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       Úvod 

 

V disertační práci se budu věnovat výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Jedná se o 

důležitý a velmi rozšířený pracovněprávní institut, běžně 

se s ním setkává značná část naší společnosti, přičemž jde-

li o zaměstnance, může mít výpověď dopad na veškeré aspekty 

jejich života. Samotná tato skutečnost nabízí široký 

prostor pro psaní rozsáhlejší práce, nicméně pro zpracování 

disertace by to jistě nebylo postačující.  

Hlavním důvodem, proč jsem se na výpověď ze strany 

zaměstnavatele zaměřila, je především postřeh, že přes 

častý výskyt tohoto právního úkonu v praxi, zároveň i 

relativně důslednou propracovanost a dá se říci i určitou 

dlouholetou ustálenost právní úpravy v zákoníku práce, a 

dokonce i množství snadno dostupné odborné literatury a 

judikatury, se vyskytují časté chyby při jeho užití.  

Druhým důvodem je pak skutečnost, že zaměstnavatelům 

se mnohdy jeví výpověď příliš komplikovaná a nevýhodná 

(zejména pokud jde o správné užití či o faktické naplnění 

výpovědního důvodu). Běžně se proto snaží zjednodušit si 

situaci a propustit zaměstnance jinak (ať už vyvíjením 

tlaku k uzavření dohody, nebo třeba zneužitím výpovědních 

důvodů pro nadbytečnost nebo pro nesplnění předpokladů nebo 

požadavků stanovených pro výkon práce, což jsou v praxi 

zároveň dva nejčastěji užívané výpovědní důvody). Ve všech 

těchto případech jde o obcházení zákona. 

S ohledem na tyto nešvary jsem si vytyčila dva úkoly. 

    Jednak provést detailní právní rozbor výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, upozornit na 

pochybení, která se v souvislosti s tímto institutem dějí 

v praxi, a zamyslet se nad tím, proč se dějí a jak se jim 

vyhnout. Obtíže běžně činí například řádně popsat skutek, 
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který je výpovědním důvodem, odlišit od sebe některé 

výpovědní důvody, správně určit, kdy byla výpověď doručena 

zaměstnanci při doručení právní fikcí a podobně. 

Druhým úkolem je pokusit se najít řešení nežádoucí 

situace, kdy zaměstnavatelé častokrát nejsou ochotni 

používat institut výpovědi z pracovního poměru ve znění, 

jaké platí de lege lata. Neznamená to, že institut je 

nastaven vůči zaměstnavateli neadekvátně přísně a naopak 

vůči zaměstnanci neúměrně ochranářsky? Není žádným 

tajemstvím, že zákoník práce je odborníky na pracovní právo 

zpravidla pokládán za nedostatečně flexibilní. Nepřinesla 

by vyšší flexibilitu právě změna právní úpravy výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele? Neměla by být 

právní úprava de lege ferenda vstřícnější vůči oprávněným 

potřebám zaměstnavatelů? A pokud ano, jak toho dosáhnout? 

Na tyto otázky budu hledat odpovědi. 

Práci jsem rozčlenila do úvodu, sedmi kapitol (dále 

členěných na subkapitoly) a závěru. Práce dále obsahuje 

shrnutí v českém a anglickém jazyce, seznam klíčových slov 

a seznam použitých zkratek a použité literatury. 

Před rozborem výpovědi je třeba nejen vysvětlit pojem 

pracovního poměru, ale také se stručně zastavit u zákoníku 

práce samotného, a analyzovat též jeho vztah k občanskému 

zákoníku (a vůbec k občanskému právu). První kapitola je 

proto věnována právě tomuto tématu.  V posledních letech 

zde došlo k zásadním změnám, které je třeba shrnout a 

objasnit. 

Navazující  část disertace se poměrně podrobně zabývá 

charakteristikou ostatních právních úkonů, kterými lze 

skončit pracovní poměr. Zařazení této kapitoly vůbec nejde 

nad rámec tématu disertační práce, jak by se možná mohlo na 

první pohled zdát. Naopak, ucelený přehled všech právních 

úkonů (dohody o rozvázání pracovního poměru, okamžitého 

zrušení pracovního poměru atd.) umožňuje čtenáři srovnávat 
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a lépe tak vidět specifika výpovědi ze strany 

zaměstnavatele, pochopit její postavení v individuálním 

pracovním právu, vyhnout se chybám při užití výpovědi či si 

ujasnit, kdy zvolit k ukončení pracovního poměru právě 

výpověď a kdy jiný typ skončení pracovního poměru. 

Ve třetí, nejobsáhlejší kapitole se konečně detailně 

zaměřím na skončení pracovního poměru výpovědí ze strany 

zaměstnavatele, těžištěm je rozbor výpovědních důvodů. 

Za významnou pokládám také subkapitolu, ve které se 

zamyslím nad možností dát výpověď z pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele bez udání důvodu nebo z jiného než 

zákonem stanoveného důvodu. Je k úvaze, zda by právě 

uzákonění této možnosti nebylo pro flexibilitu 

pracovněprávních vztahů přínosem.   

Čtvrtá kapitola je určena právním institutům 

souvisejícím s výpovědí (odstupné, pracovní posudek a 

potvrzení o zaměstnání…), přičemž některé z nich se zároveň 

týkají i jiných způsobů skončení pracovního poměru.  

Následující kapitola analyzuje nároky z neplatného 

rozvázání pracovních poměrů, se zaměřením na neplatnou 

výpověď ze strany zaměstnavatele. S tím souvisí i pokus o 

zhodnocení práce soudů v České republice v těchto kauzách.  

Další kapitola se pak stručně zabývá vztahem české 

právní úpravy pracovního poměru a výpovědi s právní úpravou 

Evropské unie, vzhledem k tomu, že vstup České republiky do 

Evropské unie je důležitým mezníkem v celém právním řádu, a 

má tedy význam i pro institut výpovědi z pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele.  

Poslední, sedmá kapitola obsahuje srovnání české 

právní úpravy právního úkonu výpovědi ze strany 

zaměstnavatele s právní úpravou Slovenské republiky. Po 

desetiletí jsme ve společném státě užívali stejný zákoník 

z roku 1965 a do roku 1992 se společně potýkali s problémy, 

které s sebou nesl. Pokládám za zajímavé porovnat, jakou 
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právní úpravu výpovědi ze strany zaměstnavatele zvolil nový 

slovenský zákoník práce a v čem se od českého odlišuje - 

v celkové koncepci i v detailech, zda pro nás může být 

inspirativní a podobně.  

V závěru práce se pokusím zhodnotit platnou právní 

úpravu institutu výpovědi ze strany zaměstnavatele, a 

nabídnu i náměty na úpravu de lege ferenda, které by jednak 

pomohly odstranit chybovost zaměstnavatelů při podání 

výpovědi, a jednak by zamezily účelovému jednání (obcházení 

zákona) při používání institutu výpovědi.  

Vždy přihlížím k příslušné judikatuře, ovšem z důvodu 

nedostatku prostoru se o ní podrobně nerozepisuji, obvykle 

ani necituji – právní větu judikátu stručně nastíním, anebo 

jen bez dalšího odkážu na spisovou značku. Vzhledem k tomu, 

že je judikatura snadno dostupná z literatury i z 

internetu, domnívám se, že takto pojatá práce s ní je 

dostatečná. 

Informace a poznatky pro svou disertační práci jsem 

získávala nejen ze své vlastní právní praxe, ale především 

z právních norem, z nejnovějších komentářů, z článků 

v odborných časopisech, z učebnic právnických fakult. Také 

údaje týkající se judikatury jsem (vedle prostudování řady 

rozhodnutí a nálezů samotných) čerpala zejména z odborné 

literatury. Některé postřehy, které formovaly mé názory, mi 

sdělili přímo lidé, kteří mají s výpovědí z pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele osobní zkušenosti – ať již 

jako „řadoví“ zaměstnanci, personalisté, zaměstnavatelé, 

advokáti nebo soudci.  Výrazně mi také pomohly konzultace s 

vedoucí disertační práce, Doc. JUDr. Margeritou 

Vysokajovou, CSc. Za věnovaný čas a za podnětné rady jí 

tímto upřímně děkuji.  

Práce vychází z právního stavu platného k 31.3.2013.  
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1. Obecně o pracovním poměru, s důrazem na institut 

výpovědi  

 

 

 

1.1 Stručné nahlédnutí do minulosti 

      

     Pro důkladné porozumění problémům, s kterými se 

v současné době potýkáme v oblasti pracovního práva jako 

celku a též na poli výpovědi z pracovního problému ze 

strany zaměstnavatele, je nezbytné seznámit se 

s historickými souvislostmi, a to zejména se situací 

v druhé polovině minulého století. Právě tam je zřejmě 

třeba spatřovat příčiny silné ochranářské tradice v naší 

právní úpravě. Ochranářský princip byl později ještě 

upevněn normami mezinárodního práva a evropského práva. 

     Pracovní poměr jako závazkový vztah byl znám vlastně 

již v dávné historii. Starověký otrokářský systém postavený 

na práci lidí bez právní subjektivity institut pracovního 

poměru nepotřeboval, avšak počítal s ním (tehdejší locatio 

conductio operarum odpovídá dnešní pracovní smlouvě). Ani 

pro středověkou společnost nebyla svobodná námezdní práce, 

upravená například cechovními, čeledními normami
1
, typická, 

když feudalismus je spojen s nevolnictvím.  

Teprve později, v souvislosti s masovým rozvojem 

průmyslu, začala být v široké míře využívána pracovní síla 

svobodných dělníků. Podle tehdejší představy, že pracovní 

poměr je čistě soukromoprávní vztah (charakterizován 

dispozitivností norem, rovností stran…), byl tento institut 

částečně upraven občanským zákoníkem (námezdní smlouva 

                                                           
1
 Viz L. Šnédar, Osobnostní práva při výkonu závislé práce, Právo a zaměstnání 

3/2004, Orac, str. 2. 
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v hlavě 26 ABGB), a stát do něj nezasahoval. Právní úprava 

však byla obsažená i v jiných normách, například v zákoně o 

obchodních pomocnících, v živnostenském řádu, ve všeobecném 

horním zákoně, v čeledním řádu českém… Právní úprava tak 

byla značně roztříštěná, každý zákon počítal s odlišným 

režimem smlouvy (smlouva námezdní, služební, živnostenská, 

čelední a mnoho dalších) s různou právní ochranou pracující 

smluvní strany. Nejednotná byla na základě těchto smluv i 

právní úprava výpovědi z nich, ať už šlo o formu, výpovědní 

dobu, výpovědní důvody a další instituty souvisejících 

s výpovědí z pracovního poměru, jak ji známe dnes. Zároveň 

platilo, že pracující strana požívala při skončení svého 

pracovního vztahu mnohem nižší právní ochrany, než jak tomu 

bylo v druhé polovině minulého století a jak je tomu i 

v současnosti. 

Za první republiky stav roztříštěnosti právní úpravy a 

relativně nízké ochrany zaměstnance přetrvával bez 

významnějších změn. Pro období protektorátu Čechy a Morava 

a druhé světové války bylo charakteristické zavedení 

pracovní povinnosti, regulace pracovního trhu, likvidace 

odborových organizací, došlo k značnému omezení autonomie 

vůle v pracovněprávních vztazích.
2
 Poválečná úprava 

navázala na dosavadní právní předpisy z doby první 

republiky. Vzhledem k politické a ekonomické situaci v zemi 

byla pro pracovní právo v tomto období typická všeobecná 

pracovní povinnost, rozmísťování pracovních sil nebo 

kolektivní zastoupení zaměstnanců s potlačeným důrazem na 

individualitu. Pracovnímu právu začala být věnována značná 

pozornost, neboť u moci byl režim, který sám sebe označoval 

za “vládu dělníků, rolníků a pracující inteligence” – režim 

zaručoval jistotu zaměstnání a velkorysé sociální výhody.  

                                                           
2  Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kolektiv: Vývoj soukromého 
práva na území českých zemí. II. díl. Masarykova univerzita, Brno 2012, str. 864 a 

násl. 



 7 

V šedesátých letech minulého století tento trend 

pokračoval, s tím, že se pracovalo na sjednocení právní 

úpravy.  

 

 

 

  1.1.1 Pracovní právo po roce 1965 

 

Zákoník práce z roku 1965 byl platný od 16.6.1965 a 

účinný od 1.1. 1966. Jeho charakteristickými znaky byly  

jednotnost, kogentnost, komplexnost a osamostatnění od 

občanského práva. Zákon lze pokládat za relativně ucelený a 

srozumitelný, čímž vyhovoval skutečnosti, že sloužil všem 

bez rozdílu profese, vzdělání, stáří. Byl však koncipován 

v souladu s tehdejšími socialistickými principy (centrálně 

plánovaná ekonomika, státní socialistické vlastnictví, 

všeobecná pracovní povinnost, naprostá většina populace 

zaměstnána v pracovním poměru, popř. v JZD, fyzická práce 

převažovala nad psychickou atp.), a po roce 1989 ani přes 

mnoho novel, které se snažily odstranit nejzávažnější 

problémy a zákoník zkvalitnit, stále zcela neodpovídal nově 

vzniklému společenskému, politickému, ekonomickému a 

právnímu prostředí.  

K jeho jednotlivým rysům: 

Jednotnost: společenský systém dle tehdejšího pojetí 

vyžadoval sjednocenou právní úpravu pro všechny zaměstnance 

(„pracovníky“) i pro všechny zaměstnavatele („socialistické 

organizace“). Byl to následek úvahy, že všichni občané 

socialistické společnosti mají stejný vztah k výrobním 

prostředkům a stejný zájem na budování vlasti. Odstraňování 

veškerých diferencí se však týkalo nejen pracovních 

podmínek, ale i odměn atp. a vedlo postupně ke ztrátě 

motivace, ke špatným pracovním návykům a ve výsledku ke 
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zpomalení ekonomického růstu, což se paradoxně projevilo 

negativně v celém národním hospodářství. 

Komplexnost: zákoník řešil naprostou většinu problémů 

pracovního práva vyčerpávajícím způsobem, shromáždil tak 

normy obsažené do té doby v mnoha předpisech; přineslo to 

zpřehlednění právní úpravy a lze to pokládat za plus. 

Kogentnost: kogentní ustanovení je závazné a není 

možné se od něj smluvně odchýlit. Tvůrci zákoníku lpěli na 

kogentnosti proto, že pracovní právo neřadili mezi 

soukromoprávní normy, pro které je smluvní volnost typická. 

Kogentnost zákoníku práce bohužel vedla k nutnosti buď 

upravovat právním předpisem každou nově nastalou situaci, 

nebo upravovat již upravenou situaci podrobněji, a strany 

pracovněprávních vztahů tak postupně ztratily možnost 

přizpůsobit pracovní poměr svým faktickým potřebám. V praxi 

tak často de facto zákoník práce dodržovaly jen formálně, 

obcházely jej, případně na snahu o projev odlišné vůle 

rezignovaly. 

Osamostatnění: zákoník byl koncipován jako samostatná, 

„soběstačná“ norma, veškeré, i obecné instituty 

teoretického charakteru upravoval paralelně s občanskými, 

případně správními právními předpisy, jiné normy nebylo 

možné použít ani subsidiárně.  

Socialistický režim po desetiletí poskytoval silnou 

ochranu zaměstnanci, s tím, že na druhou stranu potlačoval 

jeho vlastní vůli. Ochranářská tendence je v našem právním 

řádu pro úpravu pracovního poměru (včetně výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele) patrná 

dodnes, jako pozůstatek dřívějšího režimu. Ostatně, 

srovnáme-li dřívější právní úpravu se současnou, shledáme, 

že institut výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele nevykazuje nijak zásadní koncepční změny.  
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  1.1.2 Změny v pracovním právu po roce 1989 

 

Po pádu totalitního režimu se usilovalo o rychlé 

přizpůsobení principům vznikající tržní ekonomiky. Za 

nejproblematičtější vlastnost zákoníku práce se pokládala 

jeho kogentnost a docházelo proto ke snahám o uvolnění 

tohoto rysu, vedle toho se částečně uvolňovala též 

jednotnost - účelem bylo dosáhnout vyšší flexibility.  

Nejvýznamnější změna však přišla nikoli s novelizací 

zákoníku práce, ale se zákonem č. 105/1990 Sb. o soukromém 

podnikání občanů (na který navázaly další předpisy). Ten 

umožnil občanům, aby se sami stali zaměstnavateli, postupně 

tak fyzické osoby nabyly v oblasti zaměstnávání (podnikání) 

stejné postavení, jako osoby právnické.  

Je však třeba poznamenat, že v oblasti pracovního 

poměru, a tedy i pokud jde o institut výpovědi ze strany 

zaměstnavatele, byla v zákoníku práce ponechána původní 

právní úprava, nanejvýš s vcelku bezvýznamnými kosmetickými 

odchylkami.  

Po počátečních snahách o změny začalo být zřejmé, že 

přes množství drobných i rozsáhlých novel nebude možné 

adaptovat zákoník vyhovujícím způsobem na nově nastalé 

společenské klima a na tržní ekonomické vztahy. Zásada „co 

není dovoleno, je zakázáno“, byla zákoníkem příliš 

prostoupena. Proto se začalo pracovat na nové právní 

úpravě, která by se více přiblížila klasické soukromoprávní 

teorii, zejména pak opačné zásadě „co není zakázáno, je 

dovoleno“. 

Souběžně se také pracovalo na sbližování právní úpravy 

s komunitárním právem. Normy ES tak měly na pracovněprávní 

předpisy významný vliv ještě před vstupem České republiky 

do Evropské unie. 
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  1.1.3 Vývoj pracovního práva po roce 2000  

 

Při přípravě nového zákoníku práce byly navrhovány 

různé teorie, jak zákoník ukotvit v systému (soukromého) 

práva. Není bez zajímavosti, že jedna z koncepcí plánovala 

začlenit pracovněprávní normy do občanského zákoníku 

v rámci vytvoření jednoho souborného kodexu soukromého 

práva, ta se však neprosadila. Nový  zákoník práce se začal 

činoroději připravovat v první dekádě tohoto století, kdy 

se též již pracovalo na novém občanském zákoníku a mělo se 

za to, že normy budou zpracovány souběžně a že budou 

provázány. Kodexy měly mít vztah na bázi subsidiarity – 

měla platit zásada podpůrné působnosti občanského zákoníku 

pro pracovní právo. Z politického hlediska pak měl zákoník 

za cíl splnit, vedle zásady vyjádřené v čl. 2 odst. 3 

Listiny základních práv a svobod „co není zakázáno, je 

dovoleno“, především zásadu „nesnížení dosaženého 

sociálního standardu úpravy pracovněprávních vztahů 

týkající se zaměstnanců“.  

V roce 2006 byl zákoník práce vydán pod č. 262/2006 

Sb. Účinnosti nabyl k 1.1.2007, kdy současně přestal platit 

zákoník z roku 1965. 

 Je nutné říci, že příprava v závěrečné fázi probíhala 

nešťastným způsobem, bez existence konsenzu mezi zástupci 

zaměstnavatelů a zaměstnanců, i bez konsenzu v samotné 

vládní koalicí, přes veřejně vyslovovanou kritiku i námitky 

protiústavnosti ze strany některých právních expertů. Není 

proto překvapivé, že v zákoníku byla hned od počátku ze 

všech stran spatřována řada nedostatků; přičemž s některými 

z nich se lze ztotožnit. K nedostatkům došlo bohužel proto, 

že příprava získala politický podtext, zákoník byl schválen 
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krátce před volbami (za komplikované situace po vrácení 

normy Senátem ČR i prezidentem) a zákonodárci si zřejmě 

netroufli nezakotvit opět silný ochranářský princip. Mezi 

takové nedostatky lze, obecně vzato, řadit  přílišné 

pravomoci odborů a přílišné zabezpečení zaměstnanců, na 

úkor tolik potřebné flexibility a liberálnosti zákoníku, po 

nichž volají především zaměstnavatelé. De lege ferenda mohl 

být jistě nový zákoník práce ve věci liberálnosti a 

flexibility velkorysejší. 

Hlavním úkolem zákoníku práce je usměrňovat výkon 

závislé práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Vzhledem k 

tomu, že pozice zaměstnance je závislá, tedy není zcela 

svobodná, jsou důležité otázky výpovědi z pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele (například výpovědní důvody) i v 

novém zákoníku upraveny kogentně, tedy není možné se od 

nich platně odchýlit, i kdyby s tím zaměstnanec souhlasil. 

Jiné otázky (například výpovědní doba, odstupné) jsou 

upraveny relativně kogentně, lze se tedy od nich odchýlit 

jen ve prospěch zaměstnance. Lze opět jen konstatovat, že 

díky množství těchto norem není právní úprava ani zdaleka 

tak liberální, jak by se na moderní poměry patřilo. 

 

 

 

1.2 Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku 

 

Jak je nastíněno v předchozím textu, zákoník práce 

vznikal za ne zcela příznivé politické situace, kdy bylo 

třeba navázat jej na nově chystaný občanský zákoník, ale 

práce na obou se nepodařilo časově sladit. Původní zákoník 

byl koncipován jako cíleně samostatný, přičemž občanský 

zákoník nebylo možné použít ani podpůrně. Změna v tomto 

směru byla nutná a nikým nezpochybňovaná, diskutovalo se 

jen o otázce, jak obě normy propojit. Tvůrci kodexu, 



 12 

respektive politici,  nakonec upřednostnili delegaci - 

metodu, která do značné míry umožňovala zachovat 

samostatnost pracovního práva; vedle samostatnosti bylo 

argumentováno též tím, že delegace je z uživatelského 

hlediska jednodušší (jasnější, přesnější) metodou.  

Delegace byla zakotvena v § 4 zákoníku práce: „Občanský 

zákoník se na pracovněprávní vztahy podle tohoto zákona 

použije jen tehdy, jestliže to tento zákon výslovně 

stanoví“.  

Koncepce delegace však byla bezprostředně po vydání 

zákoníku  napadena u Ústavního soudu, tedy byl podán návrh 

na zrušení (kromě mnoha dalších) ustanovení § 4 zákoníku 

práce s odůvodněním, že delegační princip zakládá právní 

nejistotu, že je netradiční, nevyzkoušený, neověřený 

v praxi, a že přinese značné aplikační problémy, i zejména 

po účinnosti připravovaného občanského zákoníku.  

Ústavní soud ústavní stížnosti vyhověl a ustanovení § 

4 zákoníku práce s formulovaným principem delegace zrušil 

s odůvodněním, že běžným a vhodnějším pravidlem soukromého 

práva je subsidiární působení obecného soukromého právního 

předpisu, tedy občanského zákoníku. Subsidiární použití 

občanského zákoníku na rozdíl od principu delegace umožňuje 

aplikaci občanského zákoníku ve všech souvislostech a bez 

vytržení jednotlivých ustanovení.  

Zrušením ustanovení § 4 zákoníku práce nevznikla 

aplikační nejistota, i když subsidiarita nebyla nějaký čas 

výslovně formulována. Ta je totiž považována za tradiční 

pravidlo soukromého práva.  To znamená, že ustanovení 

občanského práva se automaticky uplatní všude tam, kde 

zákoník práce nemá svou speciální právní úpravu.
3
 

 

 

                                                           
3 Viz Miroslav Bělina a kolektiv: Pracovní právo. 2. vydání. C.H. Beck, Praha 2010, 
str. 18. 
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Zásada subsidiarity byla do zákoníku práce 

naformulována až novelou č. 365/2011 Sb.: „Pracovněprávní 

vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, 

řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se 

základními zásadami pracovněprávních vztahů.“ Novela nabyla 

účinnosti až k 1.1.2012, přibližně čtyři roky tedy 

v zákoníku výslovná úprava subsidiarity chyběla. Princip je 

pak návazně rozvinut v ustanovení § 853 občanského 

zákoníku: „Občanskoprávní vztahy, pokud nejsou zvláště 

upraveny ani občanským zákoníkem, ani jiným zákonem, se 

řídí ustanoveními občanského zákoníku, která upravují 

vztahy obsahem i účelem nejbližší.“  

Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku je tedy již 

nastaven a dá se předpokládat a doufat, že půjde o vztah 

stabilní a neměnný po další desítky let.  

Subsidiarita občanského zákoníku má značný význam též 

pro institut výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, zejména pokud jde o pojem výpovědi jakožto 

pracovněprávního úkonu (srovnej s ustanovením § 34 

občanského zákoníku) a o neplatnost výpovědi (ustanovení § 

37 a násl. občanského zákoníku), dále například pokud jde o 

legální vymezení písemné formy výpovědi (ustanovení § 40 

odst. 3 občanského zákoníku), odvolání výpovědi (ustanovení 

§ 43a odst. 2 občanského zákoníku), peněžité nároky 

z neplatné výpovědi (ustanovení § 451 odst. 2 občanského 

zákoníku - bezdůvodné obohacení) a tak dále. 

 

 

 

  1.3 Pojem pracovního poměru a jeho subjekty 

 

Pracovní poměr je základní pracovněprávní vztah 

z kategorie individuálního pracovního práva, je to vztah 
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závazkový. Smluvními stranami jsou zaměstnanci a 

zaměstnavatelé.  

Zaměstnavatelem je ta právnická nebo fyzická osoba, 

která zaměstnává fyzické osoby v pracovním poměru. Může jít 

o stát dle ustanovení § 9 zákoníku práce, sdružení 

fyzických nebo právnických osob, účelové sdružení majetku 

(nadaci), jednotku územní samosprávy, obchodní společnost, 

družstvo, občana provozujícího živnost podle zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, o 

advokáta, notáře, daňového poradce či auditora dle 

příslušných právních předpisů, občana bez jakéhokoli 

oprávnění k činnosti podle zvláštního předpisu nebo i o 

fyzickou osobu, která zaměstnává pro vlastní potřebu, jež 

nesouvisí s výdělečnou činností.  

Zaměstnanec je fyzická osoba, která je zaměstnána 

v pracovním poměru u zaměstnavatele.  

O rovném  postavení mezi nimi se však dá hovořit 

nanejvýš v souvislosti se vznikem pracovního poměru (i zde 

bývá zaměstnanec fakticky znevýhodněn, jde mu totiž na 

rozdíl od zaměstnavatele o získání prostředků potřebných 

k živobytí), v jeho průběhu pak má zaměstnanec vždy 

podřízené postavení. 

Oba, zaměstnavatel i zaměstnanec, mají pracovněprávní 

subjektivitu, která je pro oblast pracovního práva upravena 

odlišně, než je tomu v právu občanském. O pracovněprávní 

subjektivitě je pojednáno v následujících subkapitolách. 

Pracovní poměr vzniká typicky na základě pracovní 

smlouvy. Jde o dvoustranný právní úkon spočívající 

v souhlasném projevu vůle fyzické osoby a zaměstnavatele 

uzavřít pracovní poměr. Musí být písemná – stačí písemný 

návrh a písemná akceptace na jiné listině; nedostatek 

písemné formy zakládá její neplatnost. Z důvodu silnější 

ochrany zaměstnance lze neplatnost zhojit na základě 

ustanovení § 20 odst. 2 zákoníku práce: Neplatnosti je 
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možné se v tomto případě dovolat, jen nebylo-li již 

započato s plněním - tedy nezačal-li již zaměstnanec 

vykonávat práci. 

