštěných zaměstnanců, zejména aby nedocházelo k diskriminačnímu zacházení. 

Ze všech právních řádů pouze švédský jasně a určitě stanovuje způsob výběru 

propouštěných zaměstnanců dle principu “last-in-first-out”. Ostatní dva právní řády 

ponechávají rozhodnutí na zaměstnavatele, pokud je objektivní a učiněné v dobré víře. 

Druhou skupinu tvoří výpovědní důvody vztahující se k osobě zaměstnance. Patří sem 

zejména ztráta způsobilosti, nedostatek kvalifikace nebo nekompetentnost, v těchto 

případech většinou zaměstnanec není odpovědný za tyto nedostatky, právní řády tak 

usilují o zachování jeho zaměstnání, například převedením na jinou práci nebo 

nabídkou práce v organizaci zaměstnavatele. Mezi důvody vztahující se k osobě 

zaměstnance patří zejména hrubé nebo opakované porušení pracovní disciplíny nebo 

nedostatečné plnění pracovních příkazů. V zájmu eliminace svévole zaměstnavatele, 

zákonodárci ve zkoumaných právních řádech přistoupili k dodatečným požadavkům 

zaměstnavatele. Jedná se o obligatorní upozornění zaměstnance na nedostatky 

(slovenské právo), povinné konzultace se zaměstnancem nebo odborovou organizací 

(anglické právo) nebo omezení časového uplatnění tohoto výpovědního důvodu 

(švédské právo).

v. Ochrana určitých skupin zaměstnanců 

Právo všech právních řádů chrání před výpovědí určité specificky zranitelné skupiny, 

respektive zabraňuje, aby jejich odlišnost nebo znevýhodnění bylo důvodem výpovědi. 

Slovenské právo tak činí přímo v zákoníku práce, kdy platí zákaz výpovědi pro těhotné 

pracovnice, zaměstnance na rodičovské dovolené, práceneschopné zaměstnance a jiné. 

Stejné a další skupiny chrání anglické právo institutem automaticky nespravedlivé

výpovědi, kdy pokud se prokáže, že například těhotenství bylo skutečným důvodem 
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výpovědi, automaticky to způsobí neplatnost výpovědi. Švédské právo dále stanovuje, 

že výpověď nestojí na objektivních a spravedlivých základech, pokud její důvodem byla 

diskriminace (dle Zákona o zákazu diskriminace), nebo nemoc zaměstnance či jeho 

blízkého, v případě, že jeho stav vyžaduje pečování. 

vi. Konzultace a ostatní povinnosti zaměstnavatele 

Výpověď jako institut pracovního práva má závažné dopady na zaměstnance, právo by 

proto mělo vytvářet podmínky, aby byla výpověď použita až jako poslední krajní 

prostředek neboli ultima racio. K tomu přispívají výše uvedené výpovědní důvody, ale 

rovněž další povinnosti zaměstnavatele. Všechny zkoumané právní řády obsahují 

povinnost zaměstnavatele konzultovat výpověď se zaměstnancem nebo jeho odborovou 

organizací, důvodem je nepochybně diskuze a navržení jiných prostředků a opatření než 

výpověď. Povinná konzultace a notifikace příslušnému státnímu orgánu se uskutečňuje i 

v případech kolektivního propouštění v souladu se sekundárními předpisy EU. Povinná 

notifikace příslušnému úřadu práce se v slovenském právu vyžaduje i u propuštění 

zdravotně postiženého zaměstnance.  

Nabídka práce v organizaci zaměstnavatele je zákonem zakotvena v slovenském a 

švédském právu, anglické právo ji neobsahuje, nicméně se může vyžadovat v rámci 

požadavku dobré víry zaměstnavatele, zejména u zaměstnanců s delší délkou 

zaměstnání u zaměstnavatele.  

Ve vztahu k opětovnému zaměstnávání švédské právo zakotvuje právo na opětovné 

zaměstnání a určení pořadí opětovného zaměstnání oprávněných zaměstnanců. 

Slovenské právo postupuje negativní cestou a zakazuje znovuvytvoření místa a přijetí 

nového zaměstnance při propuštění zaměstnance z nadbytečnosti. Anglické právo 

takový požadavek nezakotvuje.

vii. Nároky nezákonně propuštěných zaměstnanců 

Všechny zkoumané právní řády poskytují ochranu zaměstnancům při nezákonné 

výpovědi, lze ji však uplatnit pouze v prekluzivní lhůtě, resp. v průběhu několika dnů. 