  Pracovní smlouva má tři podstatné náležitosti: druh 

práce, na kterou je zaměstnanec přijímán, místo nebo místa 

výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Lze připojit i 

vedlejší ujednání – například o mzdě, kratší pracovní době, 

době trvání pracovního poměru, zkušební době, tzv. 

konkurenční doložce.  

Pracovní poměr vzniklý na základě pracovní smlouvy 

nemusí začít (a často nezačíná) okamžikem jejího uzavření. 

Pro počátek je rozhodující den, který je sjednán v pracovní 

smlouvě jako den nástupu do zaměstnání. 

Druhým způsobem vzniku pracovního poměru je jmenování. 

Ohledně jmenování se odkazuje na pojednání v subkapitole 

3.11.2.  

Podstatou pracovního poměru je skutečnost, že 

zaměstnanec vykonává závislou práci (ustanovení § 1 písm. 

a) zákoníku práce; tato charakteristika se mimochodem 

v právním řádu výslovně objevila poprvé, v zákoníku práce 

účinném před rokem 2007 vymezení chybělo), s jejímiž 

výsledky však nenakládá, ale tyto výsledky přecházejí do 

vlastnictví či do přímé dispozice zaměstnavatele.   

Závislost práce je v zákoníku práce charakterizována 

nově – novelou č. 365/2011 Sb. Citováno ustanovení § 2 

odst. 1 zákoníku práce:  

„Odst. 1) Závislou prací je práce, která je vykonávána 

ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů 

zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává 

osobně. 

Odst. 2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, 

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

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.“ 

K vymezení pojmu závislé práce je třeba poznamenat, že 

v moderním pojetí pracovního práva se jeví jako nadbytečné 

zakotvení znaku pracovní doby, případně též pracoviště 

(nebo jiného dohodnutého místa). V době, kdy je možné a ne 

neobvyklé pracovat z domova (tzv. homeworking) nebo 

z jiných prostor mimo dispozici zaměstnavatele, a to 

prostor nikoli trvalých (tzv. teleworking)
4
, pracovat podle 

vlastního rozvrhu pracovní doby atp., dají se tyto znaky 

závislé práce ohodnotit z hlediska flexibility vztahu jako 

svazující. Ze zákonné úpravy nicméně nebyly vypuštěny. 

 

 

 

1.3.1 Pracovněprávní subjektivita 

 

Pracovněprávní subjektivitu můžeme vymezit jako soubor 

vlastností stanovených normami pracovního práva, které jsou 

předpokladem k tomu, aby určitý subjekt mohl být 

v pracovněprávním vztahu nositelem subjektivních práv a 

povinností, vlastním jménem nabývat práv a zavazovat se a 

nést odpovědnost za své chování v takovém vztahu.
5
 

Pracovněprávní subjektivita zaměstnavatele je tvořena 

těmito složkami:  

způsobilost k právům a povinnostem (tedy mít 

v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti),  

způsobilost k právním úkonům (tedy možnost nabývat práv a 

brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích), 

procesní způsobilost (tedy právo uplatňovat pracovněprávní 

nároky u soudu),  

                                                           
4
 J. Matejka: Právní úprava distančního výkonu práce. Právo a zaměstnání 4/2003, 

Orac, str. 11 
5
  M. Galvas a kolektiv: Pracovní právo. 2. vydání. Doplněk, Brno 2004, str. 135. 



 17 

deliktní způsobilost (tedy nést odpovědnost za vlastní 

právo porušující jednání).
6
  

 

 

 

1.3.1.1 Pracovněprávní subjektivita zaměstnavatele – 

fyzické osoby  

 

Fyzickým osobám bylo umožněno být zaměstnavateli až po 

změně politického režimu v roce 1989 (předtím to zákon až 

na výjimky nedovoloval); v praxi nejsou případy 

zaměstnávání fyzickými osobami příliš časté. 

 Je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, stává se 

způsobilou mít práva a povinnosti v pracovněprávních 

vztazích narozením (zaměstnavatelem tak může být například 

dítě na základě přechodu zděděné živnosti dle ustanovení § 

342 zákoníku práce), a ač to v zákoníku práce výslovně 

nenajdeme, přestává být způsobilou mít práva a povinnosti 

v pracovněprávních vztazích smrtí. Zaměstnavatel nabývá 

způsobilosti k právním úkonům, procesní způsobilosti i 

deliktní způsobilosti dosažením osmnácti let věku.  

Na tomto místě je vhodné zmínit některé odlišnosti 

právní úpravy subjektivity zaměstnavatele – fyzické osoby 

v zákoníku práce a právní úpravy dle občanského zákoníku.  

Způsobilost mít práva a povinnosti vzniká, jak bylo 

uvedeno, dle zákoníku práce narozením (ustanovení § 10 

zákoníku práce). Občanský zákoník zakotvuje širší rozsah 

práv a povinností, neboť možnost mít práva a povinnosti 

přiznává již dítěti ještě nenarozenému, za předpokladu, že 

se narodí živé (ustanovení § 7 odst. 1 občanského 

zákoníku). 

Odlišně     je  v občanském   zákoníku  upravena   též 

                                                           
6  Podobně M. Bělina a kolektiv: Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. C.H.Beck, Praha 2010, str.78. 
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způsobilost k právním úkonům, opět občanský zákoník 

zakotvuje rozsáhlejší právní úpravu, když umožňuje nabýt 

způsobilost před dovršením osmnáctého roku věku (respektive 

zletilosti) uzavřením manželství. Zákoník práce tuto 

možnost vylučuje (ustanovení § 10 zákoníku práce), 

pracovněprávní úprava je tedy přísnější. 

Zánik způsobilosti zaměstnavatele fyzické osoby mít 

práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích zákoník 

práce neupravuje. Je tedy třeba analogicky aplikovat 

ustanovení § 7 odst. 2 občanského zákoníku, dle nějž tato 

způsobilost zaniká smrtí, případně prohlášením za mrtvého 

soudním rozhodnutím. 

Rovněž se zákoník práce nezabývá institutem omezení a 

zbavení způsobilosti k právním úkonům zaměstnavatele – 

fyzické osoby. Použije se tedy ustanovení § 10 občanského 

zákoníku a v případě, že fyzická osoba – zaměstnavatel není 

pro duševní poruchu, která není jen přechodná, vůbec 

schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním 

úkonům zbaví, a jestliže je taková fyzická osoba pro 

duševní poruchu, která není jen přechodná, nebo pro 

nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných 

prostředků či jedů schopna činit právní úkony jen některé, 

soud její způsobilost k právním úkonům odpovídajícím 

způsobem omezí. Za zaměstnavatele pak činí právní úkony 

soudem ustanovený opatrovník.  

 

 

 

1.3.1.2 Pracovněprávní subjektivita zaměstnavatele – 

právnické osoby 

 

 Kdo je podle českého právního řádu právnickou osobou, 

upravuje občanský zákoník v ustanovení § 18 odst. 2. Jedná 

se o sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová 
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sdružení majetku, jednotky územní samosprávy nebo jiné 

subjekty, o kterých to stanoví zákon. V praxi jsou rozhodně 

nejčastějšími zaměstnavateli obchodní společnosti 

(„sdružení fyzických nebo právnických osob“), jejich 

postavení je vymezeno obchodním zákoníkem.  

Zaměstnavatel – právnická osoba má pracovněprávní 

subjektivitu,  způsobilost k právním úkonům, procesní i 

deliktní způsobilost  ode dne svého vzniku do dne zániku. 

Právní úkony pak činí statutární orgán. Pokud je 

zaměstnavatelem stát, jedná za něj vedoucí příslušné 

organizační složky státu. Uvedené subjekty pochopitelně 

mohou konáním právních úkonů pověřit další osoby.  

 

 

 

1.3.1.3 Pracovněprávní subjektivita zaměstnance 

 

Pracovněprávní způsobilost být zaměstnancem řeší 

zákoník práce odděleně od způsobilosti zaměstnavatele. 

Vzniká najednou dosažením patnácti let, není-li v zákoníku 

práce stanoveno jinak; jako den nástupu do práce však nelze 

sjednat den před ukončením povinné školní docházky.  

Situace, kdy zákoník práce neupravuje zaměstnávání 

osob mladších patnácti let, neznamená, že by takové osoby 

(děti) nesměly fakticky pracovat. S případy různé umělecké, 

kulturní, sportovní či reklamní činnosti totiž počítá 

právní úprava v ustanovení § 121 a násl. zákona č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Právní úprava 

podmiňuje takovou činnost povolením krajské pobočky Úřadu 

práce a je koncipována s ohledem na specifické potřeby 

dítěte, například zabezpečuje dítěti prostor pro vzdělávání 

i pro odpočinek, chrání jeho zdraví, tělesný, duševní, 

morální a společenský vývoj atp.  
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 2  Způsoby skončení pracovního poměru   

 

      Pro pochopení institutu výpovědi z pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele ve všech souvislostech je potřeba 

zastavit se i u ostatních způsobů skončení pracovního 

poměru. I když je výpověď z pracovního poměru v praxi 

nejznámější, je jen jednou z řady možností, jak pracovní 

poměr rozvázat. Zaměstnavatelé by měli být do hloubky 

seznámeni i s ostatními způsoby skončení pracovního poměru 

a měli by detailně znát odlišnosti mezi nimi, aby výpověď 

zvolili vždy jen tam, kde je to na místě, a aby se vyhnuli 

problémům s případnou neplatností při nesprávném použití. 

    Pracovněprávní teorie rozlišuje různé způsoby skončení 

pracovního poměru, přičemž každý má jinou právní povahu a 

může mít zcela odlišné právní následky pro subjekty 

pracovního poměru.  

        Pracovní poměr lze ukončit těmito způsoby: 

právními úkony: dvoustrannými nebo jednostrannými; 

právní událostí: smrtí, dosažením věku, uplynutím doby; 

na základě úředního rozhodnutí: odnětím povolení k pobytu 

nebo vyhoštěním cizinců nebo fyzických osob bez státní 

příslušnosti. 

     Způsoby skončení pracovního poměru jsou vyjmenovány 

v ustanovení § 48 zákoníku práce.
7
 Obsahově vymezen je  

pouze způsob  skončení  právním  úkonem  a právní  

událostí,  jiné způsoby  v zákoníku práce výslovně upraveny 

nejsou. 

 

 

 

 

                                                           
7
  K tomu viz rozhodnutí sp.zn. 49 C 143/1995 Městského soudu v Brně. 
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     2.1 Rozvázání pracovního poměru na základě právního      

  úkonu  

 

Obecnou úpravu pro právní úkony v pracovněprávních 

vztazích nalezneme v občanském zákoníku, speciální pak 

v zákoníku práce, připomeňme, že mezi normami platí princip 

subsidiarity. Je-li zaměstnavatelem podnikatel, je třeba 

vycházet též ze zvláštní právní úpravy jednání podnikatele 

(ustanovení § 13 a násl. obchodního zákoníku).  

Za právní úkon je ve smyslu občanského zákoníku 

pokládán projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo zániku 

těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým 

projevem spojují.
8
 Tento projev vůle je možné učinit 

jednáním i opomenutím, výslovně  i konkludentně.  

Právními úkony, kterými lze rovázat pracovní poměr, se 

zákoník práce zabývá obzvlášť pečlivě; vždyť také mají 

obzvlášť závažné právní následky – ukončení celého 

pracovněprávního vztahu. 

 

 

 

2.1.1 Neplatnost právních úkonů dle zákoníku práce 

 

Podrobněji se v obecné rovině institutu právních 

úkonů, respektive zejména neplatností právního úkonu a 

jejími vlastnostmi a dopady, věnuje § 18 a následující 

zákoníku práce. Ustanovení § 18 až 20 zákoníku práce je 

vhodné na tomto místě citovat, neboť mají pro rozbor 

výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

podstatný aplikační význam a v této práci na ně bude 

odkazováno mnohokrát. Naprostá většina soudních sporů 

z oboru pracovního práva je ostatně vedena o neplatnost 

                                                           
8
  Ustanovení § 34 občanského zákoníku.  
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právního úkonu, především pak o neplatnost skončení 

pracovního poměru. 

    „§ 18 

odst. 1: Právní úkon se i přes vady jeho obsahu považuje za 

platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, 

neplatnosti nedovolá, není-li v § 19 stanoveno jinak. 

Odst. 2: Neplatnosti  právního úkonu pro vady jeho obsahu 

se nemůže dovolat ten,  kdo  ji  sám  způsobil.  Neplatnost  

právního  úkonu  nemůže  být zaměstnanci na újmu, pokud 

neplatnost nezpůsobil výlučně sám. 

     § 19 

Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, 

a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a 

srozumitelně, 

b)  který  byl  učiněn osobou nezpůsobilou k právním úkonům 

nebo osobou jednající v duševní poruše, která ji činí k 

tomuto úkonu neschopnou, 

c) který zavazuje k plnění od počátku nemožnému, 

d)  který  odporuje  zákonu  nebo jej obchází a zároveň 

nejsou naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů, 

e) který odporuje dobrým mravům, 

f) kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv, 

g)  k  němuž  nebyl  udělen  předepsaný  souhlas  

příslušného  orgánu v případech,  kdy  to  stanoví výslovně 

tento zákon anebo zvláštní zákon; 

požaduje-li  zákon,  aby  právní  úkon  byl  s příslušným 

orgánem pouze projednán,  není  právní  úkon  neplatný,  i  

když  k tomuto projednání nedošlo. 

     § 20: 

Odst. 1: Nebyl-li  právní  úkon učiněn ve formě, kterou 

vyžaduje zákon nebo dohoda  smluvních  stran,  je neplatný, 

ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně odstraní. 

Odst. 2: Nebyl-li   právní   úkon,  jímž  vzniká  nebo  se  

mění  základní pracovněprávní  vztah (§ 3), učiněn ve 
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formě, kterou vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti 

dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním. 

Odst. 3: Jednostranné právní úkony a kolektivní smlouva 

jsou pro vadu formy právního úkonu vždy neplatné.“ 

    Vysvětleme nyní stručně pojem neplatnosti právního 

úkonu podle zákoníku práce. Právní úkon, je-li neplatný, 

existuje i po prohlášení neplatnosti, avšak nemá zamýšlené 

účinky – není způsobilý přivodit vznik, změnu nebo zánik 

zamýšlených práv a povinností. Přinese pouze účinky jiné, 

v podobě například odpovědnosti za škodu, závazků 

z bezdůvodného obohacení, sankce za přestupek, správního 

deliktu.
9
 

    Zákoník práce člení neplanost pracovněprávních úkonů na 

absolutní a relativní. Absolutní neplatnost nastává ze 

zákona, přihlíží se k ní z úřední povinnosti, jakmile vyšla 

najevo (tedy i bez návrhu), působí ex tunc. Relativně 

neplatný pracovněprávní úkon se naproti tomu pokládá za 

platný, pokud se neplatnosti nedovolá oprávněná osoba. 

Dovolat se může i vůči druhému subjektu, nejen vůči soudu. 

Teprve když tak učiní, stane se právní úkon neplatným 

s účinkem ex tunc. K uplatnění neplatnosti se aplikuje 

obecné ustanovení o tříleté promlčecí době dle občanského 

zákoníku.  

    Ve zrušeném zákoníku práce z roku 1965 byla neplatnost 

právních úkonů upravena jako zásadně absolutní; relativně 

neplatné byly pro vady obsahu jen právní úkony směřující 

k rozvázání pracovního poměru. Tedy i výpověď ze strany 

zaměstnavatele se pokládala za platnou, pokud se 

zaměstnanec neplatnosti nedovolal. 

    Současný zákoník práce koncipoval absolutní a relativní 

neplatnost právních úkonů vcelku revolučně, avšak poněkud 

nešťastně, ohledně této problematiky se vedly a vedou 

                                                           
9  M. Bělina a kolektiv: Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. C.H. Beck, Praha 2010, str. 125 
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polemiky, příslušná ustanovení byla již několikrát 

novelizována. 

    Od počátku, tedy s účinností od 1.1.2007, kodex 

rozlišoval absolutní a relativní neplatnost dle toho, jaké 

právní následky měl pracovněprávní úkon přinést, a od 

počátku preferoval neplatnost pouze relativní. Směřoval-li 

ke vzniku pracovního poměru (typicky pracovní smlouva) nebo 

k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr, a 

měl-li zákonem předpokládanou vadu, byl absolutně neplatný. 

Zákonné vady všech ostatních pracovněprávních úkonů měly za 

následek relativní neplatnost. Upřednostněním relativní 

neplatnosti se měla posílit zásada autonomie vůle, klíčová 

zásada soukromého práva - zákon ponechával na svobodné vůli 

subjektů pracovněprávního vztahu, zda budou svůj právní 

úkon pokládat za platný, i když má vadu obsahu.  

    Ústavní soud dokonce tuto koncepci podpořil, když 

nálezem č. 116/2008 Sb. zrušil i tu v předchozím odstavci 

uvedenou výjimku z relativní neplatnosti. Platilo tak, že 

všechny pracovněprávní úkony, které zákon pro vadu 

označoval za neplatné, byly neplatné relativně. Záměrem 

Ústavního soudu bylo vyloučit existenci tzv. faktických 

pracovních poměrů (případ, kdy zaměstnanec vykonává 

přidělenou práci za všech obvyklých podmínek, jako by šlo o 

pracovní poměr, avšak pro neplatnost pracovní smlouvy 

pracovní poměr nevznikl, zaměstnanec tak nemá plnou ochranu 

zákoníku), a zvýšit právní jistotu toho subjektu 

pracovněprávního vztahu, který neplatnost právního úkonu 

nezavinil.  

    Značná část odborné veřejnosti však upozorňovala na to, 

že je neúnosné ponechat rozhodnutí o platnosti právního 

úkonu pouze na smluvních stranách bez výjimky ve všech 

případech. Má se za to, že autonomie vůle má své hranice, 
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mezi které patří i absolutní neplatnost právního úkonu.
10
 

Jsou zde přece též případy vyššího zájmu, než zájmu 

subjektů pracovněprávního vztahu, jako je ochrana třetí 

strany, ochrana před narušením veřejného pořádku, ochrana 

jednání v souladu s dobrými mravy a podobně. 

    Novelizací byla ustanovení § 18 až 20 upravena a 

zpřesněna. Zákoník nyní nadále vychází z principu relativní 

neplatnosti, s tím, že však v § 19 připouští řadu případů, 

kde se bude jednat o neplatnost absolutní.
11
 Toto 

ustanovení se dotýká i výpovědi z pracovního poměru. 

Výpověď tak bude absolutně neplatná, nebude-li určitá, 

srozumitelná, bude-li vynucena pod psychickým tlakem (týká 

se výpovědi ze strany zaměstnance) a podobně. Z ustanovení 

§ 20 odst. 3 zákoníku práce dále vyplývá absolutní 

neplatnost výpovědi pro vadu formy. 

    Novelizaci právní úpravy lze rozhodně vyhodnotit jako 

krok správným směrem. Autonomie vůle smluvních stran byla 

zachována, zákon ji omezil jen v nezbytných případech, kdy 

vady obsahu právních úkonů překračují zájmy smluvních stran 

a není možné vázat jejich platnost pouze na vůli smluvní 

strany.
12
 

    O neplatnosti právního úkonu výpovědi ze strany 

zaměstnavatele je podrobněji pojednáno v subkapitole 5.1. 

v souvislosti s nároky z neplatné výpovědi z pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele. 

 

 

 

 

 

                                                           
10
 K tomu např. Petr Bezouška, Miroslav Bělina: Neplatnost právního úkonu v novém 

zákoníku práce, Právní fórum 2007, ročník IV, č. 7, str. 252 a násl. 
11
 Srovnej též s rozsudkem NS ČR 21 Cdo 2362/2009, který vyslovil, že všeobecné 

uplatňování relativní neplatnosti v zákoníku práce má negativní následky. 
12
  Antonín Kottnauer a kolektiv: Zákoník práce - komentář s judikaturou. Podle 

stavu k 1.lednu 2012, včetně novely účinné k 1.dubnu 2012. Leges, Praha 2012, str. 

130. 
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2.1.2 Dvoustranné právní úkony 

 

Mají-li oba subjekty shodnou vůli ukončit pracovní 

poměr, uzavírají dohodu o jeho rozvázání. Tento v praxi 

velmi častý právní úkon lze rozhodně pokládat za optimální, 

neboť právní vztah, který vždy vzniká konsensem dvou 

subjektů, nemůže snad skončit příhodněji než opět 

konsensem.  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je klasickou 

smlouvou; pro její uzavírání platí obecné principy 

smluvního práva, včetně pravidla smluvní volnosti.
13
 Návrh 

může podat jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, oferta a 

akceptace nemusejí být na téže listině ani nemusejí být 

stejného data.
14
  

Podstatnou náležitostí dohody je uvedení dne, který si 

zaměstnavatel se zaměstnancem  sjednají jako den skončení 

pracovního poměru.
15
 Doba skončení přitom nemusí být určena 

konkrétním datem, platné je i sjednání dohody o rozvázání 

pracovního poměru ke dni, kdy nastane určitá událost.
16
 

Zákon ani nedává časový limit ohledně dne skončení, lze tak 

dohodnout konec pracovního poměru třeba až za řadu měsíců. 

     Důvod, pro který byla dohoda o rozvázání pracovního 

poměru sjednána, v ní nemusí být označen, pokud to 

zaměstnanec výslovně nepožaduje (pro případ, že není jeho 

požadavku vyhověno a důvod chybí, však zákoník nestanoví 

sankci neplatnosti dohody
17
). Uvedení důvodu může být 

užitečné například jde-li o rozvázání z organizačních 

důvodů: zaměstnanci totiž v tomto případě vzniká nárok na 

odstupné, a pokud by ohledně tohoto nároku vznikl spor, 

zaměstnanec by jeho oprávněnost obtížně prokazoval. Je 

                                                           
13
 Viz ustanovení § 43 a násl. občanského zákoníku a ustanovení § 4b zákoníku 

práce. 
14
  K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 2869/2007 – návrh by měl být přijat 

ve stanovené lhůtě nebo bez zbytečného odkladu.  
15
 K tomu viz R 27/1960. 

16
 Srovnej R 5/1974. 

17
  Viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1779/2010. 
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třeba poznamenat, že pro odstupné je rozhodný skutečný 

důvod rozvázání pracovního poměru, bez ohledu na to, jaký 

důvod je uvedený v dohodě
18
. 

 Dohodu o rozvázání pracovního poměru lze uzavřít  

kdykoli během trvání pracovního poměru, to znamená 

například i během výpovědní doby či v době, kdy jinak platí 

zákaz výpovědi
19
.  

V dohodě lze sjednat libovolné podmínky, v praxi jde 

například často o odstupné nad rámec zákonného nároku.   

Dohoda musí mít písemnou formu, tuto podmínku je 

nezbytné splnit pod sankcí neplatnosti (vadu lze zhojit ex 

tunc dodatečným sepsáním). Novelou zákoníku práce účinnou 

od 1.1.2012 byl sice vypuštěn výslovný dovětek o 

neplatnosti, avšak to neznamená, že by bylo přípustné 

uzavírat opět (jako tomu bylo v době účinnosti zrušeného 

zákoníku práce, tj. do konce roku 2006)  dohodu platně, i 

když písemná forma chyběla. Text o neplatnosti byl vynechán 

jakožto nadbytečný s ohledem na novou koncepci neplatnosti 

právních úkonů, kdy byla nově formulována obecná ustanovení 

§ 18 a násl. zákoníku práce.
20
   

De lege ferenda je jistě správné, že písemná forma 

dohody o rozvázání pracovního poměru je nyní povinná. 

Odstranila se tak nikoli výjimečná, diskutabilní praxe, kdy 

zaměstnanec přestal mít o zaměstnání zájem a „vzkázal“, že 

„končí“, a zaměstnavatel následně situaci vyhodnotil jako 

ústní ofertu, případně kdy zaměstnavatel zaměstnance ústní 

formou „vyhodil“, ten se nebránil, později uzavřel jiný 

pracovní poměr a ten předchozí oba pokládali za ukončený 

(ústní) dohodou. 

     Právní úprava dohody o rozvázání pracovního poměru v § 

49 zákoníku práce je  velmi stručná  a  ponechává subjektům  

                                                           
18
  Viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 2654/2006. 

19
 Viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 227/2000. 

20
  Viz R. W. Fetter: Dohoda o rozvázání pracovního poměru – nově od 1. ledna 2012.   

Právní rádce 11/2011,  Economia, Praha 2011, str. II. 
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široký prostor k domluvě. Z teoretického hlediska lze 

takový způsob úpravy považovat za vhodný a žádoucí, 

vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o institut 

bezproblémový (dá se předpokládat shodný zájem, tedy dobrá 

vůle a nekonfliktnost obou stran dohody). Bohužel, nelze 

přehlédnout, že v praxi je tento způsob skončení pracovního 

poměru zcela běžně provázen zmatky, omyly a nejrůznějšími 

chybami. Děje se tak pravděpodobně proto, že ve skutečnosti 

oferent často podává návrh v době, kdy vztah obou subjektů 

již není ideální. V neposlední řadě je pak institut dohody 

o rozvázání pracovního poměru přímo zneužíván 

zaměstnavateli, kteří nechtějí nadále zaměstnávat 

zaměstnance z důvodu, jenž nemá oporu v zákoně. Zaměstnanci 

je pak předložena nabídka dohody o rozvázání pracovního 

poměru a ten ze své podřízené pozice, vědom si faktické 

převahy (a nezřídka i z důvodu nejrůznější formy šikany – 

tzv. bossingu nebo i přímého nátlaku) zaměstnavatele, na ni 

mnohdy přistoupí, i když nevyjadřuje jeho pravou vůli. Jak 

tento nešvar vymýtit? Pokud by byla uzákoněna tolik 

diskutovaná možnost skončit pracovní poměr výpovědí ze 

strany zaměstnavatele bez udání důvodu (nepochybně oproti 

vysokému odstupnému), neobcházeli by zaměstnavatelé zákon a 

nezneužívali institut dohody. Bylo by však třeba do detailů 

promyslet pojistky a kontrolní mechanizmy, které by bránily 

užívání výpovědi bez udání důvodu či z jiného než zákonného 

důvodu k diskriminaci, k upřednostnění různých osobních 

mimopracovních zájmů a podobně. Rovněž by bylo třeba 

stanovit výjimky, na které by se vzhledem k potřebě vyšší 

ochrany možnost výpovědi bez udání důvodu nevztahovala. 

Prozatím nezbývá než snažit se zamezit zneužívání dohody o 

rozvázání pracovního poměru posilováním právního vědomí a 

vlastní sebejistoty na straně zaměstnanců.  
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2.1.3 Jednostranné právní úkony 

 

Velice často končí pracovní poměr i jednostranným 

právním úkonem. Podle zákoníku práce může jít o výpověď, 

okamžité zrušení,  zrušení ve zkušební době a ve 

výjimečných případech také o odstoupení od smlouvy.  

Platná právní úprava při skončení pracovního poměru 

jednostranným právním úkonem přináší zaměstnanci oproti 

zaměstnavateli zvýšenou ochranu. Jednak tím, že mu dává 

možnost pracovní poměr kdykoli a vcelku bez omezení 

jednostranně rozvázat, a jednak tím, že mu poskytuje 

solidní ochranu pro případ ukončení jednostranným právním 

úkonem zaměstnavatele, založenou na následujících 

skutečnostech: taxativní vyjmenování důvodů, z nichž 

zaměstnavatel může jednostranně rozvázat pracovní poměr, a 

existence institutu ochranné doby. Účelem ochrany je 

zabezpečit zaměstnanci, který je zpravidla na své práci 

existenčně závislý, odpovídající záruky stability jeho 

pozice.  

 

 

 

2.1.3.1 Výpověď  

 

Výpověď z pracovního poměru může dát zaměstnanec i 

zaměstnavatel, bez ohledu na vůli druhého subjektu právního 

vztahu. Rozlišení, který subjekt výpověď činí, je klíčové, 

zabýváme-li se výpovědními důvody, neboť zaměstnavatel může 

dát platně výpověď jen ze zákonných důvodů. 

Skončení pracovního poměru výpovědí ze strany 

zaměstnavatele se podrobně věnuje třetí kapitola této 

práce. 
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Zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru 

z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu, toto jeho 

právo odpovídá ústavnímu právu na svobodnou volbu 

povolání
21
.  

Jinak se pro výpověď ze strany zaměstnance i 

zaměstnavatele uplatňuje řada pravidel a principů víceméně 

shodně (forma, doručení, výpovědní doba…); bude o nich 

pojednáno dále v této práci. 

 

 

 

2.1.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru 

 

Rozpory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mohou 

někdy přerůst do krajní situace, kdy je žádoucí, aby jejich 

vztah ihned skončil. Okamžité zrušení pracovního poměru je 

nejčastěji využíváno právě pro řešení takového případu. 

Jednostranný právní úkon, jímž se okamžitě zruší pracovní 

poměr, je považován za výjimečný a lze k němu přistoupit 

jen v taxativně vymezených případech, kdy po druhé straně 

vztahu není možné spravedlivě požadovat, aby v poměru dále 

setrvala.  V praxi tento právní úkon skutečně bývá využit 

opravdu jen výjimečně. Mohou se pro něj rozhodnout oba 

subjekty, tedy zaměstnanec i zaměstnavatel, a to pro poměr 

jakéhokoli druhu – uzavřený na dobu neurčitou, určitou…  

Lze ho využít kdykoli během pracovního poměru. (Například i 

po doručení výpovědi.
22
) Významný rozdíl oproti výpovědi 

z pracovního poměru spočívá v neexistenci výpovědní doby. 

Vzhledem k tomu, že právní účinky nastávají ihned po 

doručení projevu vůle (jiný časový údaj uvedený ve 

zrušovacím projevu nemůže účinek změnit), a  zásah do 

postavení druhého subjektu je tedy mimořádně ostrý, 

                                                           
21 Čl. 26 Listiny základních práv a svobod. 
22
  Viz R 67/1968. 
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upravuje zákoník práce podmínky pro okamžité zrušení 

pracovního poměru obzvlášť přísně. 

Samozřejmě musí mít tento právní úkon všechny 

podstatné náležitosti požadované pro jeho platnost zákonem 

obecně. Subjekty musí mít způsobilost k jeho učinění, forma 

musí být písemná (pojmovou náležitostí písemné formy je 

přitom i podpis daného subjektu
23
), musí existovat jeden 

z důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru dle 

zákoníku práce, tento důvod musí být v písemném projevu 

stanoveným způsobem vymezen, projev vůle musí být doručen 

druhé straně. Vzhledem k tomu, že právní účinky nastávají 

právě doručením, není možné již učiněný právní úkon 

odvolat. Takové jednání by bylo právně neúčinné, jelikož 

pracovní poměr mezitím skončil.
24
  

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze ze závažných 

důvodů, taxativně vymezených v § ustanovení 55 odst.  1 a 

56 odst. 1 zákoníku práce. Subjekt přitom tento právní úkon 

učinit nemusí, i když důvod k okamžitému zrušení existuje; 

nejde o právní povinnost.  

 

 

 

2.1.3.2.1 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele 

 

Zaměstnavatel smí okamžitě zrušit pracovní poměr  jen 

výjimečně, a to pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen 

pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody na déle než jeden rok; anebo, pokud takový trestný 

čin spáchal při plnění pracovních úkolů či v přímé 

souvislosti s ním, na déle než šest měsíců. Dalším, v praxi 

častějším důvodem může být porušení povinnosti vyplývající 

                                                           
23
  Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové  sp.zn. 14 Co 158/95. 

24
 K tomu podrobně J.Zachariáš: Malá poznámka k odvolání okamžitého zrušení 

pracovního poměr. Právník 8/1998, str. 36 až 39. 
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z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 

zvlášť hrubým způsobem.  

Slovní spojení „porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“ 

nahradilo v zákoníku práce starší právní úpravu (obsaženou 

ve zrušeném zákoníku práce z roku 1965 a účinnou do 

31.12.2006) – šlo o „porušení pracovní kázně“. Výklad  

pojmu  „pracovní kázeň“ nebyl nikde legislativně vymezen, 

při posouzení bylo nutno vždy vycházet z konkrétní situace, 

vágní formulace přitom v praxi přinášela četné aplikační 

problémy. Dle bohaté judikatury například mohlo jít o 

fyzické napadení zaměstnavatele či jiného zaměstnance, 

krádež na pracovišti, značnou nebo opakující se opilost  

při výkonu práce, nesplnění důležitého pokynu 

zaměstnavatele, které přineslo nebo bylo způsobilé přinést 

mimořádně závažné následky, déle trvající neomluvenou 

absenci atp. Vždy bylo třeba přihlédnout ke vzniklé nebo 

možné škodě, k zavinění zaměstnance a dalším okolnostem, 

které mohly mít na posouzení vliv.
25
  

Nyní platnou právní formulaci - porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů – nelze pokládat za nijak 

zvlášť šťastně zvolenou. Právní úprava se nestala ani 

jednoznačnější, ani čitelnější, ani jednodušší, nedává 

subjektům pracovního poměru jasnější meze. Pojem „pracovní 

kázeň“ měl alespoň tradici a byl již svým způsobem zažitý. 

Právními předpisy, o jejichž porušení je řeč, jsou 

především: zákony a další normy (zejména zákoník práce, 

dále též například trestní zákoník), vnitřní předpisy 

zaměstnavatele, kolektivní smlouva, pracovní smlouva 

(případně jiná individuálně sjednaná dohoda), závazné 

pokyny vedoucích zaměstnanců
26
. Porušení povinnosti pak 

musí být zaviněné, ať již ve formě úmyslu, nebo nedbalosti.  

                                                           
25
 Další judikatura: např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn. 6 Cz 25/92. 

26
 K tomu například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 3323/2008. 
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Za zvlášť závažné porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci se pokládá například toto jednání:  

Fyzické napadení druhé osoby, opakované požití alkoholu 

nebo omamných látek na pracovišti, případně opakovaný 

nástup do práce pod jejich vlivem a podobně.  

Dá se říci, že obvykle jde o jednání určitým způsobem 

nebezpečné nebo důvodně navozující pocit ohrožení, kdy je 

žádoucí, aby zaměstnanec ihned opustil pracoviště. Z toho 

důvodu sem soudy při rozhodování sporů nepodřazují 

například opakované absence; takový případ by skutkově 

spadal pod režim výpovědi z pracovního poměru. 

Zaměstnavatel je ve svém konání omezen možností využít 

institut okamžitého zrušení pracovního poměru pouze v 

subjektivní lhůtě dvou měsíců a objektivní lhůtě jednoho 

roku, ohledně nichž platí obdobné principy jako pro lhůty 

k výpovědi.  

Zaměstnavatel je dále omezen zákazem okamžitě zrušit 

pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní,  se zaměstnankyní 

na mateřské dovolené a se zaměstnankyní či zaměstnancem, 

kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Nastanou-li však u 

těchto osob okolnosti uvedené v předchozích odstavcích, lze 

s nimi pracovní poměr ukončit výpovědí (s výjimkou 

zaměstnankyně na mateřské dovolené a zaměstnance 

čerpajícího rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je 

žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou); ochranná doba 

zde tedy neplatí.  
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    2.1.3.2.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany      

   zaměstnance 

 

Zaměstnanec má možnost pracovní poměr okamžitě zrušit 

z následujících dvou důvodů:  

Především pokud podle lékařského posudku nemůže dále 

konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a 

zaměstnavatel mu během patnácti dnů od předložení posudku 

neumožnil jinou vhodnou práci. Pro případný pozdější spor o 

neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru je 

rozhodující právě lékařský posudek,  a to i v případě, kdy 

se dodatečně zjistí, že mu skutečný zdravotní stav 

zaměstnance třeba ani neodpovídal.  

Druhým důvodem je skutečnost, že zaměstnavatel 

nevyplatil zaměstnanci mzdu či plat nebo náhradu mzdy či 

platu do patnácti dnů po termínu splatnosti.
27
  

Také v  případech okamžitého zrušení pracovního poměru 

zaměstnancem platí stejné omezení lhůtami jako pro 

zaměstnavatele.  

Je jistě spravedlivé, že pokud jedna ze dvou uvedených 

okolností zaměstnance donutí uchýlit se k tomuto právnímu 

úkonu, má nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku na dobu odpovídající výpovědní době.  

Je k úvaze, zda by ke dvěma taxativně vymezeným 

důvodům okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

neměl přibýt ještě třetí. Týkal by se obrany zaměstnance 

pro případ, kdy zaměstnavatel dopustí, aby byl na 

pracovišti vůči zaměstnanci spáchán trestný čin, nebo se 

dokonce dopustí trestné činnosti sám. Bohužel, takové 

situace se v praxi ojediněle mohou stát – například 

v podobě útisku, omezování osobní svobody, znásilnění. 

Postižený zaměstnanec by jistě uvítal, kdyby mohl pracovní 

prostředí, ve kterém k trestné činnosti došlo, okamžitě 

                                                           
27
 Srovnej s rozhodnutím NS ČR sp.zn. Cdo 1151/2001. 
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opustit, aniž by ztratil nárok na náhradu mzdy nebo platu 

po dobu výpovědní doby. 

 

 

 

2.1.3.3 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

 

Zkušební doba je časový úsek, který slouží především 

k ověření, zda sjednaný pracovní poměr vyhovuje představám 

jeho subjektů (podmínky výkonu práce, schopnosti 

zaměstnance…). Pokud jeden z nich zjistí, že tomu tak není, 

má velmi jednoduchou možnost tento pracovní poměr ukončit; 

zákon mu neklade žádné přísné hmotněprávní ani formální 

podmínky, neposkytuje ochranu ani zaměstnanci, ani 

stabilitě pracovního poměru.  

Podle ustanovení § 35 zákoníku práce lze zkušební dobu 

sjednat nejdéle na tři po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku 

pracovního poměru, respektive na šest měsíců u vedoucího 

zaměstnance. Musí být sjednána písemně, jinak je neplatná. 

Lze ji sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den 

nástupu do práce (den jmenování u vedoucího zaměstnance). 

Délka zkušební doby nesmí být dodatečně prodlužována, 

prodlužuje se však ze zákona o dobu celodenních překážek 

v práci a o dobu celodenní dovolené. Jde-li o pracovní 

poměr na dobu určitou, nesmí být zkušební doba sjednána na 

dobu delší než polovina sjednané doby trvání pracovního 

poměru. 

     Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době může 

přistoupit jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel, a to 

písemnou formou (od 1.1.2012 pod sankcí neplatnosti – viz 

ustanovení § 20 odst. 3 zákoníku práce), z jakéhokoli 

důvodu nebo bez udání důvodu. Platnost je vázána na 

doručení druhé straně, zrušení má být samozřejmě doručeno 

takovým způsobem, aby pracovní poměr skončil ještě ve 
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zkušební době. Právní úpravy některých evropských zemí 

stanoví pro tento případ zákonnou (zkrácenou) výpovědní 

dobu, ustanovení § 66 odst. 2 zákoníku práce však pouze 

určuje, že ke skončení pracovního poměru dojde dnem 

doručení zrušení, není-li uveden den pozdější
28
.  

K ochraně zaměstnance zákoník práce zakazuje 

zaměstnavateli zrušit pracovní poměr ve zkušební době, je-

li zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti (karanténě), 

a to v době prvních 14 kalendářních dnů (v období od 

1.1.2011 do 31.12.2013 v době prvních 21 kalendářních dnů). 

Zákoník práce takto reaguje na obsah souvisejícího právního 

předpisu, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

v platném znění, dle nějž od 15. (respektive od 22.) 

kalendářního dne již zaměstnanci vzniká nárok na nemocenské 

od okresní správy sociálního zabezpečení (ustanovení § 23 

zákona o nemocenském pojištění), avšak do té doby má 

poskytovat náhradu mzdy zaměstnavatel. Smyslem ochrany je 

zabránit zaměstnavateli, aby se záměrně této své povinnosti 

vyhýbal tím, že pracovní poměr zruší ve zkušební době.  

Právní úpravu institutu zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době lze hodnotit jako velice přísnou. Zejména pro 

zaměstnance představuje období, kdy je zaměstnán „na 

zkoušku“, silnou nejistotu. De lege ferenda by bylo možné 

tvrdost právní úpravy zmírnit například zakotvením krátké 

výpovědní doby. 

 

 

 

2.1.3.4 Odstoupení od pracovní smlouvy 

 

Pracovní poměr může být ukončen též odstoupením od 

pracovní smlouvy.  Zákon tuto možnost dává pouze 

zaměstnavateli, a to za dosti omezených podmínek. V praxi 

                                                           
28  K tomu například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1846/2007. 
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je využíváno velice zřídka.  Dle ustanovení § 33 odst. 3 

zákoníku práce:  „Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den 

do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci, nebo 

se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, 

může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit.“  

Ustanovení bude pro zaměstnavatele praktické například 

když si zaměstnanec své rozhodnutí rozmyslel a pracovní 

vztah ignoruje, když např. onemocní, ale nedá to 

zaměstnavateli vědět, když zapomněl, že má do práce 

nastoupit a podobně.
29
 

Jedná se o ustanovení liberální, vstřícné 

k zaměstnavateli a jeho potřebám, a je třeba ocenit, že 

s ním pracoval též „starý“ zákoník práce z roku 1965, který 

byl obecně pokládán za poměrně nepružný a až příliš hájící 

zaměstnance. 

 Pro úplnost lze uvést, že od pracovní smlouvy je 

pochopitelně možné odstoupit i před termínem sjednaným 

jakožto den nástupu do práce (ustanovení § 33 odst. 2 

zákoníku práce, ustanovení § 48 občanského zákoníku), a to 

ze strany zaměstnavatele i zaměstnance, avšak nejedná se o 

případ skončení pracovního poměru, neboť ten začíná až 

sjednaným dnem nástupu do práce.  

  

 

 

     2.2 Skončení pracovního poměru právní událostí 

 

Právní událost je skutečnost nezávislá na lidské vůli, 

se kterou právní normy spojují právní následky. Pro zánik 

pracovního poměru má význam právní událost jako výsledek 

biologických procesů (smrt a dosažení věku); uplynutí času 

je považováno za právní událost specifickou.  

                                                           
29 Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a 
zaměstnance. Grada Publishing a.s., Praha 2013, str. 35. 
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Způsoby skončení pracovního poměru právní událostí 

budou popsány jen velice stručně, neboť detailní rozbor 

není pro účely této práce nutný. Zabýváme-li se primárně 

výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, a 

ostatní možnosti, jak rozvázat pracovní poměr, uvádíme 

především pro srovnání s výpovědí, pak postačí zaměřit se 

jen na způsoby skončení právními úkony. Zda pracovní poměr 

skončí právní událostí, nemůže beztak zaměstnavatel nijak 

ovlivnit. 

      První právní událostí, která vyvolá konec pracovního 

poměru, je smrt zaměstnance. Vyplývá to z ustanovení § 2 

odst. 1 zákoníku práce a z ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce, v nichž je zakotvena povinnost zaměstnance 

konat práci osobně, přičemž tato povinnost po smrti 

zaměstnance přirozeně nemůže být plněna. Kromě toho je smrt 

jakožto právní událost nesoucí za následek zánik pracovního 

poměru ještě navíc výslovně uvedena v ustanovení § 48 odst. 

4 zákoníku práce.  

     Smrt zaměstnance však nevyvolá zánik všech práv a 

povinností z daného pracovněprávního vztahu: peněžité 

nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli  dále trvají – 

kogentně to stanoví ustanovení § 328 zákoníku práce. Jde 

zejména o mzdové a platové nároky, které do výše 

trojnásobku průměrného výdělku přecházejí manžela, děti a 

rodiče, jestliže se zaměstnancem v době jeho smrti žili ve 

společné domácnosti.  V ostatních případech se peněžité 

nároky zaměstnance stávají předmětem dědictví. Naopak 

peněžité nároky zaměstnavatele vůči zaměstnanci zásadně 

zanikají. Výjimky opět nalezneme v ustanovení § 328 

zákoníku práce: nezanikají práva, o kterých bylo pravomocně 

rozhodnuto, která zaměstnanec písemně uznal co do důvodu a 

výše, a práva na náhradu škody způsobené úmyslně. 

     Pracovní poměr zanikne také právní událostí 

spočívající ve smrti fyzické osoby, která je 
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zaměstnavatelem. K zániku nedojde pouze při pokračování 

v živnosti (ustanovení § 342 zákoníku práce), tedy 

převezmou-li roli zaměstnavatele dědicové či další 

oprávněné osoby (podrobně a přesně viz ustanovení § 13 

živnostenského zákona a ustanovení § 27 zákona č. 372/2011 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, 

v platném znění). Situaci po smrti zaměstnavatele – fyzické 

osoby řeší ustanovení § 342 zákoníku práce: nevyužijí-li 

oprávněné osoby možnosti pokračovat v zaměstnávání, 

pracovní poměr skončí buď dnem jejich výslovného prohlášení 

v tomto smyslu, nebo uplynutím tříměsíční lhůty ode dne 

smrti zaměstnavatele. Potvrzení o zaměstnání je pak povinna 

vystavit příslušná krajská pobočka Úřadu práce. 

   Pracovní poměr může v některých zvláštních případech 

skončit také dosažením věku. Jde o třetí případ skončení 

právní událostí. Kupříkladu funkce soudce (a s ní i jeho 

pracovní poměr) zaniká podle zákona č. 6/2002 Sb., o 

soudech a soudcích, v platném znění, uplynutím kalendářního 

roku, v němž soudce dosáhl věku 70 let. Podobně je skončení 

pracovního poměru upraveno pro státní zástupce v zákoně č. 

283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v platném znění. 

Jiným příkladem je výkon funkce člena Nejvyššího 

kontrolního úřadu. Končí dle zákona č. 166/1993 Sb. o 

Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění, dosažením věku 

65 let.  

     Čtvrtou právní událostí, kterou může dojít ke skončení 

pracovního poměru, je uplynutí doby v případech, kdy je 

pracovní poměr uzavřen na dobu určitou. Má se za to, že obě 

smluvní strany předem projevily souhlas s trváním 

pracovního poměru jen po předem vymezené období, neexistuje 

zde tedy žádná ochranná doba ani jiná ochrana zaměstnance.  

     Není-li výslovně sjednán den skončení, nebo je-li 

takové ujednání neplatné, pokládá se pracovní poměr za 

uzavřený na dobu neurčitou. Z takto negativně koncipované 
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právní úpravy lze vyvodit, že zákoník preferuje uzavření 

pracovního poměru na dobu neurčitou. Důvodem je právě 

skutečnost, že při skončení pracovního poměru na dobu 

neurčitou je zaměstnanec velmi výrazně zákonem chráněn. 

 

 

  

    2.3 Skončení pracovního poměru na základě úředního 

rozhodnutí 

 

Ani u skončení pracovního poměru ze zákona není 

potřeba se zastavovat. Jde o v praxi ojedinělé případy, 

upravené v ustanovení § 48 odst. 3 zákoníku práce.  Podle 

něj „pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní 

příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným 

způsobem, končí    

a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České       

republiky podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení 

k pobytu, 

b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto 

osobám trest vyhoštění z území České republiky 

c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání anebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

zaměstnání ve zvláštních případech podle zvláštního 

předpisu  anebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem 

výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle 

zvláštního právního předpisu.“ 
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 3   Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

 

     Zánik pracovního poměru jednostranným právním úkonem,    

ať již ho učiní  zaměstnavatel, nebo zaměstnanec, se zcela 

liší od ostatních způsobů skončení pracovního poměru. 

Zřejmě nejčastějším z těchto jednostranných úkonů je 

výpověď ze strany zaměstnavatele, a právě její právní 

rozbor je cílem této práce. 

 

 

 

      3.1 Historický vývoj výpovědi z pracovního poměru 

 

   Jak je stručně zmíněno v první kapitole této práce, 

právní úprava výpovědi z pracovního poměru byla, 

zjednodušeně řečeno, do roku 1965 silně roztříštěná, 

zatímco po roce 1965 naopak maximálně jednotná. Mezníkem 

byl zákoník práce č. 65/1965 Sb.  

  Pro ilustraci koncepce výpovědi v prvně uvedeném období 

lze zvolit mezi mnoha zákony právní úpravu zakotvenou 

v ustanovení § 1158 a násl. ABGB, která se týkala 

služebního poměru. Tato právní úprava platila až do druhé 

poloviny minulého století a byla pro ni charakteristická 

dispozitivnost norem. Rozlišovala výpověď z pracovního 

poměru uzavřeného na dobu neurčitou a na dobu určitou. Pro 

první případ bylo stanoveno, že „služební poměr smluvený na 

dobu života nějaké osoby nebo na dobu delší pěti let může 

býti rozvázán zaměstnaným, když uplyne pět let se 

zachováním výpovědní lhůty šestiměsíční."
30
  Výpověď mohla 

být dána bez ohledu na výpovědní důvod, tedy z jakéhokoli 

důvodu nebo i bez udání důvodu. Délka výpovědní lhůty byla 

dvoutýdenní až šestiměsíční. Délku výpovědní lhůty bylo 

                                                           
30
  Ustanovení § 1158 ABGB. 
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možno také dohodnout, musela však být vždy pro obě strany 

stejná. Pokud byly sjednány nestejné lhůty, platila pro obě 

strany lhůta delší. Výpověď ze služebního poměru uzavřeného 

na dobu určitou nebyla vůbec omezena výpovědní lhůtou, 

omezení však spočívalo v tom, že musely existovat „důležité 

důvody“ pro podání výpovědi. Osvědčit je musel také 

zaměstnanec, což mu do jisté míry mohlo komplikovat 

skončení pracovního poměru. Právní úprava výpovědi 

z pracovního (ze služebního) poměru byla v ABGB koncipována 

tak, že brala výrazný ohled na oprávněné zájmy 

zaměstnavatele, které by neměly být bez závažných důvodů na 

straně zaměstnance porušovány.
31
 

   Opačný trend byl nastolen v polovině minulého století 

v souvislosti se změnou politického režimu v poválečných 

letech. Právní úprava výpovědi z pracovního poměru se zcela 

podřizovala principům centrálně plánované ekonomiky a 

potlačovala zájmy jednotlivců. Zakotvila výpovědní důvody, 

a to i pro výpověď ze strany zaměstnance. K ustálení došlo 

v šedesátých letech s účinností zákoníku práce č. 65/1965 

Sb. Od té doby zůstala právní úprava výpovědi v podstatě 

nezměněná, až do účinnosti nového zákoníku práce č. 

262/2006 Sb. Zaměstnavatel (organizace) mohl dát výpověď 

jen ze zákonných důvodů, kterými byly, podobně jako nyní, 

organizační důvody, zdravotní důvody na straně zaměstnance, 

a nesplňování požadavků a předpokladů pro výkon práce spolu 

s porušováním pracovní kázně. Také zaměstnanec (pracovník) 

mohl dát výpověď z důvodů taxativně vyjmenovaných 

v zákoníku práce. Byly jimi: uzavření pracovní smlouvy 

s jinou organizací v rámci náboru prováděného národním 

výborem, přejití na jinou  funkci  či  přijetí  ke  studiu,  

 

                                                           
31 Podobně Patrik Matyášek: Výpověď zaměstnavatele z pracovního poměru 

z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu. Sborník příspěvků z mezinárodní 

vědecké konference Pracovní právo 2010. Masarykova univerzita, právnická 

fakulta.Dostupné z http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010/Matyasek.html 
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následování člena rodiny do místa jeho bydliště, dále pak 

různé zdravotní důvody (i těhotenství) a nebo porušování 

určitých povinností ze strany zaměstnavatele. Dal-li tehdy 

pracovník výpověď i z jiných důvodů, popřípadě bez uvedení 

důvodu, výpovědní doba se prodloužila až o šest měsíců, 

pokud se subjekty výpovědi nedohodly jinak. Výpovědní 

důvody zaměstnance byly zrušeny až v roce 1988. Výpovědní 

lhůty byly odstupňovány dle věku zaměstnance, činily jeden 

až tři měsíce. Výpověď byla velmi rigidním institutem, 

stejně tak pracovní poměr jako takový byl nepružný. 

Charakteristická byla silná ochranářská tendence vůči 

zaměstnanci, s tím však, že chráněna byla jen ta jeho 

práva, která byla uznána za hodná ochrany, a nebyla 

respektována jeho svobodná vůle, neboť panovala všeobecná 

pracovní povinnost.  

   Koncepce ochranářství a nízké flexibility se pro 

výpověď z pracovního poměru stala v českém právním řádu 

tradiční a dá se říci, že se s ní potýkáme dodnes.  

 

 

 

   3.2 Obecně o výpovědi ze strany zaměstnavatele 

 

     Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

je jednostranný právní úkon, učiněný zaměstnavatelem vůči 

zaměstnanci, bez ohledu na jeho vůli a často přímo proti 

jeho vůli
32
, jehož právním následkem je skončení pracovního 

poměru. Účinek výpovědi (tj. konec pracovního poměru) 

nenastane ihned, ale až po uplynutí určitého času, 

nazývaného výpovědní doba. Zaměstnavatel tím jednostranně 

zasahuje do existujícího pracovního poměru. Jeho krok 

v žádném případě není vázán na  souhlas zaměstnance (naopak  

                                                           
32 Podobně M. Bělina a kolektiv: Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. C.H.Beck, Praha 2010, str. 244. 
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v praxi bývá výpověď použita buď neočekávaně, nebo nedojde-

li k dohodě), přičemž důsledky jsou pro zaměstnance často 

velmi závažné, ať už po ekonomické nebo po sociální 

stránce. Z tohoto důvodu je nezbytná podrobná a přesná 

právní úprava. Zákoník práce vymezuje přísná pravidla, 

která je třeba dodržet, aby výpověď byla platná. Je však 

třeba upozornit na to, že s výjimkou nedostatku formy a 

s výjimkami vyjmenovanými v ustanovení § 19 zákoníku práce 

zůstane výpověď platná a pracovní poměr skončí i v případě, 

že zaměstnavatel zákonná pravidla nedodrží, leda-že se 

zaměstnanec dovolá neplatnosti (jde o relativní 

neplatnost). 