Až do pravomocného rozhodnutí soudu je zaměstnavatel povinen zaměstnance nadále 

zaměstnávat s výjimkou anglického práva. Ve všech zkoumaných řádech zákonnost 
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(nebo spravedlivost) výpovědi dokazuje zaměstnavatel. Právní řády se liší v tom, jak 

bude neplatnost zhojena. Slovenský právní řád v případě neplatnosti výpovědi nařizuje 

zaměstnavateli pokračování zaměstnání zaměstnance, ledaže by to nebylo rozumné 

vyžadovat od zaměstnavatele. Švédský právní řád rovněž preferuje pokračování 

zaměstnání zaměstnance s případným nahrazením škod, které mu vznikly nezákonnou 

výpovědí. Kompenzační náhrada škody je však dalším nárokem v případě, že 

zaměstnavatel odmítne pokračovat v zaměstnávání nezákonně propuštěného 

zaměstnance. Nejvíc možností má zaměstnanec v anglickém právu, nejenom lze uplatnit 

až tři nároky, ale zaměstnanec se pří návrhu na zneplatnění výpovědi, může vybrat, 

který nárok preferuje, zda náhradu škody nebo opětovné zaměstnání na stejné či jiné 

pozici.

Ve švédském právu a anglickém právu posuzují platnost výpovědi specializované soudy 

či tribunály, složené mimo jiné i ze zaměstnanců. Možné jsou i mimosoudní řešení 

soudů, prostřednictvím arbitráže nebo smírčího úředníka. Na Slovensku pracovněprávní 

spory projednávají běžné soudy, arbitrážní řešení těchto sporů není možné.  

Z komparace tří zkoumaných právních řádů lze vyvodit mnoho společných rysů 

zejména v otázce důvodů výpovědí nebo ochrany určitých skupin zaměstnanců, rozdíly 

lze nalézt v způsobu urovnávání sporů a nárocích zaměstnanců nebo vedlejších 

povinnostech zaměstnavatele. 

viii. Shrnutí

Ze švédského nebo anglického práva lze pro to slovenské doporučit zejména stabilitu 

pracovněprávní úpravy. Jak švédská, tak anglická úprava se mění jen sporadicky po 

celospolečenské debatě za účasti zaměstnanců, zaměstnavatelů a vlády. Slovenská 

úprava se mění každým volebním obdobím, změny jsou nepřehledné a nesystémové, 

což vytváří nestabilitu a nejistotu v pracovním právu a na trhu práce. Ve formě nebo 

náležitostí výpovědi neexistují závažnější problémy, rovněž okruh výpovědních důvodů 

a jejich interpretace je stabilní již několik desítek let. Délka výpovědní doby 

odstupňovaná dle počtu odpracovaných let u zaměstnavatele je standartním řešením, lze 

jej nalézt i ve Švédsku nebo Velké Británii. Slovenskému právnímu řádu by pomohl 

zákonně definovaný systém pořadí zaměstnanců při výpovědi z ekonomických důvodů, 
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jak je tomu ve švédském právu. Zákonně definované právo opětovného zaměstnávání 

by mohlo nahradit nešťastné ustanovení o zákazu znovuvytvoření pracovního místa, 

které platí pro celou skutkovou podstatu ustanovení § 63 odst. 1 písm. b) Zákoníku

práce. Dále bych doporučil dle anglického vzoru způsob řešení pracovněprávních sporů. 

Zavedení možnosti volby nároků mezi pokračováním v zaměstnání a náhradou škody, 

by dalo zaměstnanci větší flexibilitu a zároveň zvýšilo zájem o zaměstnanců o podávání 

žalob, protože pokračování v zaměstnání jako jediný nárok pro zaměstnance se nejeví 

jako rozumná možnost v případech, kdy jsou vztahy na pracovišti trvale rozvráceny. 