     Výpověď zaměstnavatele tedy musí být vždy písemná, 

musí být doručena zaměstnanci; doručení upravuje zákoník 

práce poměrně striktně. Není-li výpověď platně doručena, 

pak jakoby neexistovala. Mimořádně silnou ochranu poskytuje 

zákoník práce zaměstnanci tím, že mu nesmí být dána výpověď 

z jiného výpovědního důvodu než podle ustanovení § 52 písm. 

a) až h) zákoníku práce. Výpovědní důvod musí navíc nejen 

skutečně existovat, ale musí být též ve výpovědi jasně a 

nezaměnitelně uveden. Pracovní poměr pak skončí až 

uplynutím výpovědní doby. Jako každý jiný pracovněprávní 

úkon, i výpověď ze strany zaměstnavatele musí být učiněna 

svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, platí zde obecná 

ustanovení občanského zákoníku o právních úkonech. Podrobně 

je o těchto podmínkách, jakož i o dalších, platných pro 

specifické případy výpovědi (například zákaz výpovědi 

v ochranné době, povinnost projednat výpověď s odborovou 

organizací atd.) pojednáno dále v této práci. 
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3.3 Jednání zaměstnavatele a zastoupení zaměstnavatele 

 

Pravidla platná pro jednání zaměstnavatele – právnické 

osoby jsou v právních předpisech zakotvena jednoznačněji, 

než pro zaměstnavatele - fyzické osoby.  

Za zaměstnavatele – právnickou osobu dle ustanovení § 

20 občanského zákoníku jednají, tedy činí právní úkony
33
 

jednak statutární orgány – v tomto případě hovoříme o 

jednání právnických osob samotných.  

Mohou za ni činit právní úkony „i jiní její pracovníci 

nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech 

právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu 

zařazení obvyklé“ (ustanovení § 20 odst. 2 občanského 

zákoníku). Mohou to tedy být a v praxi nejčastěji bývají 

jiní zaměstnanci zaměstnavatele, kteří jsou oprávněni dát 

za zaměstnavatele výpověď z pracovního poměru. 

Z teoretického hlediska se jejich jednání označuje jako 

zákonné zastoupení právnických osob. 

Je-li taková právnická osoba podnikatelem (v praxi jde 

o ekonomicky nejvýznamnější skupinu zaměstnavatelů), 

přihlíží se též k ustanovení § 13 a násl. obchodního 

zákoníku o jednání podnikatele. Jde o právní úpravu 

speciální a uplatňuje se v praxi i přes to, že zákoník 

práce výslovně vztah s obchodním zákoníkem neupravuje
34
. Je 

zde uvedeno, že podnikatel – právnická osoba jedná 

statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce.  

    Zaměstnavatel – fyzická osoba jedná, tedy činí právní 

úkony rovněž podle obecných ustanovení občanského zákoníku, 

                                                           
33 Nový, dosud neúčinný občanský zákoník č. 89/2012 Sb. místo spojení „činit právní 
úkony“ používá příhodnější termín „právně jednat“. 
34  De lege ferenda

 
lze považovat za vhodné zakotvit do zákoníku práce právní 

úpravu, která by tuto problematiku řešila například obecným odkazem na 
 
předpisy 

soukromého práva. K tomuto viz M. Bělina a kolektiv: Pracovní právo. 5. doplněné a 

podstatně přepracované vydání. C.H.Beck, Praha 2010, str. 81.
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s tím, že v praxi se analogicky aplikuje ustanovení § 20 

zákoníku práce o právních úkonech právnických osob.  

    Z hlediska výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele bude praktické zabývat se tím, kdo je 

oprávněn za zaměstnavatele – fyzickou osobu dát výpověď 

z pracovního poměru. Lze připustit, že tento právní úkon 

může učinit i jiný zaměstnanec, pokud je to stanoveno ve 

vnitřních předpisech zaměstnavatele - fyzické osoby nebo je 

to vzhledem k jeho pracovnímu zařazení obvyklé (parafráze 

na ustanovení § 20 odst. 2 občanského zákoníku).  

   Je-li zaměstnavatel - fyzická osoba podnikatelem, na 

jeho jednání se v praxi aplikuje (též per analogiam) 

zvláštní úprava ustanovení § 13 a násl. obchodního 

zákoníku, dle nějž podnikatel – fyzická osoba jedná buď 

osobně, nebo prostřednictvím zástupce. 

Další možností jednání za zaměstnavatele je zastoupení 

na základě soudního rozhodnutí. Soudem bude zřízen 

zástupce, pokud je zaměstnavatel – fyzická osoba zbaven 

způsobilosti k pracovněprávním úkonům, nebo jestliže je 

tato způsobilost omezena; a dále není-li znám jeho pobyt a 

zastoupení je potřebné k ochraně zájmů jeho nebo 

společnosti. Takto ustanovený zástupce je označován jako 

opatrovník.  

Jestliže za zaměstnavatele jedná zástupce, který však 

nemá oprávnění činit právní úkony směřující ke skončení 

pracovního poměru, svoji pravomoc překročí a dá zaměstnanci 

jménem zaměstnavatele výpověď z pracovního poměru, je 

zaměstnavatel výpovědí zavázán, jen pokud zaměstnanec o 

překročení pravomoci nemohl vědět.  Jestliže tedy 

zaměstnanec nevěděl ani nemohl vědět, že zástupce 

zaměstnavatele nebyl oprávněn dát výpověď, bude výpověď 

platná. 
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3.4 Forma výpovědi ze strany zaměstnavatele 

 

Je-li zákonem stanovena forma právního úkonu, znamená 

to, že úkon musí být projeven způsobem v něm zakotveným. Na 

všechny případy výpovědi ze strany zaměstnavatele je pod 

sankcí neplatnosti kladen požadavek písemné formy; jedná se 

o logickou podmínku, důvodem je skutečnost, že tento 

jednostranný rozvazovací právní úkon má značný význam pro 

druhou stranu pracovního poměru bez ohledu na její vůli. 

Písemná výpověď tak může dát jasnou představu o své 

skutečné podobě i po čase, může sloužit jako důkazní 

materiál v případných sporech, jako záruka právní jistoty. 

Nedostatek písemné formy je v praxi jedním z častých 

pochybení při podání výpovědi. 

Povinnost dodržet písemnou formu při výpovědi ze 

strany zaměstnavatele je kogentně zakotvena v ustanovení § 

50 odst. 1 zákoníku práce. Při nedodržení písemné formy 

výpovědi ze strany zaměstnavatele platí, že neplatnost 

výpovědi je absolutní a soud k ní přihlíží i bez návrhu.  

Vyplývá to z ustanovení § 20 odst. 3 zákoníku práce.  

Kromě nedostatku písemné formy se lze často setkat 

také se zcela nesprávným označením výpovědi ze strany 

zaměstnavatele, například „výpověď dohodou“, „okamžitá 

výpověď“. Má-li takový právní úkon jinak všechny 

náležitosti, nebude neplatný, protože zákon subjektům 

pracovního poměru neukládá, aby výslovně vyznačily, že jde 

o výpověď (či o dohodu, okamžité zrušení). Z obsahu 

právního úkonu však musí být naprosto nepochybně zřetelné, 

že jde o projev vůle k rozvázání pracovního poměru právě 

určitým způsobem, a úkon musí mít všechny zákonem stanovené 

náležitosti. 

Zrušený zákoník práce z roku 1965 vymezoval 

v ustanovení § 240 odst. 2 odlišnou formu právních úkonů 
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těch, kteří nemohou psát nebo číst (nejčastěji se toto 

ustanovení vztahovalo na cizince s nedostatečnou znalostí 

češtiny). K výpovědi takového zaměstnavatele – cizince 

sepsané v českém jazyce pak bylo třeba úředního zápisu nebo 

zápisu opatřeného potvrzením dvou současně přítomných 

funkcionářů příslušného odborového orgánu o tom, že výpověď 

odpovídá projevené vůli. Požadavek takové formy nebyl jako 

očividně zastaralý do nyní platného zákoníku práce převzat, 

na dané případy se aplikují obecná ustanovení občanského 

zákoníku (ve smyslu ustanovení § 40 odst. 5 občanského 

zákoníku je zapotřebí úřední (obvykle notářský) zápis). 

V této souvislosti je zajímavé upozornit na rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR, který se zabýval sporem o neplatnost 

výpovědi pro neurčitost a nesrozumitelnost dané 

zaměstnavatelem – zahraničním subjektem (konkrétně jediným 

jednatelem obchodní společnosti vlastněné německou obchodní 

společností, který byl německé národnosti) v německém 

jazyce, ovšem za situace, kdy většina právních úkonů byla 

obvykle vyhotovována dvojjazyčně, nebo dokonce jen německy, 

a zaměstnanec stižený výpovědí byl členem vrcholového 

managementu a v zaměstnání běžně komunikoval německy. 

Nejvyšší soud  dovodil, že výpověď danou tomuto zaměstnanci 

nelze pokládat za nesrozumitelný právní úkon. Při 

posuzování srozumitelnosti je třeba vždy přihlédnout 

k dosavadním poměrům mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, 

k zvyklostem při činění jiných písemných právních úkonů a i 

k dalším okolnostem, které mohou svědčit o tom, zda byl 

zaměstnanec výpovědi schopen porozumět či nikoli.
35
 

Lze jen doporučit, aby zaměstnavatelé, kteří jsou 

zahraničními subjekty, uzavřeli se zaměstnanci například 

v rámci pracovní smlouvy písemnou dohodu o tom, jakým 

jazykem budou konány pracovněprávní úkony, a zda bude možné 

                                                           
35  Viz rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1760/2007. 
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například český jazyk nahradit jazykem cizím. Povede to 

k právní jistotě obou smluvních stran. 

Pro úplnost je k písemné formě výpovědi z pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele ještě třeba dodat, že je 

nezbytné, aby byla podepsána, a to buď zaměstnavatelem, 

nebo osobou oprávněnou za něj jednat (například vedoucím 

zaměstnancem). Zákoník práce tuto podmínku výslovně 

nestanoví, lze to však dovodit z obecných ustanovení 

občanského zákoníku.
36
 

 

 

 

3.5 Doručení výpovědi ze strany zaměstnavatele 

 

Další podmínkou platnosti výpovědi je doručení druhé 

straně pracovního poměru. Doručením se výpověď stává 

účinnou, od tohoto okamžiku se zároveň odvíjí určení 

výpovědní doby. Úprava doručování je v zákoníku práce, 

oproti úpravě ve zrušeném zákoníku z roku 1965, poměrně 

podrobná. 

Výpověď musí zaměstnavatel zaměstnanci doručit do 

vlastních rukou.
37
  

Na prvním místě  je osobní doručení (například přímo 

na pracovišti, ale je to možné i kdekoli jinde, a tedy i 

kdykoli jindy než během pracovní doby), zaměstnavatel 

přitom může doručovat i prostřednictvím jiné osoby, 

nejčastěji vedoucího zaměstnance. Zaměstnavateli se dá 

doporučit, aby si kvůli případnému sporu o neplatnost 

výpovědi opatřil důkaz o doručení. Při osobním přijetí 

listiny o výpovědi půjde pravděpodobně o podpis kopie, pro 

případ odepření přijetí je vhodné doručovat například  před  

 

                                                           
36  K tomu například rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp.zn. 14 Co 158/95. 
37
 Srovnej s rozhodnutím NS ČR sp.zn. 6 Cz 35/1981. 
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svědkem (lépe před svědky) a případně sepsat záznam o 

odmítnutí převzít výpověď a podobně. 

Zákoník práce (ustanovení § 334 odst. 2) dále zmiňuje 

doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací. Jedná se o zdánlivě moderní a snadný způsob 

doručování, který je však ve skutečnosti možné vyhodnotit 

jako poněkud nepraktický. Vyžaduje totiž, aby měl nejen 

každý konkrétní zaměstnavatel a zástupce zaměstnavatele 

(například vedoucí zaměstnanec, který je oprávněn doručit 

výpověď a hodlá tak učinit), ale i zaměstnanec samotný svůj 

vlastní elektronický podpis - což může být pro 

zaměstnavatele náročné zařídit a u zaměstnanců jakožto 

fyzických osob to vůbec nebývá běžné. Zřejmě proto není 

tento způsob doručování v praxi téměř využíván. 

Institut předpokládá předchozí dohodu zaměstnavatele 

se zaměstnancem o doručování písemností elektronickou 

formou, poskytnutí elektronické adresy zaměstnavateli 

(povinnost zaměstnance) a podpis výpovědi uznávaným 

elektronickým podpisem (povinnost zaměstnavatele). Doručení 

výpovědi bude neúčinné, jestliže se zaměstnavateli vrátí 

jako nedoručitelná nebo jestliže ji zaměstnanec do tří dnů 

nepotvrdí datovou zprávou podepsanou svým uznávaným 

elektronickým podpisem. 

Teprve pokud osobní doručení ani doručení 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací 

není možné, lze výpověď za zpřísněných podmínek nechat 

doručit provozovatelem poštovních služeb (dále jen 

doručovatelem). Výpověď je pak odeslána doporučeným dopisem 

na poslední známou adresu zaměstnance, s poznámkou „do 

vlastních rukou“. Je také možné, aby byla výpověď doručena 

osobě zaměstnancem předem určené k přebírání písemností, 

s tím, že tato osoba musí mít písemnou plnou moc s úředně 

ověřeným podpisem zaměstnance.  
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Okamžikem převzetí nastávají účinky doručení. 

Doručovatel musí převzetí doložit písemným záznamem o 

doručení, tedy tzv. dodejkou podepsanou zaměstnancem a 

opatřenou datem podpisu, jakož i dalšími údaji stanovenými 

zákonem
38
. 

Pokud zaměstnanec není zastižen, i když se na uvedené 

adrese zdržuje, doručovatel ho vhodným způsobem informuje o 

uložení zásilky (ve své provozovně nebo na obecním úřadě), 

s poučením o následcích nevyzvednutí. Vyzvednutím 

písemnosti nastanou účinky doručení. Jestliže zaměstnanec 

zásilku do deseti pracovních dnů nevyzvedne, vrátí ji 

doručovatel zaměstnavateli jako nedoručitelnou. Uplynutím 

deseti pracovních dnů pak nastává právní fikce doručení. 

Stejně tak se desátý pracovní den považuje za den doručení 

v případě, že si zaměstnanec zásilku u doručovatele sice 

vyzvedl, ale později, tedy po uplynutí lhůty deseti 

pracovních dnů (například když doručovatel v souladu se 

svými vlastními předpisy, tedy zákonem č. 29/2000 Sb., o 

poštovních službách, v platném znění - prodlouží úložní 

dobu).   

A co když se zaměstnanec v místě určeném k doručení 

nezdržuje? Zákoník práce tuto situaci neřeší, proto se lze 

domnívat, že bude doručovatel postupovat standardně podle 

pravidel stanovených zákonem o poštovních službách: zásilku 

dopraví jako nedoručitelnou zpět, aniž by ji po určitou 

dobu ukládal.  

U každého  z uvedených případů může nastat okolnost, 

kdy zaměstnavatel učiní ze své strany všechny právní kroky 

vedoucí k doručení výpovědi, avšak zaměstnanec ji odmítne 

převzít nebo doručení zmaří. Výpověď se pak pokládá za 

doručenou odepřením přijetí, respektive okamžikem, kdy 

                                                           
38   Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, v platném znění. 
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doručovatel patřičně označenou zásilku vrátí zaměstnavateli 

zpět.
39
  

Poměrně častou chybou, kterou zaměstnavatelé dělají 

při doručování, je pokus o další doručení v případě, že se 

zásilka s výpovědí vrátila od doručovatele jako nedoručená. 

Zaměstnavatel (respektive v praxi obvykle personalista) 

z neznalosti zákonných pravidel doručování, zejména nuancí 

právních fikcí, obálku otevře, originál výpovědi vyjme a 

znovu doručuje, případně později předává osobně.
40
 Jedná se 

o pochybení, které má fakticky za následek nesprávné 

počítání počátku výpovědní doby (přesněji řečeno, platí to 

pro případ, že k doručení došlo pokaždé v jiném kalendářním 

měsíci), neboť ta běží od prvního doručení výpovědi, byť 

byla doručena právní fikcí. 

Platnou právní úpravu doručování nalezneme 

v ustanovení § 334 a násl. zákoníku práce. 

 

 

 

3.6 Výpovědní doba 

 

Doručením (tedy účinností) výpovědi ze strany 

zaměstnavatele, kterému se věnovala předchozí subkapitola, 

pracovní poměr ještě nekončí.  Zánik se „odsunuje“ až ke 

dni, kdy uplyne tzv. výpovědní doba. 

Jedná se o časový úsek, který musí uplynout mezi 

právním úkonem zaměstnavatele – doručením platné výpovědi - 

a zánikem pracovního poměru. Její existence, běh i délka 

jsou určeny relativně kogentním ustanovením zákona, což 

znamená, že zákon stanoví minimální délku a ta nesmí být 

smluvně zkrácena, delší výpovědní dobu však dohodnout lze. 

Během výpovědní doby pokračuje pracovní vztah mezi 

                                                           
39
 K nedoručení písemnosti viz např. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1350/2009. 

40
  K tomu též Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu 

zaměstnavatele a zaměstnance. Grada Publishing, a.s., Praha 2013, str. 102. 
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zaměstnavatelem a zaměstnancem tak, jak fungoval před 

výpovědí, práva a povinnosti zůstávají beze změny (s 

nepodstatnými výjimkami – například zaměstnanec má nyní 

právo vybrat si osobní volno k hledání jiného zaměstnání – 

k tomu viz níže v této subkapitole), zejména tedy 

zaměstnanec nadále osobně vykonává přidělenou práci a 

zaměstnavatel mu nadále vyplácí mzdu nebo plat. 

Výpovědní dobu zákoník práce zakotvuje především 

k ochraně zaměstnance, který tak získá možnost přizpůsobit 

se vzniklé situaci a zmírnit její nepříznivé následky, 

zejména hledáním nového zaměstnání. Výpovědní doba však má 

svůj význam i pro zaměstnavatele, který i v případě, že 

výpověď dal sám z vlastního rozhodnutí, může potřebovat čas 

k výběru jiného zaměstnance. Bezprostřední účinky skončení 

pracovního poměru tak mohou být na obou stranách vlídnější. 

Údaj o výpovědní době není podstatnou náležitostí 

výpovědi z pracovního poměru. Ve výpovědi tedy o ní nemusí 

být zmínka. Pokud by zaměstnavatel jednostranně vymezil ve 

výpovědi nesprávnou délku, případně výpovědní dobu zcela 

odmítl, nebude takový projev směrodatný a výpověď zůstane 

platná s tím, že výpovědní doba bude mít délku odpovídající 

zákonné, případně dříve smluvené době. 

Pokud jde o právní úpravu počítání doby, obecné 

pravidlo je zakotveno v ustanovení § 333 zákoníku práce: 

Doby počínají prvním dnem a končí uplynutím posledního dne 

stanovené nebo sjednané doby. V případě výpovědní doby pak 

má přednost zvláštní právní úprava formulovaná v ustanovení 

§ 51 odst. 2 zákoníku práce: Výpovědní doba začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 

a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního 

měsíce (se čtyřmi výjimkami, které jsou přiblíženy níže). 

Výpověď ze strany zaměstnavatele pak nabude právní 

účinnosti vždy s odstupem dvou celých kalendářních měsíců, 

a to s koncem třetího měsíce, ať byla podána kteréhokoli 
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dne v prvním měsíci a ať má třetí měsíc 30, 31 nebo 28 (29) 

dnů. Na rozdíl od počítání doby dle občanského zákoníku 

tedy není rozhodné, připadne-li konec na sobotu, neděli 

nebo svátek. 

Podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se 

stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci, v platném znění (bod 11. přílohy), má zaměstnanec 

k hledání nového zaměstnání během výpovědní doby nárok na 

pracovní volno na nezbytně nutnou dobu,  nejvýše  na  jeden  

půlden  v týdnu. Pracovní volno lze se souhlasem 

zaměstnavatele slučovat.  

   Stojí za zmínku, že asi před dvěma lety se připravovala 

novelizace ustanovení o výpovědní době. Měla být zkrácena 

ze dvou měsíců na jeden a měla běžet již od doručení 

výpovědi, nikoli od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi. Navrhovaná změna 

nakonec nebyla realizovaná.
41
 Lze vyslovit názor, že 

jednotná měsíční výpovědní doba s okamžitým počátkem běhu 

by byla příliš krátká, oba subjekty pracovního poměru by se 

mohly obtížněji připravit na skončení pracovního poměru. 

   Je ovšem k úvaze, zda by nebylo pro zaměstnance i 

zaměstnavatele přínosnější zkrátit výpovědní dobu na 

minimálně jeden měsíc s ponecháním počátku běhu výpovědní 

doby k prvnímu dnu nejbližšího kalendářního měsíce, s tím, 

že zaměstnavatel by měl současně povinnost vyplatit 

zaměstnanci odstupné ve výši průměrného měsíčního výdělku, 

a to i v případě, kdy nevzniká nárok na odstupné dle 

ustanovení § 67 zákoníku práce. Tím by se vyrovnala 

nevýhoda, kterou by s sebou pro zaměstnance neslo zkrácení 

dvouměsíční výpovědní doby na měsíční. Takové řešení by 

přispělo k flexibilitě trhu práce, neboť obě smluvní   

strany by  mohly být  rychlejší při  řešení  svých  dalších  

                                                           
41
 V. Tomek: Připravuje se tzv. koncepční novela zákoníku práce. Dostupné 

z http://osz.cmkos.cz/CZ/Z_tisku/Bulletin/07_2008/22.html. 
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pracovněprávních záležitostí, příjmy zaměstnance by zůstaly 

zachovány ve výši dle současné právní úpravy a 

zaměstnavatel by navíc ušetřil na odvodech, které by byl 

povinen platit v případě trvání pracovního poměru.  

    Lze si také představit situaci, kdy by zákon umožnil 

stranám pracovního poměru smluvně zkrátit výpovědní dobu, 

například za současné finanční kompenzace. Jistě by to 

nezřídka bylo uvítáno zaměstnavatelem i zaměstnancem, a 

také tato možnost by přispěla k flexibilitě 

pracovněprávních vztahů.  

 

 

 

3.6.1 Prodloužení výpovědní doby na základě smlouvy 

 

Jednotnou dvouměsíční výpovědní dobou se zákoník práce 

významně odlišuje od dříve platného zákoníku z roku 1965, 

který v otázce délky výpovědní doby rozlišoval, z jakého 

důvodu zaměstnavatel výpověď podal. Šlo-li o organizační 

důvody, byla výpovědní doba tříměsíční. 

Jak již bylo zmíněno, zákoník práce připouští sjednání 

delší výpovědní doby, než je doba zákonná. Lze to učinit ve 

smlouvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (nejčastěji 

půjde přímo o pracovní smlouvu). Je však vhodné upozornit 

zaměstnavatele, že jako vždy musí postupovat v souladu se 

zásadou rovného zacházení zakotvenou v ustanovení § 16 

zákoníku práce, není tedy správné dohodnout delší výpovědní 

dobu s libovolným zaměstnancem bez řádného věcného 

odůvodnění, ani naopak, obvykle se zaměstnanci delší 

výpovědní dobu sjednávat a s jedním konkrétním zaměstnancem 

bez náležitého odůvodnění nikoli. Jednalo by se o 

diskriminaci a ta je v pracovněprávních vztazích zakázána.  
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V praxi se často můžeme setkat například se sjednáním  

delší výpovědní doby se zaměstnanci určitého „služebního 

stáří“, jedná se o formu zaměstnaneckého benefitu.  

Pokud by došlo k smluvnímu prodloužení výpovědní doby, 

musí být její délka shodná jak pro případy výpovědi dané ze 

strany zaměstnavatele, tak pro případy výpovědi dané ze 

strany zaměstnance.
42
 Například není možné, aby 

zaměstnanec, který je přijímán do pracovního poměru na 

odbornou pozici, měl v pracovní smlouvě sjednánu 

pětiměsíční výpovědní dobu, dá-li výpověď sám, zatímco 

zaměstnavatel jen dvouměsíční. V praxi někdy k těmto 

situacím nesprávně dochází, zaměstnavatelé svůj postup 

odůvodňují obtížností při shánění kvalifikované náhrady za 

zaměstnance – odborníka, který dal výpověď.
43
  

V souvislosti s možností sjednat delší než dvouměsíční 

výpovědní dobu lze podotknout, že zákoník práce sice 

stanovil její minimální délku, ale ohledně horní hranice 

žádný limit nezakotvil. Bude tedy jen na zaměstnavateli a 

zaměstnanci, jakou délku výpovědní doby případně zvolí, a i 

kdyby se zdála nepřiměřeně dlouhá, bude jejich ujednání za 

splnění ostatních zákonných podmínek platné.  

 

 

 

3.6.2 Prodloužení nebo zkrácení výpovědní doby ze   

zákona 

 

 Jak je uvedeno výše, zákoník práce počítá se čtyřmi 

výjimkami, které ovlivňují běžnou dvouměsíční délku 

výpovědní  doby.  Jedná  se   o prodloužení  nebo zkrácení  

 

                                                           
42
  Viz Jaroslav Jakubka a kolektiv: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a 

další související předpisy s komentářem k 1.1.2007. ANAG, Olomouc 2007, str. 112. 
43
  Ladislav Jouza: Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru? Bulletin 

advokacie č. 4/2013, str. 25. 
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výpovědní doby ex lege, ve všech případech je důvodem 

poskytnutí zvýšené ochrany zájmům zaměstnance.  

  Dle ustanovení § 53 odst. 2 zákoníku práce: Byla-li 

zaměstnanci dána výpověď tak, že by měla výpovědní doba 

uplynout v ochranné době, nezapočítá se tato ochranná doba 

do výpovědní doby. Jedná se tedy vlastně o zastavení běhu 

výpovědní doby pro překážku, která spočívá v existenci 

ochranné doby.  (Během výpovědní doby začne běžet ochranná 

doba.) Pracovní poměr skončí až uplynutím zbývající části 

výpovědní doby po uplynutí ochranné doby. Tento postup se 

neuplatní pouze v případě, že zaměstnanec na prodloužení 

pracovního poměru netrvá. Formu sdělení zákoník práce 

neřeší, může jít tedy i o ústní oznámení. De lege ferenda 

by jistě bylo praktické dané ustanovení drobně doplnit: „… 

ledaže zaměstnanec písemně prohlásí…“. Písemná forma by 

mohla napomoci vyhnout se možným problémům s dokazováním. 

 Dle ustanovení § 54 písm. c) zákoníku práce: Byla-li 

dána zaměstnanci nebo zaměstnankyni výpověď z důvodu, pro 

který je možné okamžitě zrušit pracovní poměr, a to před 

nástupem na mateřskou (rodičovskou) dovolenou, tak, že by 

výpovědní doba uplynula během této mateřské (rodičovské) 

dovolené, skončí výpovědní doba současně s mateřskou 

(rodičovskou) dovolenou. 

 Dle ustanovení § 63 zákoníku práce, které se týká 

hromadného propouštění zaměstnanců: Zaměstnavatel má 

v daném případě povinnost písemně oznámit své rozhodnutí o 

hromadném propouštění krajské pobočce Úřadu práce; 

výpovědní doba končí nejdříve třicet dnů od doručení této 

zprávy, pokud ovšem zaměstnanec neprohlásí, že na 

prodloužení pracovního poměru netrvá.
44
  

 Dle ustanovení § 51a zákoníku práce: Toto ustanovení 

se týká výpovědi ze strany zaměstnance, ovšem pro úplnost 

je též zařazeno do výčtu výjimek. Dal-li zaměstnanec 

                                                           
44
 K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 333/2007. 
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výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, má se 

za to, že není spravedlivé po zaměstnanci požadovat, aby 

byl nucen setrvávat v pracovním poměru s jiným 

zaměstnavatelem, kterého si nezvolil. Zákoník práce 

nestanoví lhůtu, do kdy má zaměstnavatel povinnost 

informovat dotčeného zaměstnance o přechodu práv a 

povinností. Pokud by zaměstnavatel nepodal informaci 

v dostatečném předstihu, a platila by řádná dvouměsíční 

výpovědní doba, nemusel by zaměstnanec po seznámení se 

s chystanou změnou stihnout včas reagovat. Výpovědní doba 

je proto zkrácena a uplyne nejpozději dnem předcházejícím 

dni nabytí účinnosti plánované změny. De lege ferenda 

nelze pokládat za optimální, že lhůta pro informování 

zaměstnance není stanovena. Oslabuje to právní jistotu 

stability pracovního poměru zaměstnance. Současně by bylo 

vhodné, aby i zaměstnanec měl zákonem uloženu lhůtu, do 

kdy je oprávněn podat výpověď se zkrácenou výpovědní 

dobou. Pokud by totiž nečekaně podal výpověď vyšší počet 

zaměstnanců krátce před dnem nabytí účinnosti změny, mohli 

by tím zaměstnavateli přivodit vážné provozní komplikace. 

 

 

 

 3.7 Odvolání výpovědi ze strany zaměstnavatele 

 

 Výpověď ze strany zaměstnavatele je právní úkon 

závazný okamžikem nabytí platnosti, tedy doručením 

zaměstnanci. Pro případ zpětvzetí lze rozlišit následující 

varianty; kritériem je okamžik, ve kterém zaměstnavatel 

projev vůle směřující k odvolání učiní:  

 Odvolání bez souhlasu zaměstnance je možné pouze před 

doručením nebo nejpozději s doručením výpovědi, to znamená 
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před nabytím platnosti samotné výpovědi. Platí zde obecná 

úprava občanského zákoníku (ustanovení § 43a odst. 2). 

 Odvolání se souhlasem zaměstnance je pak (dle 

ustanovení § 50 odst. 5 zákoníku práce) možné kdykoli, 

nejpozději však do konce výpovědní doby. Byla-li 

zaměstnancem podána k soudu žaloba o neplatnost výpovědi 

z pracovního poměru, může ji zaměstnavatel se souhlasem 

zaměstnavatele platně odvolat až do právní moci rozhodnutí 

ve věci,
45
 tím se rozumí i tehdy, jestliže výpovědní doba 

spojená s touto výpovědí již uplynula.
46
 

 Pro právní úkon odvolání výpovědi, a stejně tak pro 

souhlas s ním, stanoví zákoník práce v ustanovení § 50 

odst. 5 obligatorně písemnou formu, při jejímž nedodržení 

jsou právní úkony neplatné. 

 

 

 

 3.8 Účast odborových orgánů při výpovědi 

 

 Pozůstatkem minulého režimu, který v rámci ochrany 

zaměstnanců dbal na formální schvalování různých právních 

úkonů odborovými organizacemi, je i ustanovením § 61 odst. 

1 zákoníku práce zaměstnavateli uložená povinnost předem 

projednat výpověď (a stejně i okamžité zrušení pracovního 

poměru) s příslušnou odborovou organizací; samozřejmě za 

předpokladu, že u něj taková organizace působí. Formulace 

byla před řadou let do dnes již zrušeného zákoníku práce 

z roku 1965 začleněna na základě úmluvy Mezinárodní 

organizace práce č. 135 z roku 1971.
47
, a byla převzata i 

do nového kodexu. Formálním důvodem je okolnost, že 

výpověď  je    výrazným   zásahem do pracovního i osobního  

                                                           
45 Miroslav Bělina a kolektiv: Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. C.H. Beck, Praha 
2010, str. 198. 
46  Viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 2625/1998. 
47
 J. Jakubka, L. Jouza: Zákoník práce s komentářem. Poradce 2004/8, str. 90. 
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života zaměstnance, a odborové organizace  si kladou za 

úkol na tak významnou událost dozírat. Oproti dřívější 

právní úpravě je tato ingerence dnes již omezena, neboť 

byla zrušena podmínka předchozího souhlasu - stanovisko 

odborové organizace není v současné době pro 

zaměstnavatele závazné. Má jej však brát jako zdroj 

informací, které mohou jeho postoj ovlivnit.  

Povinnost vyžádat si souhlas s výpovědí však z právní 

úpravy zcela nevymizela; stále je uložena  zaměstnavateli 

pro případ, že se výpověď týká člena orgánu příslušné 

odborové organizace, který je oprávněn spolurozhodovat se 

zaměstnavatelem. Je-li souhlas dán, k výpovědi musí dojít 

ve lhůtě do dvou měsíců od jeho udělení. Pokud se odborová 

organizace nevyjádří odmítavě do patnácti dnů ode dne, kdy 

byla o souhlas požádána, má se za to, že souhlas byl 

udělen (ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce). Výpověď 

daná bez souhlasu odborové organizace je v tomto případě 

neplatná, nerozhodne-li případný soud jinak
48
. Soud se 

v tomto případě bude zabývat otázkou,  vedle toho, zda 

zaměstnavatel splnil veškeré další podmínky výpovědi, 

jestli je možné po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, 

aby zaměstnance dále zaměstnával. 

Poměrně podrobně je celá problematika upravena 

v ustanovení § 61 odst. 2 až 5 zákoníku práce. 

 Zvýšenou ochranu člena orgánu odborové organizace lze 

chápat jako jistou snahu zabránit případným možným 

nespravedlivým rozhodnutím o výpovědi  zaměstnance, který 

jako zastánce zájmů ostatních zaměstnanců může být 

za určitých okolností se zaměstnavatelem ve střetu. 

Zákoník práce tuto ochranu poskytuje v době funkčního 

období zaměstnance v odborech, a dokonce ještě jeden rok 

                                                           
48 Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr u pohledu zaměstnavatele a 

zaměstnance. Grada Publishing, a.s, Praha 2013, str. 115. 
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po skončení funkčního období.
49
 Tato ochrana tedy zřejmě 

má svůj smysl. 

 Naproti tomu ochrana spočívající v povinnosti 

projednat každou výpověď ze strany zaměstnavatele 

s odborovou organizací, popsaná v prvním odstavci této 

subkapitoly, má v praxi obvykle reálně nulový účinek, dá 

se pokládat za nadbytečnou a z pohledu zaměstnavatele 

spíše obstrukční a je s podivem, že je v zákoníku práce 

ponechána. Nepochybně by stačilo ponechat takovou úpravu 

na bázi dobrovolného sjednání v kolektivní smlouvě. 

 

 

 

    3.9 Výpovědní důvody  

 

Zákoník práce upravuje výpověď ze strany 

zaměstnavatele poměrně složitě a stanoví řadu podmínek, 

které zaměstnavatel musí dodržet, aby pracovní poměr 

výpovědí platně rozvázal. 

Jednou z takových hlavních hmotněprávních podmínek 

platnosti výpovědi dané zaměstnavatelem je existence 

jednoho (nebo i více
50
) z výpovědních důvodů, taxativně 

vymezených v ustanovení § 52 zákoníku práce. Tento důvod 

musí být zároveň ve výpovědi vysloven. Pokud by ho 

zaměstnavatel neuvedl, celá výpověď by byla neplatná 

nehledě na to, že ve skutečnosti důvod k výpovědi 

prokazatelně existoval. 

Proč má zaměstnavatel takto zpřísněnou možnost dát 

výpověď? Obtížnější postavení pramení z jeho fakticky 

silnější pozice oproti zaměstnanci, jak byla již 

několikrát v této práci vysvětlena.  Právní  úprava chrání  

                                                           
49
  K tomu viz například rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 16 Co 

402/1996. 
50
 Pro platnost výpovědi je pak rozhodné, aby byl správně zvolen a popsán alespoň 

jeden z nich. Blíže viz rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 2098/2004. 
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zaměstnance tím, že mu umožňuje zjistit, zda výpovědní 

důvod vůbec odpovídá skutečnosti, zda splňuje zákonná 

kritéria, jaké jsou případné další nároky plynoucí 

z výpovědi a podobně. 

Při formulování výpovědi musí zaměstnavatel vzít 

v úvahu nejen zda  výpovědní důvod uvedl, ale i jak ho 

uvedl. Návod mu dává ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku 

práce:     „Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí 

důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo 

možno zaměnit s jiným důvodem.“ Účelem této povinnosti je 

umožnit zaměstnanci seznámit se se stanoviskem 

zaměstnavatele, posoudit i právní souvislosti, zvážit 

oprávněnost výpovědi. Zaměstnavatel musí zkrátka výpovědní 

důvod popsat tak, aby se v konkrétním případě dalo přesně 

poznat (nebo alespoň jednoznačně dovodit výkladem), proč 

k výpovědi došlo, který zákonný výpovědní důvod je 

uplatňován. Pouhý odkaz na příslušné písmeno zákoníku 

práce tedy nestačí.
51
 Případná nejasnost ohledně 

výpovědního důvodu se posoudí podle ustanovení § 35 odst. 

5 občanského zákoníku: Nejen podle jazykového vyjádření, 

ale i podle vůle toho, kdo právní úkon (výpověď) učinil, 

není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. 

     Je-li výpovědní důvod dostatečně precizně označen 

(dle situace tedy stačí více či méně podrobně), právní 

kvalifikace již součástí výpovědi být nemusí.
52
 Pokud 

existuje zákonný výpovědní důvod a tento důvod je řádně 

skutkově vylíčen, případná chybná právní kvalifikace 

zaměstnavatelem nezakládá neplatnost výpovědi. Naopak, 

vadné podřazení skutku pod zákonnou normu nebude mít 

žádnou relevanci, právní kvalifikace bude náležet výlučně 

soudu.
53
 

                                                           
51  K této problematice srovnej R 34/1968. 
52  K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. Cpj 42/1976. 
53  Srovnej s rozhodnutím NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1594/98, nebo též 21 Cdo 1768/2000. 
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Výklad výše citované věty ustanovení § 50 odst. 4 

zákoníku práce je předmětem mnoha odborných diskusí 

(názory jsou rozličné), chyby v interpretaci se přitom 

v praxi velmi často opakují a jsou typově podobné.  

Některým zaměstnavatelům (personalistům, vedoucím 

zaměstnancům atp. - zejména  jde-li o osoby bez odborné 

právní průpravy) očividně není jasný význam pojmu 

„skutkově vymezit“, neboť často pouze opisují patřičné 

části ustanovení § 52 zákoníku práce, případně na ně bez 

dalšího upřesnění jen odkážou. Toto je však nutno 

považovat za jednání v rozporu s účelem zákona. Naopak, 

výpovědní důvod má být vymezen co nejjasněji, což 

nepochybně znamená co nejkonkrétněji, i když formulace 

může být stručná.
54
 Přinese to vyšší jistotu zaměstnance,  

zamezí  se  případným sporům. S ohledem na tuto skutečnost 

a vzhledem ke zmíněným léta se opakujícím obtížím 

s interpretací, a to i přes bohatou a desítky let 

ustálenou judikaturu (například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 6 

Cz 193/67 obsahuje v podstatě shodné závěry jako o dost 

„mladší“ rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1369/2001), je 

k úvaze, zda by nebylo užitečné právní úpravu rozšířit, 

aby byla pochopitelnější i pro laiky a lépe tak sloužila 

praxi. Do prostřední části první věty ustanovení § 50 

odst. 4 zákoníku práce by tak mohl být zahrnut požadavek, 

aby zaměstnavatel výslovně, jednoznačně a určitě 

formuloval, pro kterou konkrétní skutečnost byla výpověď 

dána, tak, aby na straně zaměstnance nevznikla o tomto 

pochybnost.  

Uvedený výpovědní důvod nelze dodatečně měnit. Jak 

bude popsáno i dále, pro platnost výpovědi je rozhodující 

existence výpovědního důvodu v okamžiku, kdy ji 

zaměstnavatel dává.  Eventuální pozdější  odpadnutí důvodu 

                                                           
54  K formulaci výpovědního důvodu ve výpovědi viz např. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 
Cdo 1369/2001. 
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Výpovědi před skončením pracovního poměru, nicméně po 

doručení výpovědi, tedy nevyvolá její neplatnost. 

 

 

 

3.9.1 Jednotlivé výpovědní důvody dle § 52 zákoníku 

práce 

 

Jednotlivé výpovědní důvody platí pro všechny typy 

pracovních poměrů, není-li výjimečně stanoveno něco 

jiného. Jsou taxativně a kogentně vyjmenovány v ustanovení 

§ 52 zákoníku práce a je jich osm.  

První tři bývají souhrnně označovány jako organizační 

důvody na straně zaměstnavatele. Spadá sem zrušení 

zaměstnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele 

nebo jeho části, a přeměna jeho organizační struktury. 

Změny u zaměstnavatele, ať už ekonomického, 

technologického či organizačního charakteru, bývají 

v praxi velmi běžné a pochopitelné. Málokterý 

zaměstnavatel udržuje konstantní provoz po celou dobu 

existence, naopak, obvykle se snaží o nejrůznější změny za 

účelem vylepšení pozice na trhu práce. Výpovědi 

z organizačních důvodů jsou proto zřejmě nejčastějšími ze 

způsobů skončení pracovních poměrů. Na výpověď 

z organizačních důvodů se váže povinnost zaměstnavatele 

vyplatit zaměstnanci odstupné. Nelze opomenout skutečnost, 

že odstupné náleží zaměstnanci i v případě, že pracovní 

poměr byl rozvázán dohodou z organizačních důvodů. 

Dalšími dvěma výpovědními důvody jsou zdravotní 

problémy na straně zaměstnance. Jedná se vždy o problémy 

dlouhodobé až trvalé, které znemožňují zaměstnanci 

vykonávat dosavadní práci i po ukončení léčby.  Výpovědní 

důvody se liší v příčině zdravotního stavu zaměstnance. 

Jde-li o pracovní úraz nebo nemoc z povolání, příčina 
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souvisí s výkonem práce a zaměstnanec má nárok na 

odstupné. Jde-li o ztrátu zdravotní způsobilosti z jiného 

důvodu než kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání, 

nárok na odstupné nevzniká. Klíčovým pro posouzení 

zaměstnancovy způsobilosti k další práci je v obou 

případech lékařský posudek. 

Důvodem k výpovědi je též skutečnost, že zaměstnanec 

nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy nebo 

nesplňuje požadavky zaměstnavatele pro výkon práce. Opět 

jde o výpověď bez nároku na odstupné. 

 Poslední skupinkou dvou výpovědních důvodů 

je porušení určitých povinností zaměstnancem (porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k jeho činnosti a porušení povinnosti dodržovat režim 

dočasně práce neschopného). Ani v těchto případech 

pochopitelně zaměstnavatel povinnost vyplatit odstupné 

nemá. 

V souvislosti s posledními třemi výpovědními důvody 

je třeba vyzdvihnout roli vedoucích zaměstnanců. Často 

jsou jediní, kdo se o chování dotčeného zaměstnance dozví, 

a je na nich, aby odpovídajícím způsobem reagovali. 

Laxnost v tomto směru by mohla být zaměstnavatelem 

posouzena jako porušování povinnosti vyplývající 

z právních předpisů (povinnost stanovená zákoníkem práce 

ke kontrole podřízených zaměstnanců, hodnocení jejich 

pracovních výsledků atd.) naopak u nich samotných. 

O jednotlivých výpovědních důvodech dle ustanovení § 

52 zákoníku práce bude podrobně pojednáno v následujících 

subkapitolách. 
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3.9.1.1 Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části 

 

    Ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce: „ruší-li se 

zaměstnavatel nebo jeho část“. 

Jaký je vlastně přesný význam pojmu „zrušení“? 

Zákoník práce sice s tímto termínem pracuje, avšak 

nevymezuje jej. Zrušení může znamenat úplný zánik právního 

subjektu - zaměstnavatele bez právního nástupce. Stejně 

však může znamenat stav, kdy zaměstnavatel zastavuje svou 

činnost a přestává tak působit jako zaměstnavatel, i když 

daný právní subjekt nezaniká. V každém případě zrušený 

zaměstnavatel ztrácí faktickou možnost dále zaměstnávat, 

žádný jiný zaměstnavatel (právní nástupce) práva a 

povinnosti z pracovněprávních vztahů nepřebírá; potřeba 

ukončení pracovního poměru je evidentní.  

Ruší-li se pouze část zaměstnavatele, je samozřejmé, 

že výpověď z tohoto důvodu mohou dostat jen  zaměstnanci, 

kteří pracovali ve zrušené části.
55
 „Částí zaměstnavatele“ 

můžeme rozumět například organizační složku nebo jinou 

složku zaměstnavatele s relativně samostatnou činností, 

která bývá specifikována vnitřním organizačním předpisem 

zaměstnavatele. Charakteristické je, že obvykle hospodaří 

s určitými vymezenými prostředky (například má přidělenou 

budovu, nářadí, počítá se s ní ve vnitřním rozpočtu atp.), 

působí na vymezeném místě, zpravidla pod vedením vedoucího 

zaměstnance… V praxi půjde například o pobočku, středisko, 

útvar či divizi. Pro vymezení části zaměstnavatele je 

podstatné, že představuje soubor určitých hodnot (věcí, 

práv, osob – tj. zaměstnanců), vše jako celek slouží 

k realizaci úkolů zaměstnavatele. Z toho je patrné, že je-

li zrušena část zaměstnavatele, nemůže se to dotknout jen 

osobního prvku této části; zaměstnavatel především 

                                                           
55
 M. Vysokajová: Rozdílný výklad některých ustanovení zákoníku práce a 

souvisejících předpisů – II. část. Mzdy a personalistika v praxi, ASPI Publishing,  

12/2003, str. 19. 
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přestane vykonávat tu činnost, kterou realizoval 

prostřednictvím dotčené části. Aby šlo o naplnění termínu 

zrušení části zaměstnavatele, nemůže zaměstnavatel jen 

propustit zaměstnance a pokračování činnosti zajistit 

jinak. 

Důvod k výpovědi je  dán v okamžiku, kdy se o zrušení 

rozhodne, faktické zrušení může nastat až později. 

Rozhodnutí o zrušení (platí to pro všechny organizační 

změny) přitom vůbec nemusí být písemné ani nemusí být nikde 

uveřejněno, nejedná se o právní úkon, jde o opatření.
56
  

Ustanovení o zrušení zaměstnavatele se, byť trochu 

terminologicky nepřesně, uplatní i na případ, kdy 

zaměstnavatelem je fyzická osoba a ukončí svoji 

podnikatelskou činnost nebo jinou činnost, pro jejíž výkon 

zaměstnávala zaměstnance. Důvod, pro který zaměstnavatel – 

fyzická osoba tuto činnost ukončuje, může být libovolný – 

od zdravotních potíží po osobní rozhodnutí.
57
  

   Množství problémů v podobě neplatných výpovědí ukazuje 

na potřebu terminologii „zrušení zaměstnavatele“ a „zrušení 

části zaměstnavatele“ v zákoníku práce přesněji formulovat 

a významově vyjasnit.
58
 Než se tak stane, poslouží nám 

alespoň relativně bohatá judikatura.
59
 

 

 

 

      3.9.1.2. Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části 

 

       Ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce: „přemísťuje-li      

   se  zaměstnavatel nebo jeho část“. 

                                                           
56  Podrobněji k tomu viz Antonín Kottnauer a kolektiv: Zákoník práce – komentář 
s judikaturou. Podle stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. 

Leges, Praha 2012, str. 244. 
57  M. Štefko: Zrušení zaměstnavatele či jeho části – důvod k výpovědi? Právo a 
zaměstnání 2/2004, Orac, str. 2. 
58
 Blíže k tomu opět viz. M. Štefko: Zrušení zaměstnavatele či jeho části – důvod 

k výpovědi? Právo a zaměstnání 2/2004, Orac, str. 2-7. 
59
 Viz například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 2 Cdon 1053/96. 
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Toto ustanovení se vztahuje na situace, kdy se mění 

místo výkonu práce – zaměstnavatel nebo jeho část se 

stěhuje. Pokud nedojde ještě i k jiné reorganizaci, půjde 

pravděpodobně jen o zaměstnancovu vůli (ochotu, možnost) k 

změně pracovní smlouvy co se týče místa výkonu práce. Pro 

případ, kdy zaměstnavatel nemá možnost zaměstnance 

zaměstnávat na původním místě (dle pracovní smlouvy), a ten 

s novým místem výkonu práce nesouhlasí, (nedojde-li 

k dohodě o rozvázání pracovního poměru), má zaměstnavatel 

k dispozici právě daný výpovědní důvod.
60
 V praxi se tedy 

obvykle bude jednat o situaci, kdy se zaměstnavatel stěhuje 

pryč z obce, například do jiného okresu, kraje.  

Místo výkonu práce je podstatnou náležitostí pracovní 

smlouvy. Lze jej sjednat velmi úzce (například adresou 

sídla zaměstnavatele), nebo naopak široce (místem výkonu 

práce zaměstnance – řidiče může být Česká republika). Pokud 

by zaměstnavatel přemístil celou organizaci nebo jen 

dotčenou část na místo, které stále odpovídá vymezení místa 

výkonu práce v pracovní smlouvě, měl by zaměstnanec 

povinnost na toto nové místo přejít, jelikož změna je 

v souladu s pracovní smlouvou.  

Pro tento výpovědní důvod platí, stejně jako pro 

zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, že změna není 

právním úkonem, jde pouze o opatření zaměstnavatele, které 

nemusí mít žádné zákonem stanovené náležitosti. Vždy je 

vhodné, aby zaměstnavatel plánovanou změnu s dotčenými 

zaměstnanci probral a pokusil se například uzavřít dohodu o 

změně pracovní smlouvy ohledně místa výkonu práce, případně 

dosáhnout jiné dohody se zaměstnancem. Nepodaří-li se to, 

bude nezbytné dát výpověď z pracovního poměru. 

 

 

                                                           
60  Z judikatury: například viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 2 Cdo 730/2000 – pokud je 
v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce uvedeno sídlo zaměstnavatele, lze změnu 

sídla pokládat za přemístění zaměstnavatele. 



 69 

 

3.9.1.3 Nadbytečnost zaměstnance 

 

Ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce: „stane-li se 

zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí 

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o  změně jeho úkolů, 

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem 

zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách“.  

V praxi patří tento výpovědní důvod mezi 

nejpoužívanější. O nadbytečnosti lze hovořit tehdy, nemá-li 

zaměstnavatel vůli dále zaměstnance zaměstnávat prací 

sjednanou v pracovní smlouvě, jelikož vzhledem k uvedeným 

změnám danou práci již podle svého přesvědčení nepotřebuje 

a další pokračování v pracovním poměru pokládá za 

neefektivní a neúčelné. Mezi těmito změnami a nadbytečností 

tedy musí existovat příčinná souvislost, musí být 

prokazatelné, že organizační změny vyvolaly zaměstnancovu 

nadbytečnost.
61
  

Pokud stejnou práci vykonává větší počet zaměstnanců, 

rozhodne zaměstnavatel sám, který z nich bude pro 

nadbytečnost propuštěn; zákon pro výběr neklade žádná 

kritéria. Ani soud nemůže v tomto směru rozhodnutí 

zaměstnavatele zkoumat.
62
 Je však na místě poukázat na to, 

že i při propouštění je zaměstnavatel vázán ustanovením § 

16 zákoníku práce o rovném zacházení a zákazu diskriminace 

v pracovněprávních vztazích, a měřítkem pro výběr 

nadbytečného zaměstnance tedy nesmí být například jeho věk, 

pohlaví, těhotenství, sexuální orientace atd. 

 Nadbytečnost nemusí být nutně spojena se snižováním 

počtu zaměstnanců – organizační změny mohou zapříčinit 

potřebu pracovníků s  odlišnou profesí, vyšší kvalifikací a  

                                                           
61 K tomu např. rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 2204/2003. 
62
 Srovnej s rozhodnutím Krajského soudu v Brně sp.zn. 7 Co 612/1966. 
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podobně, takže je klidně možné, že zaměstnavatel dá platně 

výpověď pro nadbytečnost a vzápětí přijme nového 

zaměstnance, ovšem například s jinou kvalifikací. Pokud je 

zde příčinná souvislost mezi provedenou organizační změnou 

a nadbytečností konkrétního zaměstnance, pak je výpověď 

daná platně, i když je následně přijat jiný zaměstnanec. 

Stejně jako v případě zrušení, i reorganizace musí být 

při podání výpovědi již dohodnuta (tj. měla by být 

schválena či naplánována, nejlépe písemně), avšak její 

realizaci lze načasovat na později; nejpozději na okamžik, 

kdy uplyne výpovědní  doba.
63
 Se  zaměstnancem tak  může  

být    rozvázán pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost, i 

když fakticky (zatím) nadbytečný není. Výpovědní důvod 

nicméně již existuje, protože je jisté, že organizační 

změna nastane.   

Jak lze dovodit z judikatury
64
, platí, že zaměstnanec 

musí být s organizační změnou seznámen, i když není třeba 

nutné tak učinit v předstihu. Postačí, aby se tak stalo až 

ve výpovědi. 

Za určitou výjimku z podmínky organizačních změn se dá 

považovat případ právní fikce nadbytečnosti zaměstnance, 

který pracoval na vedoucím pracovním místě a byl z něj 

odvolán. Platí, že odvoláním pracovní poměr nekončí a 

zaměstnanci musí být nabídnuta jiná práce, která odpovídá 

jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Nemá-li zaměstnavatel 

možnost jinou práci nabídnout, nebo nestojí-li o ni 

zaměstnanec, nastává právní fikce nadbytečnosti a 

zaměstnanci může být dána výpověď dle ustanovení § 52 písm. 

c) zákoníku práce, i když zaměstnavatel žádné organizační 

změny neprovádí. Blíže k tomu v subkapitole 3.11.2.  

Jako v předchozích dvou případech, i v případě 

výpovědi pro nadbytečnost zákoník práce zakotvuje povinnost 

                                                           
63 Pokud by výpovědní doba měla uplynout dříve, bude výpověď pro nadbytečnost 

neplatná – viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 2 Cdon 1797/97. 
64 Například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 2 Cdon 1797/97, nebo sp.zn. 2 Cdon 1130/97. 
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vyplatit zaměstnanci odstupné. Institutu odstupného je 

věnována subkapitola 4.1 této práce. 

Četné spory objevující se v souvislosti s výpovědí pro 

nadbytečnost vedou k závěru, že tento výpovědní důvod svádí 

zaměstnavatele k zneužití vytvářením takových fiktivních 

podmínek na pracovišti, které by vyústily ve 

zdánlivou nadbytečnost a umožnily tak skončit pracovní 

poměr se zaměstnancem, o kterého zaměstnavatel nestojí 

z jiného než zákonem dovoleného výpovědního důvodu. 

Zaměstnanec se pak často spokojí s kompenzací v podobě 

vyplacení odstupného a na účelovost výpovědi nepoukáže, byť 

o ní ví a pracovní poměr skončil proti jeho vůli. Tato 

situace, kdy zaměstnavatel simuluje zrušení pracovního 

místa pro nadbytečnost, nastává v praxi natolik běžně, že 

je na místě trochu se u ní pozastavit. 