Slovenský právní řád dlouhodobě vykazuje nízký počet pracovněprávních sporů, to 

nereflektuje zákonnou situaci na pracovním trhu, ale zejména neochotu a strach

zaměstnanců před zahájením sporů se svými zaměstnavateli. Zvýšení právního vědomí 

a znalosti svých práv by pomohlo kromě volby nároků zaměstnance i zrychlení 

pracovních sporů, zavedení pracovních senátů a možnost alternativního řešení sporů, 

například prostřednictvím autorizovaných smírčích úředníků dle anglické úpravy. Tito 

úředníci by byli autorizováni například státními úřady nebo kolektivními smlouvami. 
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ERA – Employment Rights Act (UK)

EU – Evropská unie
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LAS - Lag om anställningsskyd (SWE)
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QBD – Queen’s Bench Division
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ČR a NS SR v době do 31.12.1992 a NS ČR a NS SR po 1.1.1993) 
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SFS – Svensk författningssamling (SWE)

TUL(C)R – Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act (UK)
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Resumé

Cílem této práce je srovnání právních úprav výpovědí ze strany zaměstnavatele ve třech 

právních systémech Evropské unie: ve slovenském, anglickém a švédském systému.

Práce se zaměřuje na výpověď ze strany zaměstnavatele, v závěru obsahuje srovnání a 

hodnocení jednotlivých právních úprav. Práce obsahuje čtyři kapitoly. 

První kapitola se zabývá mezinárodní a evropskou právní úpravou ukončování 

pracovního poměru, zejména výpovědí ze strany zaměstnavatele. Kapitola obsahuje 

výčet mezinárodních smluv přijatých zvláště v rámci MOP jako i evropské právní 

předpisy zabývající se touto problematikou. 

Druhá kapitola pojednává o slovenské úpravě. Začíná obecnými výklady o způsobech 

ukončování pracovního poměru, pokračuje obecnými náležitostmi výpovědi a 

výpovědní dobou. V další části se práce věnuje jednotlivým výpovědním důvodům, 

zvláštními povinnostmi zaměstnavatele při ukončování pracovního poměru a zákazu 

výpovědi. Závěr kapitoly pojednává o nárocích zaměstnance při neplatném ukončení 

pracovního poměru. 

Třetí kapitola obsahuje úpravu anglického práva v kontextu práva UK. Kapitola 

pojednává o rozdílu mezi ochranou zaměstnance v systému common law a v legislativě. 

Pokračuje opisem systému ochrany před nespravedlivými výpověďmi (unfair

dismissals) a jednotlivých legitimních výpovědních důvodů. Na závěr kapitoly lze 

nalézt úpravu o nárocích zaměstnance při nespravedlivé výpovědi. 

Závěrečná čtvrtá kapitola se zabývá švédským právem. Na začátek pojednává o 

pramenech pracovního práva ve Švédsku, pokračuje obecnými náležitostmi výpovědi. 

Dále se pojednává o dvou výpovědních důvodech a opětovném zaměstnávání. Závěr 

kapitoly je věnován nárokům zaměstnance při úspěšném napadení výpovědi. 
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Abstract

Notice of termination of employment in selected EU member states

The aim of this thesis is comparison of legal regulation of the notice of termination of

employment in three legal systems within the EU: Slovak, English and Swedish. The

thesis deals with the notices of employers and in the conclusion it contains comparison

and evaluation of the legal systems. The thesis comprises four chapters.

The first chapter deals with international and european legal regulation of employment

termination, in particular regulation of notice of termination. The chapter contains

description of international treaties and conventions concluded mainly within

International Labour Organisation as well as european legal regulations and directives

dealing with this matter.

The second chapter deals with the Slovak regulation. At the beginning, it starts with

general description of employment termination, it continues with the general

requirements on notice and notice period. In the next part, the chapter describes specific

notice reasons, special duties of the employer during the termination of employment and

ban on the dismissal for protected groups of employees. The final part of the chapter

focuses on the remedies of an employee in the case the notice of termination is declared

invalid.

The third chapter contains the regulation in the English law within the context of the

UK law. The chapter deals with the differences between the protection of employees

under common law and in legislation. It continues with the description of system of

protection against the unfair dismissals and specific fair and unfair reasons for

dismissal. At the end of the chapter we may find the regulation of remedies for unfairly

dismissed employee.

The final fourth chapter deals with the Swedish law. At the beginning it decribes the

sources of Swedish labour law, then it focuses on the general requirements on the notice

of termination of employment. It further provides the dismissal reasons and re-

employment. The final part of the thesis is dedicated to the remedies of employee after

the notice of termination is successfully challenged before the court.
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