Zaměstnavateli hrozí soudní spor o neplatnost výpovědi 

a je třeba upozornit ho na to, že bude muset být připraven 

tvrdit i prokázat (procesní břemena nese on sám), že 

výpovědní důvod skutečně existoval a nezastíral důvod jiný. 

U soudu bude zkoumáno, zda organizační změna byla skutečně 

připravena a naplánována (za důkaz budou sloužit třeba 

zápisy z porady vedení, výpovědi vedoucího managementu, 

zprávy o podání informací ostatním zaměstnancům a podobně), 

zda měla svůj smysluplný důvod a nešlo jen o účelový akt 

(za důkaz může sloužit účetní výkaz o dlouhodobějším 

poklesu zakázek, soupis nové vnitřní organizační struktury 

související se změnou činnosti zaměstnavatele a tak 

podobně), zda skutečně proběhla (to bude průkazné například 

dokumentací a výpovědí zaměstnanců personálního oddělení o 

tom, že posléze nebyl na uvolněné místo přijat jiný 

zaměstnanec se shodnou náplní práce)
65
. Pro úspěch 

zaměstnavatele  v  případném sporu lze  udělit  jednoduchou  

                                                           
65 K nadbytečnosti zaměstnance viz též L. Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z 
pohledu zaměstnavatele a zaměstnance. Grada Publishing a.s., Praha 2013, str. 50. 
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radu, a to, aby dodržoval právní předpisy a výpověď 

z důvodu nadbytečnosti dal jen tehdy, je-li skutečně 

zaměstnanec vzhledem k reorganizaci nadbytečný.  

Snad by se zneužívání výpovědního důvodu pro 

nadbytečnost dalo zabránit přesnějším, jasnějším a 

konkrétnějším vymezením pojmu „organizační změny“. 

Nepochybně by pomohlo uzákonění možnosti dát zaměstnanci 

výpověď bez uvedení důvodu, nebo z jakéhokoli důvodu. Pokud 

by to bylo spojeno s odpovídající finanční kompenzací 

k zajištění ochrany dotčeného zaměstnance, teoreticky by 

jistě mohlo jít o uspokojivou cestu. Je sice otázkou, zda 

by v našem pracovněprávním prostředí nebyl institut 

výpovědi bez udání důvodu používán zaměstnavateli svévolně, 

k řešení jiných než pracovních problémů, nicméně pokud by 

byla zakotvena povinnost vyplatit skutečně vysoké odstupné 

a stanoveny i jiné kontrolní mechanizmy (k tomu více 

subkapitole 3.9.2), jistě by zaměstnavatelé brali tento 

institut vážně a nezneužívali by jej.  

 

 

 

3.9.1.4 Pracovní úraz, nemoc z povolání 

 

Pracovní poměr může zaměstnavatel ukončit i z důvodů 

vzniklých na straně zaměstnance, na prvním místě z tzv. 

zdravotních důvodů: 

Ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce: „nesmí-li 

zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí 

příslušného správního úřadu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto 

nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím 
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příslušného správního úřadu ochrany veřejného zdraví 

nejvyšší přípustné expozice“.  

Pokud jde o pracovní úraz, tento výpovědní důvod může 

zaměstnavatel uplatnit poté, co zaměstnanec utrpěl při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

úraz, léčil se (obvykle byl lékařem uznán práce neschopným, 

tedy byla mu vystavena tzv. neschopenka), a po uplynutí 

nějaké doby se následky úrazu již ustálily, nicméně jeho 

zdravotní stav mu neumožňuje vrátit se na původní pracovní 

místo.  

Pojem pracovního úrazu je vymezen v ustanovení § 380 

zákoníku práce: „Odst. 1: Pracovním úrazem pro účely tohoto 

zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li 

k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v 

přímé souvislosti s ním. 

Odst. 2: Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, 

který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. 

Odst. 3: Pracovním úrazem není úraz, který se 

zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.“  

Podobně je termín pracovního úrazu zakotven 

v ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 266/2006 Sb., o 

úrazovém pojištění zaměstnanců, v platném znění. Tento 

zákon však dosud není účinný. Ustanovení § 10 má nabýt 

účinnosti až k 1.1.2015. 

Také ohledně nemoci z povolání se jedná o ustálený, 

dlouhodobý nebo trvalý zdravotní stav, který neumožňuje 

zaměstnanci vykonávat svoji dosavadní práci. 

    Nemoc z povolání je definována v nařízení vlády č. 

290/1995 Sb., kterým se stanoví nemoci z povolání, 

v platném znění: „Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající 

nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických 

nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek 

uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se 
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rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením 

chemických látek.“ Podobná definice je obsažena 

v ustanovení § 11 odst. 1 zákona o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, ustanovení však rovněž nabude účinnosti až 

k 1.1.2015. 

Ohrožením nemocí z povolání se dle ustanovení § 347 

odst. 1 zákoníku práce rozumí takové změny zdravotního 

stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením 

podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak 

nedosahují takového poškození zdravotního stavu, který lze 

posoudit jako nemoc z povolání, s tím, že další výkon práce 

za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. 

Doba odpovídající nejvyšší přípustné expozici je 

stanovený časový úsek (počet směn), po který nejdéle může 

zaměstnanec vykonávat určitou práci, aniž by pro 

nejrůznější nepříznivé vlivy pracovního prostředí hrozilo 

onemocnění profesního původu. Po uplynutí doby může být 

zaměstnanec propuštěn, nebude-li převeden na jinou práci. 

Jde zde o jakousi prevenci, která má zabránit nemoci 

z povolání.
66
 Doba nejvyšší přípustné expozice je stanovena 

rozhodnutím krajské hygienické stanice jakožto příslušného 

orgánu ochrany veřejného zdraví.  

Klíčový pro naplnění kteréhokoli z těchto  výpovědních 

důvodů je lékařský posudek, případně rozhodnutí správního 

úřadu, který jej přezkoumává (tím je příslušný krajský 

úřad, na který se může zaměstnavatel nebo zaměstnanec 

obrátit poté, co napadený posudek přezkoumal vedoucí 

zdravotnického zařízení). Lékařský posudek je vydáván na 

základě zákona č. 272/2011 Sb., o zdravotních službách, 

v platném znění, ve spojení se zákonem č. 373/2011 Sb. o 

specifických zdravotních službách, v platném znění, a to 

lékařem se způsobilostí v oboru všeobecné praktické 

lékařství nebo v oboru pracovní lékařství, který je 

                                                           
66
 K tomu například nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 69/97.  
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zaregistrován jako tzv. poskytovatel pracovnělékařských 

služeb.  

Z výše citovaných ustanovení vyplývá, že lékařský 

posudek musí konstatovat dlouhodobou nemožnost výkonu 

dosavadní práce. (Pouhé doporučení lékaře ke změně druhu 

práce nestačí.
67
) Při dočasné nemožnosti je naopak 

zaměstnanec chráněn zákazem výpovědi. Vzhledem k tomu, že 

posudek zakládá výpovědní důvod, je evidentní, že musí být 

vystaven před tím, než byla výpověď zaměstnavatelem podána. 

Výpověď, která by byla doručena ve fázi, kdy je o posudek 

teprve zažádáno, by byla neplatná pro předčasnost. Posudek 

zároveň nemůže být ničím nahrazen, například není možné 

použít místo něj znalecký posudek, byť by byl na stejné 

odborné úrovni.
68
 

Lékařský posudek v praxi nejčastěji vyjadřuje 

stanovisko, že zaměstnanec se stal invalidním. V případě  

invalidity třetího stupně (zaměstnancova schopnost pracovní 

činnosti poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu nejméně o 70 %
69
) je možnost pokračovat 

v dosavadním zaměstnání zpravidla vyloučena. Ač invalidita 

třetího stupně nemusí být nutně výpovědním důvodem, 

rozvázání pracovního poměru  ze strany zaměstnavatele je 

v takovém případě srozumitelné. Invalidita druhého, 

respektive prvního stupně, tedy pokles schopnosti soustavné 

výdělečné činnosti nejméně o 50 %, avšak méně než 70 %, 

respektive nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %
70
, může být 

výpovědním důvodem  jen tehdy, nemá-li zaměstnavatel 

možnost příhodné podmínky vytvořit. 

 Je-li stanovena invalidita, o danou osobu přebírá 

v jistém smyslu péči stát v rámci předpisů práva sociálního 

                                                           
67
 Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp.zn. 16 Co 398/95. 

68 J. Jakubka a kolektiv: Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další 

související předpisy s komentářem k 1.1.2007. ANAG, Olomouc 2007, str. 115. 
69
 Podle ustanovení § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném 

znění.  
70
  Viz předchozí poznámka. 
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zabezpečení
71
: nahrazuje jí příjem formou dávek důchodového 

pojištění. Ekonomický, sociální a snad i psychický dopad 

výpovědi na zaměstnance je tím zmírněn. Samotné přiznání 

invalidního důchodu však důvodem k uplatnění výpovědního 

důvodu dle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce není, 

lékařský posudek nebo rozhodnutí příslušného správního 

orgánu ve vztahu k dosavadní práci (pracovišti) jsou 

nezbytné. 

Stanovisko obecných soudů k povaze lékařského posudku 

se v posledních letech proměnilo. Dřívější přístup, kdy 

obecné soudy měly za to, že jim nepřísluší přezkoumávat 

obsah lékařského posudku, a zaměřovaly se pouze na potřebné 

náležitosti a oprávnění lékaře k jeho vydání, byl opuštěn 

poté, co Ústavní soud judikoval
72
, že úkon krajského úřadu, 

kterým byl přezkoumán lékařský posudek, nezakládá, nemění 

ani závazně neurčuje práva a povinnosti v oblasti veřejného 

práva, není proto správním aktem a nemůže být přezkoumáván 

správním soudem dle soudního řádu správního. Neznamená to 

však, že by soudní ochrana byla odepřena. Přezkum může být 

realizován v řízení o žalobě o neplatnost úkonu 

zaměstnavatele, který se o lékařský posudek opírá (v tomto 

případě tedy o neplatnost výpovědi z pracovního poměru), a 

obecné soudy mají lékařský posudek hodnotit jako kterýkoli 

jiný důkaz, mají tedy i posoudit jeho správnost. 

Je nutné si uvědomit, že zaměstnavatel se musí před 

tím, než přikročí k výpovědi, vždy pokusit splnit  

povinnost, uloženou mu ustanovením § 41 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce, a to převést zaměstnance na jiný druh 

práce. Výpověď z uvedených zdravotních důvodů může 

s ohledem na ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce dát 

pouze za situace, kdy není schopen tuto primární povinnost 

splnit.  Zároveň  pak   vyplývá z  ustanovení §  41 odst. 3  

                                                           
71
 Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, v platném znění. 

72
  Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 11/08. 
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zákoníku práce, že nemá-li zaměstnavatel možnost převést 

zaměstnance na práci sjednanou v pracovní smlouvě, může ho 

převést na práci jiného druhu, a to i kdyby s tím 

zaměstnanec nesouhlasil. 

V každém případě do doby, než pracovní poměr skončí 

uplynutím výpovědní doby, případně než se zorganizuje 

převedení na jinou práci, nesmí zaměstnanec vykonávat 

původní činnost. Na straně zaměstnavatele půjde o překážku 

v práci, a zaměstnanci vzniká nárok na náhradu mzdy nebo 

platu ve výši průměrného výdělku (ustanovení § 208 zákoníku 

práce). 

O další povinnosti zaměstnavatele, vyplatit 

zaměstnanci odstupné – v tomto případě dvanáctinásobek 

průměrného výdělku, je pojednáno v subkapitole 4.1.2. 

 

 

 

3.9.1.5 Dlouhodobá zdravotní nezpůsobilost zaměstnance 

 

Ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce: „pozbyl-li 

zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle 

lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného 

správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, 

dlouhodobě zdravotní způsobilost“.  

Tento výpovědní důvod má mnoho společného s výpovědním 

důvodem podle ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce. 

Jedná se taktéž o situaci, kdy zaměstnanec pozbude 

předpoklady pro výkon dosavadní práce ze zdravotních 

důvodů, s tím, že příčinou je v tomto případě okolnost 

nesouvisející s výkonem práce.  

Zákonné normy nikde nevymezují pojem tzv. dlouhodobé 

nezpůsobilosti k výkonu práce, nicméně pro výklad si lze 

pomoci pojmem tzv. dlouhodobě nepříznivého stavu, který je 
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definován v ustanovení § 26 zákona  o důchodovém pojištění: 

jedná se o stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo 

duševní schopnosti zaměstnance významné pro jeho pracovní 

schopnost, pokud tento zdravotní stav trvá déle než jeden 

rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze předpokládat, že 

bude trvat déle než jeden rok. 

V praxi se může jednat například o vysoký krevní tlak, 

cukrovku, alergie, revmatické obtíže a další, obvykle 

civilizační choroby, může jít samozřejmě také o poúrazový 

stav, nejednalo-li se o pracovní úraz. 

Ohledně lékařského posudku lze plně odkázat na 

předcházející subkapitolu, přičemž lékařský posudek musí 

obsahovat závěr o dlouhodobé nezpůsobilosti zaměstnance 

k výkonu dosavadní práce. 

Stejně tak ohledně povinnosti zaměstnavatele převést 

zaměstnance na jiný druh práce se odkazuje na výklad v 

předchozí subkapitole, s tím, že tato povinnost je upravena 

v ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 

Naopak zásadní rozdíl mezi oběma výpovědními důvody 

spočívá v nároku na odstupné. Pro případ výpovědi 

z pracovního poměru z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 

písm. e) zákoníku práce nemá zaměstnanec na odstupné nárok, 

a to proto, že jeho onemocnění nikterak nesouvisí s výkonem 

zaměstnání. 

 

 

 

3.9.1.6 Nesplnění předpokladů nebo požadavků pro výkon 

práce 

 

Ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce: „nesplňuje-li 

zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro 

výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění 

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

pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu 

dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době 

posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a 

zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil“. 

Citované ustanovení obsahuje tři samostatné skutkové 

podstaty.  

První: Zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené 

právními předpisy pro výkon sjednané práce. Předpoklady 

můžeme rozumět různé kurzy, oprávnění (např. řidičské 

oprávnění určité skupiny), vzdělání, kvalifikaci, praxi 

v oboru, ale například i trestněprávní bezúhonnost či 

povolení k zaměstnání, jde-li o cizince nebo o osobu bez 

státní příslušnosti.  

Pro skupinu zaměstnanců, kterým je za práci poskytován 

plat dle ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce (jedná se 

o případy, kdy je zaměstnavatelem stát, územní samosprávný 

celek, státní fond a další tam vyjmenované instituce, 

jejichž činnost je hrazena z veřejných zdrojů), jsou 

v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 

znění, stanoveny tzv. kvalifikační předpoklady, tj. 

předepsané vzdělání pro výkon prací v jednotlivých 

platových třídách. 

Předpoklady pro dané zaměstnání nemusejí být stanoveny 

jen zákonem, ale i jiným předpisem, například pracovním 

řádem.
73
   

Není rozhodné, kdy zaměstnanec přestal splňovat 

předpoklady pro výkon své práce. Pokud je nesplňoval již 

při uzavření pracovního poměru, neměl by ho zaměstnavatel 

vůbec zaměstnat. Může však nastat i situace, kdy 

zaměstnanec při sjednání pracovní smlouvy nepravdivě 

prohlásí, že předpoklady splňuje, a teprve po uplynutí 

                                                           
73
 Viz R 38/1979. 
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zkušební doby se zaměstnavatel přesvědčí o opaku. V tom 

případě může využít institut výpovědního důvodu dle 

ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce. Podobně jestliže 

během trvání poměru dojde ke ztrátě stanovených předpokladů 

(např. řidičský průkaz), nebo obráceně – jsou-li 

předpoklady stanoveny nově až během trvání pracovního 

poměru
74
, a zaměstnanec je nemá, pracovní poměr v dané 

podobě nemůže trvat, přičemž jedním z východisek je jeho 

ukončení výpovědí, například vedle změny pracovní smlouvy.  

Kdyby byla ztráta předpokladů jen dočasná, lze situaci 

řešit v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 písm. c) 

zákoníku práce převedením zaměstnance na jinou práci, 

maximálně na dobu třiceti pracovních dnů v kalendářním 

roce. Po překročení této doby by bylo opět v každém případě 

nutné situaci řešit, jednou z možností může být výpověď.  

Druhá skutková podstata: Zaměstnanec nesplňuje bez 

zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon sjednané 

práce. Může jít například o určitou odbornou znalost včetně 

jazykového vybavení, psychické dispozice, manuální 

dovednost, požadavek na určitý způsob oblékání… Tyto 

požadavky pro konkrétní práci obvykle stanoví sám 

zaměstnavatel.  

Je vhodné, aby byl zaměstnanec s danými požadavky 

prokazatelně seznámen. Zpravidla tak zaměstnavatel činí 

prostřednictvím pracovního řádu, náplně práce, upřesnění 

druhu práce v pracovní smlouvě a podobně. Na druhou stranu 

nejsou vyloučeny případy, kdy pro danou práci budou 

stanoveny natolik všeobecně známé požadavky, že 

zaměstnavatel s nimi zaměstnance výslovně seznámit nemusí, 

neboť se důvodně předpokládá, že zaměstnanec o nich ví. 

Požadavky na výkon práce musí být oprávněné, 

odůvodnitelné a splnitelné  a zaměstnavatel  je při jejich  

                                                                                                                                                                                   
 
74
 K tomu blíže rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1920/2006. 
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stanovení povinen dodržet zásadu zákazu diskriminace a 

zásadu rovného zacházení ve smyslu ustanovení § 16 zákoníku 

práce, jinak by mohlo jít o šikanu a výpověď pro jejich 

nesplnění by byla neplatná. Oprávněnost svých požadavků 

musí zaměstnavatel v případném soudním sporu prokázat. 

Ukončit pracovní poměr výpovědí pro nesplňování 

požadavků může zaměstnavatel jen v případě, že tuto situaci 

nezavinil – zpravidla má naopak poskytnout naprostou 

součinnost k tomu, aby zaměstnanec nedostatky neměl – 

umožnit školení, seznámit se všemi relevantními údaji a 

podobně
75
. K zavinění zaměstnance přitom není brán zřetel, 

respektive má se za to, že zaměstnanec zpravidla nesplňuje 

požadavky pro výkon práce bez zavinění.  

Dá se bohužel říci, že oprávnění zaměstnavatele 

k určení požadavků pro výkon práce opět svádí ke zneužití. 

Zaměstnavatel smí uložit jen reálné požadavky, jejichž 

splnění skutečně pro svoji činnost potřebuje. Pokud však 

nestojí o určitého zaměstnance, může se pokusit stanovit 

takové účelové podmínky, jaké by zaměstnanec nebyl schopen 

splnit nebo by k jejich splnění nebyl ochoten. První případ 

by pak byl (nezákonným, tedy neplatným) výpovědním důvodem 

pro zaměstnavatele, druhý pro zaměstnance. Proč se tak 

děje? Podobně jako v případě výpovědi pro nadbytečnost, 

zaměstnavatelé se snaží zneužít tohoto institutu v situaci, 

kdy chtějí skončit pracovní poměr, avšak zákon jim k tomu 

nedává podmínky. Z hlediska zneužití jde dokonce zřejmě o 

„lákavější“ institut, neboť při výpovědi pro nesplnění 

požadavků pro výkon práce nemá zaměstnavatel (na rozdíl od 

výpovědi pro nadbytečnost) povinnost platit odstupné. Je 

otázkou, zda by zneužívání přestalo, pokud by byla 

uzákoněna možnost dát výpověď z pracovního poměru bez udání 

důvodu  nebo z  jakéhokoli důvodu.  Určitě  ano, alespoň  u  

                                                           
75

  Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a 

zaměstnance. Grada Publishing a.s., Praha 2013, str. 52. 
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významné části zaměstnavatelů. Lze věřit, že většina z nich 

raději vyplatí vysoké odstupné, s tím, že bude mít 

garantovánu jistotu platné výpovědi a zachová si renomé 

korektního a férového zaměstnavatele. Jistá skupina 

zaměstnavatelů však pravděpodobně stále bude institut 

výpovědi pro nesplňování požadavků zkoušet zneužívat, aby 

se vyhnula placení odstupného. Lze jen doporučit, aby si 

zaměstnanci zvykli proti takovým praktikám vystupovat a 

v co nejširší míře se bránili, ať již u zaměstnavatele, 

nebo soudní cestou. 

    Třetí skutková podstata v ustanovení § 52 písm. f) 

zákoníku práce je speciální vůči druhé. Jedná se také o 

důvod k výpovědi pro nesplňování požadavků pro řádný výkon 

práce, přičemž nesplňování těchto požadavků spočívá 

v neuspokojivých pracovních výsledcích, opět bez zavinění 

zaměstnavatele, ovšem zásadně i bez zavinění zaměstnance – 

jedná se zde typicky o případy, kdy zaměstnanec na svoji 

práci tzv. „nestačí“ a podává neuspokojivé pracovní 

výsledky, i když například dodržuje pracovní dobu, snaží se 

plnit pokyny vedoucího zaměstnance atd., avšak přesto 

nepodává očekávaný výkon. (Dle judikatury
76
 není rozhodné, 

zda je příčinou zaviněné jednání zaměstnance nebo jeho 

nezpůsobilost, nedostatek schopností, nezodpovědný přístup 

k plnění svých pracovních povinností a podobně. Podstatné 

je, že zde objektivně neuspokojivé pracovní výsledky 

existují.) 

     V běžné praxi činí použití tohoto výpovědního důvodu 

zaměstnavatelům značné obtíže. Je to proto, že jej často 

chybně zaměňují nebo všelijak kombinují s výpovědním 

důvodem spočívajícím v soustavném méně závažném porušování 

povinností vyplývajících z právních předpisů, který je 

upraven v ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce. Klíčové 

pro rozlišení, o jaký výpovědní důvod se jedná, je právě 

                                                           
76
 Viz rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 758/2006. 
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zmíněné zavinění – zatímco při porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů nalezneme určitou míru 

zavinění vždy (alespoň ve formě nedbalosti
77
), při 

vykazování neuspokojivých pracovních výsledků na straně 

zaměstnance vina není. 

     Zaměstnavatel je v možnosti dát výpověď z tohoto 

výpovědního důvodu zákonem omezen. Zaměstnanci totiž může 

dát výpověď, jen pokud ho v posledních dvanácti měsících 

písemně vyzval k odstranění nedostatků a zaměstnanec tak 

v přiměřené době neučinil.  

     Písemná výzva zaměstnavatele v dané lhůtě je 

hmotněprávní podmínkou výpovědi, bez ní je výpověď 

neplatná. Zároveň sama není právním úkonem, ale je tzv. 

faktickým úkonem, který není v případném soudním sporu o 

neplatnost výpovědi přezkoumáván.
78
 Soud pouze zjišťuje, 

zda byla výzva učiněna, zda měla písemnou formu a byla 

doručena do vlastních rukou zaměstnance ve smyslu 

ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku práce. 

     Písemná výzva zaměstnavatele musí být natolik určitá, 

aby adresát jednoznačně poznal, jaké nedostatky má 

odstranit; pokud jde o přiměřenost doby, má být patřičně 

dlouhá k prokázání zlepšení - její stanovení bude tedy  

záležet na konkrétních okolnostech. Například bude-li třeba 

odstranit chybovost při obsluze stroje, postačí i 

několikadenní lhůta na řádné proškolení zaměstnance. Bude-

li třeba odstranit nedostatek spočívající v nedostatečné 

znalosti cizího jazyka, přiměřená lhůta bude i 

několikaletá. Zaměstnavatel není oprávněn doplňování 

kvalifikace zaměstnance během stanovené lhůty kontrolovat, 

výsledek prověří, až když lhůta vyprší.
79
 Teprve poté, 

                                                           
77 Viz například  rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 758/2006. 
78
 M. Bělina a kolektiv: Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. C.H. Beck, Praha 2010, 

str. 217. 
79  Podobně viz Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu 

zaměstnavatele a zaměstnance. Grada Publishing a.s., Praha 2013, str. 53. 
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nebyly-li určené podmínky náležitě splněny, je oprávněn dát 

výpověď dle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce. 

    Jak dovodil Nejvyšší soud
80
, pokud zaměstnanec zlepší 

vytýkané neuspokojivé pracovní výsledky, avšak následně 

zaměstnavatel zjistí, že se ty samé nedostatky opakují, 

může přistoupit rovnou k výpovědi z pracovního poměru, aniž 

by byl povinen znovu doručovat výzvu k jejich odstranění. 

Platí to za předpokladu, že byla dodržena lhůta dvanácti 

měsíců od doručení předchozí písemné výzvy.  

     Výpověď z důvodu nesplňování předpokladů nebo 

požadavků pro řádný výkon práce nelze zaměňovat 

s výpovědním důvodem spočívajícím v nadbytečnosti 

zaměstnance, jak se v praxi občas chybně děje. Určí-li 

zaměstnavatel nově požadavky pro výkon práce a zaměstnanec 

je nesplňuje, nemůže zaměstnavatel tuto situaci 

kvalifikovat jako nadbytečnost a dát výpověď dle ustanovení 

§ 52 písm. c) zákoníku práce. Přesněji řečeno, bude záležet 

na popisu skutkového stavu výpovědního důvodu ve výpovědi, 

protože samotná vadná právní kvalifikace nečiní výpověď 

neplatnou. Popíše-li však zaměstnavatel skutkový stav tak, 

že se jedná o nadbytečnost, a po skončení pracovního poměru 

přijme na uvolněné místo zaměstnance, který splňuje nově 

určené požadavky, výpověď bude neplatná pro chybný 

výpovědní důvod. 

 

 

 

3.9.1.7 Neplnění povinností vyplývajících z právních 

předpisů 

 

Ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce: „jsou-li u 

zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel 

mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné 

                                                           
80  Rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 4066/2008. 
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porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro 

soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je 

možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době 

posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.“ 

Předposlední výpovědní důvod opět zahrnuje několik 

skutkových podstat. Všechny pak spojuje pojem „porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů“. 

O jaké povinnosti se bude jednat? Základem pro 

interpretaci termínu je ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) 

zákoníku práce: „zaměstnanec (je) povinen podle pokynů 

zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy 

v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, 

které mu vyplývají z pracovního poměru.“ Těmito dalšími 

povinnostmi jsou povinnosti zakotvené v ustanovení § 301 

zákoníku práce, povinnosti vedoucích zaměstnanců ve smyslu 

ustanovení § 302 zákoníku práce, povinnosti zaměstnanců 

v tzv. veřejné sféře dle ustanovení § 303 zákoníku práce, 

ale i veškeré další povinnosti, které se vztahují 

k vykonávané práci a které jsou uvedeny v zákoníku práce, 

v jiných pracovněprávních normách, ve vnitřních předpisech 

zaměstnavatele, v pracovní smlouvě, které jsou uloženy 

vedoucím zaměstnancem a podobně. 

Jak bylo judikováno Ústavním soudem ČR
81
, je žádoucí, 

aby zaměstnavatel upravil a podrobněji popsal povinnosti, 

jejichž dodržování v souvislosti s výkonem práce vyžaduje, 

ve vnitřním předpisu, jelikož normy zákoníku práce 

(ustanovení § 301 a násl.) jsou co do úpravy základních 

povinností zaměstnanců často příliš obecné. 

                                                           
81 Usnesení Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 324/99. 
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Termín „porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci“ je nutné 

odlišit od dřívějšího, zákonem opuštěného, avšak v praxi 

stále zažitého pojmu „porušení pracovní kázně“, který 

používal dříve platný zákoník práce z roku 1965. Co se 

rozumělo termínem „pracovní kázeň“ nebylo nikde v zákoně 

vysvětleno
82
, výklad podávaly soudy svými rozhodnutími 

v konkrétních případech, s přihlédnutím ke všem 

rozhodujícím okolnostem, jako například k osobě 

zaměstnance, k jeho funkci, k situaci, v níž došlo 

k porušení pracovní kázně, k míře zavinění zaměstnance, 

k dopadům daného jednání na činnost zaměstnavatele
83
 a 

podobně.
84
 Ustálilo se, že za „porušení pracovní kázně“ 

bylo považováno zaviněné porušení povinností vyplývajících 

z právních předpisů, vnitřních předpisů (zákoník práce
85
, 

pracovní smlouva
86
) a závazných příkazů vedoucích 

zaměstnanců.  

Nově zavedený pojem „porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci“ je 

vlastně maximálně zjednodušená formulace toho, jak soudní 

judikatura chápala termín „porušení pracovní kázně“. Nedá 

se říci, že by byl nový termín zvolen obzvlášť trefně, 

neboť není o nic jednoznačnější, především z něj 

jednoznačně nevyplývá, že zahrnuje i porušení vnitřních 

předpisů či závazných příkazů vedoucích zaměstnanců.  

Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

musí být vždy zaviněné, a to ve formě úmyslu nebo 

nedbalosti (při posuzování zavinění se postupuje analogicky 

podle trestního zákoníku nebo občanského zákoníku vzhledem 

                                                           
82
  Do roku 1991 používal zákoník práce termín „socialistická pracovní kázeň“, 

právní definice byla obsažená v § 72, avšak byla natolik poplatná pokřivenému 

předlistopadovému režimu, že bylo ustanovení § 72 zrušeno, termín byl nahrazen 

„pracovní kázní“ a byl ponechán bez definice. 
83
 Srovnej s rozhodnutím NS ČR 5 sp.zn. Cz 17/79. 

84
 K tomu: R 25/1971. 

85
 Viz například § 73 až 75 dříve platného zákoníku práce č. 65/1965 Sb. 

86
 K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 6 Cz 28/85. 
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k tomu, že zákoník práce s termínem zavinění v této 

souvislosti nepracuje). Lze důrazně doporučit 

zaměstnavatelům, aby se před přistoupením k výpovědi se 

zaviněním skutečně vypořádali. Pozdní příchod do práce 

například nepochybně je porušením povinnosti zaměstnance 

dodržet pracovní dobu, obzvlášť, když zaměstnanec kvůli 

zpoždění nestihne splnit nějaký důležitý úkol. Byl-li však 

pozdní příchod prokazatelně zapříčiněn zpožděním hromadné 

dopravy, zavinění zaměstnance zde chybí a výpovědní důvod 

není dán. 

     Nyní podrobněji k jednotlivým skutkovým podstatám 

výpovědního důvodu zakotveného v ustanovení § 52 písm. g) 

zákoníku práce.  

     První skutková podstata spočívá v existenci důvodů, 

pro které by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní 

poměr. Pokud jde o obsah uvedeného výpovědního důvodu, 

odkazuje se na výklad problematiky okamžitého zrušení 

pracovního poměru v subkapitole 2.1.3.2, s  ohledem na 

úzkou spojitost s tímto právním institutem. Vedle situace, 

kdy zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný 

čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 

jeden rok, nebo na dobu nejméně šest měsíců pro trestný čin 

spáchaný při plnění pracovních úkonů nebo v přímé 

souvislosti s ním (v praxi tyto situace nastávají opravdu 

jen velice zřídka), se zde jedná především o porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. 

Jde o porušení povinnosti skutečně nejvyšší 

intenzity, dá se říci, že charakteristická bude určitá 

vědomá bezohlednost vůči zájmům zaměstnavatele.   

Spadaly by sem například případy déletrvající nebo 

opakující se neomluvené absence v zaměstnání, opakovaná 

opilost na pracovišti, fyzické napadení druhé osoby, dále 

též porušení zákazu podnikat bez předchozího písemného 
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souhlasu zaměstnavatele (platí pro zaměstnance, jejichž 

zaměstnavatelé jsou vyjmenováni v ustanovení § 303 odst. 1 

zákoníku práce; zmíněný zákaz je zakotven v odstavci 4 

stejného paragrafu)
87
, přijímání úplatku, porušení 

obchodního tajemství a podobně. 

Dá se usuzovat, že postup podle ustanovení § 52 písm. 

g), první části věty, zaměstnavatel využije v těchto 

případech: nesmí-li okamžitě zrušit pracovní poměr vzhledem 

ustanovení § 55 odst. 2 zákoníku práce (zaměstnancem je 

těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené 

nebo zaměstnanec či zaměstnankyně na rodičovské dovolené); 

není-li si jistý, jestli je porušení povinnosti takové 

intenzity, aby bylo dosaženo možnosti okamžitě zrušit 

pracovní poměr (v tomto případě je upřednostnění výpovědi 

zcela pochopitelné a lze jej dokonce zaměstnavateli 

doporučit, jelikož přesnou definici termínu porušení 

povinností zvlášť hrubým způsobem nikde v zákoníku práce 

nenalezne a pokud by konkrétní situaci vyhodnotil přísněji, 

než soud, soudní spor o neplatnost okamžitého zrušení 

pracovního poměru by prohrál); případně též potřebuje-li 

nutně zaměstnance (respektive jím konanou práci) do doby, 

než zajistí náhradu; anebo chce-li být vůči němu 

benevolentní „poskytnutím“ výpovědní doby, čímž se stanou 

následky skončení pracovního poměru pro zaměstnance 

podstatně přívětivějšími.  

Druhá skutková podstata spočívá v závažném porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci. Stupeň intenzity je i zde 

vysoký, ovšem nižší, než v předchozím případě. 

Zaměstnavatelé pod tuto normu v souladu s bohatou 

judikaturou zpravidla podřazují opilost na pracovišti, 

krádež, neomluvenou absenci, výkon práce pro sebe 

                                                           
87  Antonín Kottnauer a kolektiv: Zákoník práce – komentář s judikaturou, Podle 
stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Leges, Praha 2012, 

str. 251. 
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v pracovní době, nedovolené používání dopravních prostředků 

zaměstnavatele v pracovní době
88
, nerespektování příkazu 

vedoucího zaměstnance, urážky a podobně. 

Soustavné méně závažné porušování povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci je třetí skutečností, která 

je vymezena v ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce. 

Za méně závažné porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů lze pokládat například porušení zákazu 

kouření na pracovišti, pozdní příchod nebo brzký odchod ze 

zaměstnání
89
, prodloužení přestávky na oběd a podobně. 

K vyjasnění pojmu poslouží opět judikatura
90
. 

 Jako výpovědní důvod lze soustavné méně závažné 

porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci uplatnit, 

jen pokud byl zaměstnanec v posledních šesti měsících 

v souvislosti s porušením povinnosti na možnost výpovědi 

písemně upozorněn.
91
 Zákon neuvádí, při kterém porušení 

povinnosti má zaměstnavatel zaměstnance upozornit na 

možnost výpovědi. V praxi se proto postupuje dle ustálené 

judikatury
92
. Zaměstnavatel je například oprávněn dát 

zaměstnanci výpověď z důvodu soustavného méně závažného 

porušování pracovní povinnosti, jestliže po prvním písemném 

upozornění poruší pracovní povinnost ještě nejméně dvakrát, 

s tím, že od posledního upozornění nesmí uplynout 

šestiměsíční lhůta.  

Podobně jako výzva k odstranění nedostatků 

spočívajících v neuspokojivých pracovních výsledcích 

(ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce), ani upozornění 

                                                           
88 Antonín Kottnauer a kolektiv: Zákoník práce – komentář s judikaturou, Podle 

stavu k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Leges, Praha 2012, 

str. 253. 
89 Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a 

zaměstnance. Grada Publishing a.s., Praha 2013, str. 54. 
90
  Například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 3019/2000, 21 Cdo 441/2008, 6 Cdo 

1/92. 
91
 Viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 5 Cz 62/79. 

92
  Například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 3140/2005. 
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na možnost výpovědi v souvislosti se soustavným méně 

závažným porušováním povinnosti vyplývající z právních 

předpisů není právním úkonem, jedná se o tzv. faktický úkon 

(opatření), a v případném soudním sporu o neplatnost 

výpovědi není přezkoumáván soudem
93
. Soud se bude zabývat 

pouze dodržením podmínky písemné formy a skutečností, zda 

byla listina doručena do vlastních rukou zaměstnance, jak 

to vyžaduje ustanovení § 334 odst. 1 zákoníku práce. 

Termín „soustavné“ soudní praxe vysvětluje jako 

provedené nejméně třikrát. (Například v případě posuzovaném 

Nejvyšším soudem ČR pod sp.zn. 6 Cdo 1/92 čtyřikrát během 

dvou měsíců.) Mezi událostmi musí být přiměřená časová 

souvislost, nemusí však jít o jednání stejného druhu. 

      Při posuzování toho, zda jsou splněny předpoklady 

výpovědního důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. g) 

zákoníku práce, musí být vzaty v úvahu všechny skutečnosti, 

jež daná skutková podstata předpokládá.  Nelze při tom 

pustit ze zřetele ani dobu a situaci, v níž k případnému 

porušení povinnosti došlo, stejně tak osobu zaměstnance 

samotného.
94
 Je také důležité důsledně rozlišovat míru 

intenzity porušení povinnosti zaměstnancem. Není to vždy 

jednoduché, též s ohledem na to, že zákoník práce intenzitu 

nijak nedefinuje. Jistě je vhodné, aby zaměstnavatel 

předem, například v pracovním řádu, popsal, co se rozumí 

porušením povinností zaměstnance všech tří stupňů (méně 

závažné, závažné, zvlášť hrubé) a uvedl konkrétní příklady. 

Tento popis však musí odpovídat obvyklému, ustálenému 

výkladu terminologie.  

 Možnost dát výpověď z pracovního poměru pro výpovědní 

důvod podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce je 

v zájmu právní jistoty časově omezena ustanovením § 58 

odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnavatel může tento výpovědní 

                                                           
93  M. Bělina a kolektiv: Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. C.H. Beck, Praha 2010, 
str. 220. 
94
 Viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 3 Cz 32/70. 
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důvod uplatnit jen ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o 

něm dozvěděl, nejzazší časová  hranice  je  jeden  rok od  

jeho  vzniku. Tato tzv.  objektivní  lhůta  je  určena 

proto,  aby  nedocházelo k rozvázání  pracovního poměru 

v nepřiměřeně dlouhém  období od vzniku skutečnosti 

zakládající daný výpovědní důvod. Pokud došlo k porušení 

povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině, 

dvouměsíční subjektivní lhůta počíná běžet návratem do 

České republiky. Jestliže by v průběhu lhůty začal jednání, 

o které jde, vyšetřovat jiný orgán (například orgán činný 

v trestním řízení)
95
, pak od okamžiku, kdy se zaměstnavatel 

dověděl o výsledku šetření, začne běžet ještě další 

dvouměsíční lhůta, jako dodatečná možnost zaměstnavatele 

k výpovědi. Pozor však na (jistě ne neobvyklou) situaci, 

kdy by šetření příslušného orgánu trvalo déle než jeden 

rok: objektivní lhůta by propadla a zaměstnavatel by již 

výpověď dát nemohl.  

Pro běh subjektivní lhůty je rozhodující okamžik, kdy 

se zaměstnavatel o porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů dozví, tedy kdy o ní získá vědomost, 

nikoli kdy nabude úplnou jistotu ověřením všech 

okolností.
96
 Vědomostí se přitom rozumí i poznatek 

nadřízeného zaměstnance (ten ani nemusí mít oprávnění činit 

za zaměstnavatele právní úkony
97
), a pak již není rozhodné, 

kdy se skutečnost dozví vedení zaměstnavatele. 

Všechny uvedené lhůty jsou hmotněprávní (rozlišení je 

důležité například pro stanovení konce běhu) a prekluzivní  

- právo dát výpověď jejich marným uplynutím zaniká. 

 

 

 

 

                                                           
95  Viz například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 819/99, 21 Cdo 1153/2003. 
96
 Viz  například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 2 Cdon 725/96, 21 Cdo 13/2000. 

97
 Viz například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 743/2007. 
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3.9.1.8 Porušení povinnosti dodržovat režim dočasně 

práce neschopného pojištěnce 

 

Ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce: „poruší-li 

zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost 

stanovenou v § 301a.“ 

Toto ustanovení přinesla do zákoníku práce novela 

účinná od 1.1.2012. Při rozboru je třeba začít odkazem na 

rovněž nové ustanovení § 301a zákoníku práce. Podle něj 

jsou zaměstnanci v době prvních 14 kalendářních dní (v 

přechodném období od 1.1.2011 od 31.12.2013 v době prvních 

21 kalendářních dní) trvání dočasné pracovní neschopnosti 

„povinni dodržovat stanovený režim práce neschopného 

pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době 

dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat 

dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o 

nemocenském pojištění“.  

Jedná se o ustanovení mimořádné v tom, že zaměstnanci 

zákoník práce ukládá paradoxně povinnost v době, kdy je 

práce neschopen a stojí tedy dočasně mimo režim všech svých 

běžných pracovněprávních závazků. 

Povinnost je provázána se zákonem č. 187/2006 Sb., o 

nemocenském pojištění, v platném znění (konkrétně s 

ustanovením § 56 odst. 2), a spočívá především v zdržování 

se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu, 

v dodržování doby povolených vycházek a v dodržování 

rozsahu povolených vycházek
98
. Místem pobytu je přitom 

místo, které pojištěnec sdělí ošetřujícímu lékaři při 

vzniku dočasné pracovní neschopnosti, nebo místo, na které 

během dočasné pracovní neschopnosti se souhlasem 

ošetřujícího lékaře změnil pobyt. 

                                                                                                                                                                                   
 
98  Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a 

zaměstnance. Grada Publishing a.s., Praha 2013, str. 56. 
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Kontrolu, zda je tato povinnost dodržována nebo 

porušována, může provádět kdokoli – zaměstnavatel, 

příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (ať již na 

podnět zaměstnavatele, nebo namátkou dle vlastních 

pravidel), či třetí osoba, například ošetřující lékař nebo 

i soukromý detektiv či zaměstnanec bezpečnostní agentury
99
. 

Vždy však musí jít o výsledek kontroly provedené v době 

prvních čtrnácti, respektive jedenadvaceti dnů dočasné 

pracovní neschopnosti, kdy je zaměstnanci poskytováno 

hmotné zabezpečení ze zákona přímo zaměstnavatelem a nikoli 

orgány sociálního zabezpečení. 

Je důležité zdůraznit, že výpovědní důvod nelze použít 

v případě každého zjištěného porušení povinnosti dle 

ustanovení § 301a zákoníku práce, ale pouze v případě 

porušení tam zakotvené povinnosti zvlášť hrubým způsobem. 

Termín opět není v zákoně vymezen a bude na soudech, aby 

judikaturou napomohly zaměstnavatelům při rozlišení míry 

intenzity jednotlivých provinění. Lze si však představit, 

že zvlášť hrubým porušením povinnosti zaměstnance dodržovat 

režim práce neschopného pojištěnce může být například výkon 

práce pro sebe (lidově řečeno tzv. „melouch“), vycestování 

na rekreaci a podobně. Naopak jistě nepůjde například o 

krátkodobé opuštění místa pobytu kvůli obstarání nutných 

nákupů nebo svévolná změna místa pobytu, kdy nemocný 

zaměstnanec na dobu nemoci navštíví příbuzné, aby o něj 

pečovali. Při posuzování, zda se jedná o porušení 

povinnosti zvlášť hrubým způsobem a existuje tedy výpovědní 

důvod, bude muset zaměstnavatel hodnotit každý konkrétní 

případ samostatně a přihlížet ke všem rozhodným okolnostem; 

nelze zobecňovat. 

Ohledně výpovědi z výpovědního důvodu dle ustanovení § 

52 písm. h) zákoníku práce je zaměstnavatel limitován 

                                                           
99 Petr Bukovjan: Novely zákoníku práce a skončení pracovního poměru, Práce a mzda 
1/2012, dostupné na http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d36365v46130-

novely-zakoniku-prace-a-skonceni-pracovniho-pomeru/. 
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subjektivní lhůtou jednoho měsíce ode dne, kdy se o 

porušení dané povinnosti dozvěděl, a objektivní lhůtou 

jednoho roku ode dne, kdy takový důvod výpovědi vznikl. 

Lhůty jsou zakotveny v ustanovení § 57 odst. 1 zákoníku 

práce, v druhém odstavci je pak subjektivní lhůta 

prodloužena pro případ, že předmětné jednání zaměstnance 

bude šetřeno jiným orgánem. V praxi půjde ve smyslu zákona 

o nemocenském pojištění o okresní správy sociálního 

zabezpečení, Českou správu sociálního zabezpečení a 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zaměstnavatel pak 

může dát výpověď ještě do jednoho měsíce ode dne, kdy se 

dozvěděl o výsledku šetření, s tím, že objektivní roční 

lhůta zůstává zachována. 

Zákoník práce v ustanovení § 192 odst. 5 výslovně 

zakazuje dvojí postih za zvlášť hrubé porušení režimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce, když v poslední větě 

tohoto paragrafu stanoví, že pokud zaměstnavatel přistoupil 

k výpovědi dle ustanovení § 52 písm. h), nemůže již jako 

sankci snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy nebo platu. Dá 

se tedy říct, že zaměstnavatel má na výběr: hrubé porušení 

předmětné povinnosti vůbec nepostihne, udělí sankci 

spočívající v krácení (neposkytnutí) hmotného zabezpečení, 

nebo ukončí pracovní poměr výpovědí.
100
 

V souvislosti s tímto novým výpovědním důvodem je 

nezbytné poukázat na jeho naprostou nekoncepčnost – jde zde 

o úplné vybočení z předmětu úpravy pracovněprávního vztahu 

(soukromoprávní vztah). Důsledkem tohoto ustanovení je, že 

porušení předpisů de facto veřejného práva, které se nijak 

nevztahují k výkonu práce, může být stiženo téměř nejvyšší 

možnou sankcí v rámci soukromoprávního pracovního vztahu, 

                                                                                                                                                                                   
 
100
  Srovnej: Petr Bukovjan: Novely zákoníku práce a skončení pracovního poměru, 

Práce a mzda 1/2012, dostupné na http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-

d36365v46130-novely-zakoniku-prace-a-skonceni-pracovniho-pomeru/. 
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tj. jednostranným ukončením pracovního poměru (přísnější už 

je jen okamžité zrušení pracovního poměru).  

Výpovědní důvod byl do zákoníku práce vložen jako 

reakce na zneužívání institutu dočasné pracovní 

neschopnosti, kdy zaměstnanci zcela běžně a v neúnosné míře 

zneužívají systém; jistě se jedná o pozůstatek z dob 

minulého režimu a jeho pokřivené pracovní morálky – ostatně 

pojem „hodit se marod“ zlidověl již před desítkami let. 

Rozšířené zneužívání skutečnosti, že při dočasné pracovní 

neschopnosti je poskytováno hmotné zabezpečení, je 

nepochybně problémem a je určitě třeba, aby stát hledal 

nástroj, jak zabránit vyplácení dávek zaměstnancům, kteří 

ve skutečnosti práce schopni jsou. Není však de lege 

ferenda správné, aby stát svoji neschopnost uhlídat 

zneužívání dávek řešil umožněním zaměstnavatelům skončit 

pracovní poměr, neboť, jak již bylo řečeno, porušování 

pracovních povinností v rámci pracovního vztahu je věc 

jedna (jde o soukromoprávní vztah založený na formální 

rovnosti stran) a podvádění při čerpání hmotného 

zabezpečení je věc druhá, zcela odlišné povahy 

(veřejnoprávní vztah). Nic na tom nemění ani skutečnost, že 

stát před několika lety pro prvních 14, respektive 21 dnů 

důsledky zneužívání institutu dočasné neschopnosti k práci 

přenesl na zaměstnavatele, když jim uložil povinnost 

vyplácet po tuto dobu náhradu mzdy, a nyní zavedl umělou 

„jinou povinnost zaměstnance“ a začlenil ji mezi ostatní 

soukromoprávní normy do zákoníku práce.  

Lze plně souhlasit s obsahem stanoviska Legislativní 

rady vlády
101

, která se k problematice vyjadřovala před 

přijetím normy zákonodárci: Je v něm uvedeno, že „porušení 

povinnosti uložené veřejnoprávními předpisy musí být 

postihováno toliko v režimu veřejného práva, do něhož 

                                                           
101 Stanovisko Legislativní rady vlády ze dne 23.6.2011, č.j. 552/11, dostupné na 
www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady--29--cervna-

2011-85303/. 
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pracovněprávní vztah nespadá“. Někteří autoři tento postup 

dokonce hodnotí jako protiústavní
102

, a to pro porušení čl. 

1 odst. 1 Ústavy České republiky, dle nějž je Česká 

republika „demokratický stát založený na úctě k právům a 

svobodám člověka a občana“, a pro porušení čl. 4 odst. 4 

Listiny základních práv a svobod, v němž je uvedeno, že 

„při použití ustanovení o mezích základních práv a svobod 

musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu“.
103

  

Soulad ustanovení § 52 písm. h) zákoníku práce 

s ústavním pořádkem České republiky již posuzuje Ústavní 

soud, neboť ještě před účinností ustanovení podala skupina 

poslanců ústavní stížnost a navrhla jeho zrušení. Bude 

zajímavé sledovat, jak Ústavní soud o dané věci rozhodne, a 

jak své rozhodnutí odůvodní. De lege ferenda by bylo jistě 

správné, aby Ústavní soud stížnosti vyhověl. 

 

 

 

3.9.2 Úvaha nad výpovědí z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele bez udání důvodu 

 

   V posledních letech zákonodárci deklarují velkou snahu 

o zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů. Dá se říci, 

že takové zvýšení je zcela nepochybně potřebné pro trh 

práce, neboť zákoník práce v tomto směru není příliš 

přínosný a vysokou flexibilitu neumožňuje. Mezi instituty, 

které se dají řadit mezi významné nástroje flexibility, 

obecně patří například konto pracovní doby, pracovní poměr 

na dobu určitou, dohoda o práci konané mimo pracovní poměr, 

agenturní zaměstnávání. Výpověď z pracovního poměru ze 

strany  zaměstnavatele  bez  udání důvodu nebo z jiného než  

                                                           
102  A. Kottnauer a kolektiv: Zákoník práce – komentář s judikaturou. Podle stavu 
k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Leges, Praha 2012, str. 

256. 
103
  Viz tamtéž. 
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zákonného důvodu mezi takové instituty patří také, a je 

dokonce nejspíše nejefektivnějším - a současně 

nejradikálnějším z nich.  

  Máme-li se zamyslet nad postavením výpovědi ze strany 

zaměstnavatele bez udání důvodu nebo z jiného než zákonného 

důvodu v našem právním řádu, je třeba předeslat, že tento 

institut nemá v českých poměrech tradici, a ani v ostatních 

státech Evropské unie není běžný. Charakteristické je 

naopak legislativní omezení svobody zaměstnavatele dát 

výpověď zcela volně. I proto je na možnost výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bez ohledu na 

zákonný výpovědní důvod hleděno s obavou. Nedůvěru k 

institutu mají také ti odborníci na pracovní právo i právní 

laici, kteří (nutno říci, že zpravidla odůvodněně) 

kritizují morálně pokleslé pracovněprávní prostředí v naší 

společnosti. K jejich hlavním námitkám patří, že institut 

by byl zaměstnavateli často zneužíván a nepohodlný 

zaměstnanec by byl propuštěn v rozporu s dobrými mravy, 

v rozporu se zásadou zákazu diskriminace a podobně. 

Institut dále odsuzují zejména levicově smýšlející 

odborníci (spolu se zástupci odborů), kteří tvrdí, že 

zakotvení výpovědních důvodů je potřeba, neboť poskytuje 

nezbytnou ochranu zaměstnancům jakožto slabší straně 

pracovního poměru.  

  Většina zaměstnavatelů by naopak umožnění dát výpověď 

zaměstnanci bez udání důvodu nebo z jiného než zákonného 

důvodu uvítala. Argumentují tím, že dosavadní zákonné 

omezení spočívající v existenci výpovědních důvodů 

neumožňuje dostatečně pružně regulovat počet či profesní 

skladbu svých zaměstnanců dle svých aktuálních potřeb, a 

tím rychle reagovat na potřeby trhu. Mají proto pocit, že 

jsou nuceni zákon obcházet, neboť pokud tak nečiní, jsou 

brzděni a ztrácejí tak za konkurencí.  
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   Faktický stav v českém pracovněprávním prostředí je již 

desítky let takový, že zaměstnavatelé skutečně ve snaze 

propouštět zaměstnance i z jiného než výpovědního důvodu 

běžně obcházejí zákon (snaží se například uzavírat pracovní 

poměry na dobu určitou, nutit zájemce o práci k zřízení 

živnostenského listu, a nebo, pokud je již pracovní poměr 

na dobu neurčitou sjednán, účelově imitují potřebu 

organizačních změn, vyvíjejí nátlak na zaměstnance, aby 

rozvázal pracovní poměr dohodou, nebo uměle vytvářejí 

takové nové požadavky pro výkon práce, které zaměstnanec na 

dané pozici nesplňuje), a že tomuto stavu v praxi 

v podstatě nelze účinně čelit. Jen minimum dotčených 

zaměstnanců se dovolá práva a dosáhne toho, že skončení 

pracovního poměru je soudem prohlášeno za neplatné.  

   Lze si proto položit otázku, jestli by pro zaměstnance 

nebylo přínosnější výpověď z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele bez udání důvodu nebo z jiného než zákonného 

důvodu zlegalizovat, dát jí zákonné mantinely a zakotvit 

zároveň odpovídající kompenzaci. 

    Zaměstnavatel by například mohl dát výpověď bez udání 

důvodu nebo z jiného důvodu než uvedeného v ustanovení § 52 

zákoníku práce, přičemž zaměstnanci by při skončení 

pracovního poměru vzniklo právo na vysoké odstupné 

(například ve výši dvanáctinásobku průměrného měsíčního 

výdělku, popřípadě ve výši odstupňované dle odpracovaných 

let a podobně).  

    Proti uzákonění výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele bez uvedení důvodu nebo z jiného než 

zákonného důvodu stojí jedna zásadní námitka. 

    Je možné, že institut by byl zneužíván k řešení 

osobních (mimopracovních) sporů, k diskriminaci, 

k upřednostnění osobních zájmů (poskytnutí uvolněné pozice 

protekčnímu zaměstnanci) a tak dále. V našem 
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pracovněprávním prostředí se dá bohužel takové chování 

očekávat.  

   Mechanizmy, které by pokusům o zneužití mohly zabránit, 

jistě není tak těžké najít. Prvním z nich může být právě 

vysoké odstupné. Díky němu bude zaměstnavatel nucen 

uvažovat ekonomicky a bude motivován k tomu, aby výpověď 

bez udání důvodu nebo z jiného než zákonného důvodu bral 

velmi vážně, dejme tomu až jako poslední z možných řešení 

dané situace. Druhá pojistka zafunguje v případě, kdy 

zaměstnavatel nebude ochoten nebo schopen hospodárně 

uvažovat a výše odstupného bude pro něj bezvýznamná. Půjde 

například o situace, kdy zaměstnavatel hospodaří 

s veřejnými prostředky, nebo kdy právní úkon výpovědi bude 

činit vedoucí zaměstnanec, který nemá osobní zájem na 

hospodářských výsledcích zaměstnavatele. Nepochybně by zde 

měla pomoct důsledná kontrola právního jednání takového 

vedoucího zaměstnance nejvyšším vedením zaměstnavatele 

(například schválení každé výpovědi bez udání důvodu nebo 

z jiného než v zákoně uvedeného důvodu vedením, dále také 

přísný postup vůči vedoucímu zaměstnanci, který zneužije 

své nadřízené pozice k nefér výpovědi – může to být 

hodnoceno jako porušení jeho pracovních povinností).  

  Při úvaze o všech důsledcích uzákonění výpovědi ze 

strany zaměstnavatele bez udání důvodu nebo z jiného než 

zákonného důvodu je bezpodmínečně třeba zohlednit postavení 

některých sociálně oslabených skupin zaměstnanců. Jde 

například o zaměstnané matky malých dětí, o zaměstnaného 

rodiče – samoživitele, o zaměstnance se zdravotním 

postižením a podobně. Tyto skupiny osob by bylo vhodné 

z režimu možnosti výpovědi bez ohledu na zákonný výpovědní 

důvod vyjmout, neboť zvýšená ochrana je zde na místě. 

Zaměstnavatel by měl zakázáno tento institut použít a 

platila by stávající právní úprava.  
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  Pro úplnost je třeba také přihlédnout k tomu, že 

možnosti dát výpověď ze strany zaměstnavatele nebrání 

právní normy mezinárodního práva, kterými je Česká 

republika vázána.  

   Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 158 sice 

neumožňuje skončit pracovní poměr ze strany zaměstnavatele 

bez platného důvodu, vztahujícího se k chování nebo 

schopnostem zaměstnance, nebo k provozním potřebám 

zaměstnavatele (volně přeloženo)
104
. Úmluva mezinárodní 

organizace práce č. 158 je Českou republikou respektována, 

zákoník práce z ní plně vychází, nicméně ratifikovaná 

nebyla. Zákaz výpovědi zaměstnavatele bez zákonného důvodu, 

který obsahuje, tedy není třeba vidět jako zásadní 

překážku. Dalším významným mezinárodním dokumentem 

z hlediska skončení pracovního poměru je Evropská sociální 

charta.  Ta v článku 24 obsahuje závazek smluvních stran 

k uznávání práva všech pracovníků, aby jejich zaměstnávání 

nebylo ukončeno bez platných důvodů, které souvisí s jejich 

schopnostmi nebo chováním nebo jsou založeny na provozních 

potřebách podniku, závodu nebo služby. Pro případ skončení 

zaměstnání bez platného důvodu se smluvní strany zavazují 

k uznání práva zaměstnanců na přiměřené odškodnění nebo 

jinou vhodnou podporu.
105
 Ani zde tedy není překážka pro 

změnu. 

  Zdá se, že při vyvinutí dostatečného úsilí k domyšlení 

všech dopadů výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele bez udání důvodu nebo z jiného než zákonného 

důvodu nezůstane vážnější překážka, proč tento institut 

v našem právním řádu nezakotvit. Z  problematiky výpovědi 

ohledu na zákonný výpovědní důvod se však stala obrovská 

politická kauza a přestože na odborné úrovni je probírána 

                                                           
104 Čl. 4 Úmluvy mezinárodní organizace práce č. 158 ze dne 22.6.1982, dostupné 
v angličtině a francouzštině na http//www.mpsv.cz/cs/3977.  
105 Čl. 24 písm. a, b Evropské sociální charty ze dne 18.10.1961, ve znění 

pozdějších změn. Dostupné na www.euroskop.cz/gallery/5/1684-

b9639fb5_72e4_4560_9489_dc6ddba5a898.pfd. 
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ze všech hledisek, na té politické s ní dosud nebylo a 

pravděpodobně ani nebude vážně počítáno.  

 

 

 

3.10 Zákaz výpovědi 

 

Zaměstnanec, který se ocitne v určité mimořádné 

situaci, je chráněn prostřednictvím institutu ochranné 

doby, během níž je zaměstnavateli zakázáno dát mu výpověď, 

a to i přesto, že jsou k ní jinak dány všechny podmínky, 

včetně výpovědního důvodu. Zákaz výpovědi je zvláštní 

ochranou odůvodněnou tím, že na straně zaměstnance jde o 

společensky potřebnou nebo naopak sociálně tíživou situaci, 

kdy by výpověď mohla působit obzvlášť nepříznivě (lze 

předpokládat komplikovanou možnost nalézt nové zaměstnání).  

    Ochranná doba je tedy časový úsek, ve kterém 

zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci platně výpověď; její 

délka může být s ohledem na konkrétní okolnosti různá. 

Působí objektivně - to znamená, že subjekty pracovního 

vztahu nemusely vědět, že je dán důvod k ochranné době, a 

výpověď zaměstnavatele bude přesto právně neúčinná. 

Příkladem může být těhotenství
106

: zaměstnankyně je 

chráněna, i když sama o této skutečnosti nevěděla, anebo 

věděla, ale neoznámila ji zaměstnavateli. (Pro srovnání, 

právní úprava některých jiných zemí naopak poskytuje 

zaměstnankyni ochranu až od okamžiku, kdy těhotenství 

oznámila zaměstnavateli.
107
)  

    Za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla výpověď 

dána v ochranné době, je považován den jejího doručení ve 

smyslu ustanovení § 334 zákoníku práce.  

                                                           
106 K tomu například viz rozsudek Krajského soudu v Bratislavě sp.zn. 8 Co 730/66. 
107
 Viz J. Jakubka: Výpověď z hlediska zaměstnance i zaměstnavatele, GRADA 

Publishing, Praha 2000, str. 47. 
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   Nastane-li událost, která zakládá existenci ochranné 

doby, až po podání výpovědi, takže pracovní poměr by měl 

skončit v této době, výpovědní doba se staví a pokračuje v 

běhu až okamžikem, kdy zaměstnanec přestane být chráněn; 

pokud ovšem zaměstnanec neprohlásí, že na prodloužení 

pracovního poměru netrvá. Forma prohlášení není v zákoně 

stanovena, z hlediska právní jistoty lze však doporučit, 

aby zaměstnanec učinil prohlášení písemně. 

  Ochrannou dobou je zaměstnavatel omezen pouze u 

výpovědi, a to pouze u výpovědi dané z jeho strany. Dojde-

li ke skončení pracovního poměru jiným způsobem, ochranná 

doba se neuplatní. 

  Pokud během výpovědní doby nastane více situací, pro 

které běží ochranná doba, posuzuje se běh každé z nich 

samostatně s tím, že pokud některá z nich přesáhne délku 

výpovědní doby, má pouze tato poslední vliv na prodloužení 

pracovního poměru a nedochází tedy k jejich sčítání.
108

 

Dle ustanovení § 53 zákoníku práce se zákaz výpovědi 

vztahuje na životní situace, které jsou stručně analyzovány 

v následujících subkapitolách. 

 

 

 

     3.10.1 Dočasná pracovní neschopnost  

 

     Výpověď je zakázána „v době, kdy je zaměstnanec uznán 

dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně 

nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako 

bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití 

návykových látek“. (ustanovení § 53 odst. 1 písm. a), první 

část zákoníku práce). 

    Ochranná doba, která se uplatní během  dočasné pracovní  

                                                           
108
  P. Hůrka: K zákazu výpovědi a k ochranné době. Právo a zaměstnání, č. 7-8/2003, 

str. 4. 
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neschopnosti zaměstnance, je asi nejznámější a v praxi 

nejčastěji se vyskytující. Začíná běžet dnem, kdy lékař 

rozhodl, že je zaměstnanec práce neschopným, a to i 

v případě, že tak rozhodl se zpětnou platností
109
 – dle 

ustanovení § 57 zákona o nemocenském pojištění totiž 

ošetřující lékař může zaměstnancův stav posoudit jako 

pracovní neschopnost i pro tři předcházející kalendářní 

dny. 

    V praxi se stává, že se zaměstnanec, kterému je 

doručena výpověď z pracovního poměru, urychleně dostaví 

k svému ošetřujícímu lékaři a účelově simuluje zdravotní 

obtíže, pro které mu lékař vystaví potvrzení o dočasné 

pracovní neschopnosti se zpětnou platností. Zaměstnanec se 

pak domnívá, že výpověď z pracovního poměru byla díky 

zpětné pracovní neschopnosti doručena v ochranné době a je 

tedy neplatná. To však není pravda, neboť rozhodný je 

okamžik uznání pracovní neschopnosti lékařem a k uznání 

došlo až po doručení výpovědi. Skutečnost, že zaměstnanec 

byl uznán dočasně práce neschopným, může mít v tomto 

případě vliv pouze na prodloužení pracovního poměru 

vzhledem k stavění výpovědní doby, jak je vysvětleno na 

předchozí straně této práce, nikoli na platnost výpovědi. 

    Ochrana zaměstnanců před výpovědí dále platí v době 

podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu 

lázeňského léčení až do jejich ukončení. Při onemocnění 

tuberkulózou se ochranná doba prodlužuje o šest měsíců od 

propuštění z ústavního léčení (ustanovení § 53 odst. 1 

písm. a), druhá část zákoníku práce). V praxi jde o zcela 

výjimečné případy. 

 

 

 

      

                                                           
109 Například viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1954/2000. 
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3.10.2 Účast na vojenském cvičení 

 

     Dále zákoník práce zakazuje dát výpověď ze strany 

zaměstnavatele při výkonu vojenského cvičení nebo 

výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci 

doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, 

až do uplynutí dvou týdnů po propuštění z těchto cvičení 

(ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zákoníku práce).  

    Jedná se opět o zcela okrajové případy, kdy jsou vojáci 

v záloze povoláváni k cvičení. Podrobnosti stanoví zákon č. 

585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování 

(branný zákon), v platném znění. Dle něj je vojenské 

cvičení přípravou vojáka v záloze k plnění úkolů 

ozbrojených sil a výjimečné vojenské cvičení spočívá 

v záchranných pracích při živelních pohromách nebo při 

jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, 

životní prostředí nebo značné majetkové hodnoty. 

 

 

 

    3.10.3 Výkon veřejné funkce 

 

    Zaměstnanec je před výpovědí chráněn také v době, kdy 

je dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce 

(ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) zákoníku práce). 

    Jedná se zde o případy dlouhodobého uvolnění 

zaměstnance, který vykonává veřejnou funkci v obecném 

zájmu. Pojem výkonu veřejné funkce je definován 

v ustanovení § 201 zákoníku práce. Rozumí se jím plnění 

povinností vyplývajících z funkce, která je vymezena 

funkčním nebo časovým obdobím, a která je obsazovaná na 

základě volby nebo jmenováním podle zvláštních právních 

předpisů. Například půjde o funkci poslance, senátora nebo 

člena zastupitelstva územního samosprávného celku.  
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   3.10.4 Těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená 

 

     Zákaz výpovědi dále platí „v době, kdy je 

zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá 

mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec 

čerpají rodičovskou dovolenou“ (ustanovení § 53 odst. 1 

písm. d) zákoníku práce). 

      Pokud jde o těhotenství zaměstnankyně, ochranná doba 

začíná běžet od okamžiku otěhotnění, nikoli až od okamžiku 

zjištění, že je těhotná. Těhotenství zaměstnankyně je 

typickým příkladem situace, kdy se stane, že zaměstnavatel 

dá výpověď, aniž by věděl, že zde běží ochranná doba. Je 

však judikováno
110
, že výpověď z pracovního poměru 

v ochranné době je právně neúčinná, a to i v případě, že 

zaměstnavatel nemá vědomost o tom, že začala běžet.  

     Je ovšem otázkou, kdo s jistotou objektivně určí, 

který den zaměstnankyně otěhotněla. Lékaři tuto skutečnost 

zpravidla jen odhadují, a to s přesností několika dnů. Lze 

si přitom představit případ, kdy přesný den otěhotnění může 

mít vliv na platnost výpovědi z pracovního poměru.  

     Nárok na mateřskou dovolenou má zaměstnankyně podle 

ustanovení § 195 zákoníku práce v souvislosti s porodem a 

s péčí o narozené dítě po dobu 28 týdnů, porodila-li 

zároveň dvě nebo více dětí, přísluší jí mateřská dovolená 

podobu 37 týdnů, nebo 14 týdnů, pokud se dítě narodilo 

mrtvé. 

     Rodičovskou dovolenou je pak zaměstnavatel povinen 

poskytnout na žádost zaměstnankyně nebo zaměstnance za 

účelem prohloubení péče o dítě v rozsahu, o jaký požádají, 

nejdéle však do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Právní 

úprava je zakotvena v ustanovení § 196 zákoníku práce.  

                                                           
110
  Rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1754/2002. 
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     Dle ustanovení § 197 zákoníku práce mají nárok na 

mateřskou a rodičovskou dovolenou také zaměstnankyně nebo 

zaměstnanec, kteří převzali dítě do péče nahrazující péči 

rodičů na základě rozhodnutí soudu nebo orgánu 

vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí. Mateřská 

dovolená pak trvá ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů, 

při převzetí dvou a více dětí po dobu 31 týdnů, nejdéle 

však do jednoho roku věku dítěte, a rodičovská dovolená 

trvá, s drobnými odchylkami popsanými v ustanovení § 197 

zákoníku práce, nejdéle do tří let věku dítěte. 

 

 

 

     3.10.5 Dočasná nezpůsobilost pro noční práci 

 

     Ochranná doba se uplatní též „v době, kdy je 

zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě 

lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční 

práci“. (Ustanovení § 53 odst. 1 písm. e) zákoníku práce). 

Za noční práci je pokládána práce mezi 22. a 6. hodinou. 

Legální definice zaměstnance pracujícího v noci je pak 

obsažena v ustanovení § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce: 

Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který 

odpracuje během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní 

doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň 

jednou týdně v období blíže specifikovaném na jiném místě 

zákoníku (ustanovení § 94 odst. 1 zákoníku práce). Takovému 

zaměstnanci je zaměstnavatel povinen zajistit pravidelně 

podle potřeby, nejméně však jednou ročně, případně také na 

žádost zaměstnavatele (ustanovení § 94 odst. 2 zákoníku 

práce) vyšetření u lékaře, který poskytuje pracovnělékařské 

služby. Vyplyne-li z posudku takového lékaře dočasná 

nezpůsobilost pro noční práci, uplatní se zákaz výpovědi. 
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     Ochranná doba během dočasné nezpůsobilosti pro noční 

práci má obdobný smysl jako ochranná doba při dočasné 

pracovní neschopnosti, s tím rozdílem, že pamatuje na 

zaměstnance, kteří nemají obvyklou pracovní dobu, protože 

pracují v noci. 

 

 

 

   3.10.6 Výjimky ze zákazu výpovědi 

   

      Zákaz výpovědi je omezen ustanovením § 54 zákoníku 

práce. Jde o případy, kdy by bylo nemožné zaměstnance dále 

zaměstnávat, nebo kdy by ochrana byla neodůvodněná a 

nespravedlivá vůči zaměstnavateli.  

     Výjimky ze zákazu výpovědi zákoník upravuje ve vztahu 

k výpovědnímu důvodu, pro který zaměstnavatel dává výpověď. 

Pro výpovědní důvody dle ustanovení § 52 písm. c), d), e), 

f) zákoníku práce platí zákaz výpovědi vždy. Výjimky se 

týkají pouze výpovědního důvodu dle ustanovení § 52 písm. 

a), b), g) a h) zákoníku práce s tím, že ani tyto výjimky 

nejsou vždy absolutní, jak bude nyní vysvětleno: 

     K výjimkám patří v první řadě případy zrušení 

zaměstnavatele nebo jeho části (ustanovení § 52 písm. a) 

zákoníku práce). Ukončuje-li zaměstnavatel činnost, 

zaměstnávání pochopitelně není dále možné a výpověď lze dát 

vždy, bez ohledu na sociální situaci zaměstnance 

(zaměstnankyně) nebo na zvláštní důvody veřejného zájmu.  

     Přes obecný zákaz je výpověď dále umožněna při 

přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (ustanovení § 52 

písm. b) zákoníku práce), s výjimkou situace, kdy se 

zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst), ve kterých 

má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána (dovětek o 

přemístění v mezích místa výkonu práce je v zákoně zjevně 

nadbytečný – v takovém přemístění totiž nelze spatřovat 
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organizační změnu, výpovědní důvod tedy vůbec není 

naplněn
111
). Výpověď však zaměstnavatel z důvodu přemístění 

nesmí dát těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni, která čerpá 

mateřskou dovolenou, nebo zaměstnanci v době, kdy čerpá 

rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna 

čerpat mateřskou dovolenou. Zákoník práce to zaměstnavateli 

zakazuje v ustanovení § 54 písm. b) s účinností od 

1.1.2012, čímž se v tomto bodě dostal do souladu s čl. 8 

odst. 2 Evropské sociální charty (č. 14/2000 Sb.m.s.), 

který zakotvuje významnou ochranu pro těhotné zaměstnankyně 

a zaměstnankyně na mateřské dovolené, respektive 

zaměstnance na rodičovské dovolené po dobu trvání mateřské 

dovolené.  

    Další výjimka ze zákazu výpovědi je pak upravena 

v ustanovení § 54 písm. c) zákoníku práce: Zaměstnavatel 

smí dát výpověď i v ochranné době z důvodu, pro který může 

okamžitě zrušit pracovní poměr (§ 52 písm. g) zákoníku 

práce). Opět však jen tehdy, nejde-li o zaměstnankyni na 

mateřské dovolené nebo o zaměstnance na rodičovské dovolené 

po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou. Před nástupem na mateřskou (rodičovskou) 

dovolenou zaměstnavatel výpovědní důvod dle ustanovení § 52 

písm. g) zákoníku práce uplatnit smí, nicméně pokud by 

výpovědní doba uplynula v době mateřské (rodičovské) 

dovolené, prodlužuje se ex lege a končí současně.  

    Posledním případem, kdy neplatí zákaz výpovědi, je 

výpověď pro porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k vykonávané práci ve smyslu 

ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce, nebo pro porušení 

jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť 

hrubým způsobem (§ 52 písm. h) zákoníku práce), což se opět 

nevztahuje na těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni,  která  

                                                           
111
  K tomu  M. Bělina a kolektiv: Zákoník práce. Komentář. 2. vydání.  C.H.Beck, 

Praha 2010, str. 236. 
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čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy 

čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena 

oprávněna čerpat mateřskou dovolenou – těm je s ohledem na 

jejich ztíženou sociální situaci poskytnuta maximální 

ochrana. 

 

 

  

    3.11 Některé zvláštní případy výpovědi z pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele 

 

 

 

      3.11.1 Hromadné propouštění 

 

      Postup při hromadném propouštění určuje zákoník práce 

podrobně v ustanovení § 62. Jedná se o právní úpravu, která 

byla ještě do starého zákoníku práce zařazena v roce 2000, 

v souladu s požadavky směrnic ES. Zakotvuje podrobnější 

pravidla vzájemné informovanosti a komunikace mezi 

zaměstnavatelem a zástupci zaměstnanců, a současně mezi ním 

a úřady práce. Vedle zvýšené ochrany propouštěných 

zaměstnanců je účelem právní úpravy především příprava 

podmínek pro nalezení odpovídajícího řešení nepříznivých 

sociálních důsledků, které jsou s vyšším propouštěním 

v jednom podniku (v jednom regionu) zpravidla spojeny.
112
 

Stát tak realizuje některé své společensko-hospodářské 

úkoly (politika zaměstnanosti). 

      Jako hromadné propouštění je označeno skončení 

pracovních poměrů většího počtu zaměstnanců v období 

třiceti kalendářních dnů, a to na základě výpovědí daných 

zaměstnavatelem z organizačních důvodů, tedy při zrušení 

                                                           
112
 M. Kubínková a kolektiv: Zákoník práce po novele. Sondy, Praha 2000, str. 99. 
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nebo přemístění zaměstnavatele či jeho části a při 

nadbytečnosti zaměstnanců (§ 52 písm. a) až c) zákoníku  

práce).   

Jedná se o následující počet zaměstnanců: 

10 a více u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 

zaměstnanců, nebo 

10 % u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 

zaměstnanců, nebo 

30 a více u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 

zaměstnanců.  

    Vzhledem k účelu právní úpravy, jak je vysvětlen výše, 

se do počtu propuštěných zaměstnanců započítávají i ti, 

kteří ve stanovené době rozvázali pracovní poměr dohodou 

uzavřenou z organizačních důvodů. K započtení dochází při 

rozvázání pracovního poměru dohodou z organizačních důvodů 

alespoň pěti zaměstnancům. Tím je zamezeno pokusům o 

obcházení zákona. 

     Pro případy hromadného propouštění je stanoven zvláštní 

procedurální postup.  

Zaměstnavatel musí včas (což bude záležet na konkrétní 

situaci), nejpozději však třicet dnů před dáním výpovědi, 

zahájit spolupráci s příslušným odborovým orgánem nebo 

radou zaměstnanců: musí je o svém záměru písemně 

informovat; konzultovat s nimi, jak hromadnému propouštění 

zamezit a jak zmírnit jeho nepříznivé důsledky pro 

zaměstnance. Je třeba zdůraznit, že zde jde o právo 

zaměstnanců (jejich zástupců) na informace, nikoli o 

oprávnění do rozhodnutí zaměstnavatele jakkoli zasahovat. 

Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu novely č. 155/2000 

Sb., která právní úpravu přinesla, cílem jednání mezi 

zaměstnancem a zástupci zaměstnavatelů je dosáhnout shody 

v řešení vzniklé situace. 

 Zaměstnavatel je dále povinen písemně informovat o 

hromadném propouštění příslušnou krajskou pobočku Úřadu 
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práce
113
; a navíc má povinnost doručit této krajské pobočce 

Úřadu práce závěrečnou zprávu o svém rozhodnutí hromadně 

propouštět a o výsledcích jednání s odborovým orgánem či 

radou zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že zvýšená míra 

propouštění v krátkém časovém úseku může ovlivnit situaci 

na trhu práce, je tato informační povinnost pochopitelná. 

Výpovědní doba  hromadně propuštěného zaměstnance má 

odlišný režim. Její skončení je vázáno právě na dodržení 

povinnosti doručit úřadu práce písemnou zprávu o svém 

rozhodnutí hromadně propouštět a o výsledcích jednání se 

zástupci zaměstnanců; účelem je zajistit, aby zaměstnavatel 

tuto povinnost skutečně splnil včas. Právní úprava je 

obsažena v ustanovení § 63 zákoníku práce: Pracovní poměr 

hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve 

po uplynutí třiceti dnů od doručení písemné zprávy 

zaměstnavatele příslušné krajské pobočce Úřadu práce. 

Odkládací podmínka skončení pracovního poměru neplatí pouze 

v případě, že zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení 

pracovního poměru netrvá. Pracovní poměr se dále ex lege o 

zmíněných třicet dní neprodlouží, jestliže je zaměstnavatel 

v úpadku. 

Jedno vyhotovení uvedených dvou písemných informací 

musí zaměstnavatel dodat i zástupcům zaměstnanců. 

V případě, že u zaměstnavatele odborový orgán nebo rada 

zaměstnanců chybí, je nutno všechny výše zmíněné povinnosti 

uplatnit přímo vůči zaměstnancům, kterých se propouštění 

týká. 

Proceduru při jednání zaměstnavatele v souvislosti s 

hromadným propouštěním lze hodnotit jako poněkud náročnou 

pro zaměstnavatele, nicméně přes všechny povinnosti a 

podmínky se nedá říci, že by zaměstnavatelova svoboda 

rozhodovat o  organizačních  změnách v  souladu s vlastními  

                                                           
113
 Na skončení pracovního poměru nemají vliv případné nedostatky této zprávy – 

rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 3333/2007. 
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potřebami byla omezena. Je navíc důležité zdůraznit, že 

řádné nesplnění povinností informovat krajskou pobočku 

Úřadu práce i zaměstnance o hromadném propouštění a 

náležitě toto připravované jednání předem projednat nemá 

žádný právní význam pro platnost výpovědí či dohod 

z pracovního poměru
114
. Sankce za nedodržení povinností 

(vyjma případu, kdy zaměstnavatel vůbec nepodá písemnou 

informaci krajské pobočce Úřadu práce) spočívá v pokutě, 

kterou je oprávněna uložit krajská pobočka Úřadu práce, 

nikoli v neplatnosti právních úkonů výpovědí.  

  

 

 

3.11.2 Výpověď daná vedoucímu zaměstnanci po odvolání 

z vedoucího místa  

 

Za vedoucí zaměstnance zákoník práce v ustanovení § 11 

označuje ty zaměstnance, „kteří jsou na jednotlivých 

stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat 

podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit 

a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné 

pokyny.“  

Vedoucí zaměstnance je možné rozdělit do dvou 

kategorií, kritériem je způsob vzniku pracovního poměru.  

Do první kategorie patří vedoucí zaměstnanci, jejichž 

pracovní poměr vznikl jmenováním. Jsou to zaměstnanci na 

vedoucích pracovních místech v případech stanovených 

zvláštním právním předpisem (ustanovení § 33 odst. 3 

zákoníku práce), a dále zaměstnanci na vedoucích pracovních 

místech v nepodnikatelské sféře, která jsou taxativně 

vyjmenována ve stejném ustanovení: Jedná se o vedoucího 

organizační    složky   státu   nebo  organizačního  útvaru  

                                                           
114 M. Bělina a kolektiv: Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepracované 
vydání. C.H.Beck, Praha 2012, str. 252. 
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organizační složky státu, organizačního útvaru státního 

podniku, organizačního útvaru státního fondu, příspěvkové 

organizace nebo organizačního útvaru příspěvkové organizace 

a organizačního útvaru v Policii České republiky. 

Vedoucí zaměstnance spadající do první kategorie je 

možné z pracovního místa odvolat (nebo se vedoucí 

zaměstnanec může své pracovní pozice sám vzdát) na základě 

ustanovení § 73 odst. 1 zákoníku práce.  

Do druhé kategorie pak patří vedoucí zaměstnanci, 

jejichž pracovní poměr vzniká pracovní smlouvou a nikoli 

jmenováním, a jejichž postavení je upraveno v ustanovení § 

73 odst. 3 zákoníku práce. Jejich vedoucími místy jsou 

místa buď a) v přímé řídící působnosti statutárního orgánu, 

je-li zaměstnavatelem právnická osoba, nebo v přímé řídící 

působnosti zaměstnavatele – fyzické osoby, nebo b) v přímé 

působnosti vedoucího zaměstnance uvedeného pod bodem a), 

pokud má on sám ještě dalšího podřízeného vedoucího 

zaměstnance na nižším stupni.  

S vedoucími zaměstnanci z druhé kategorie umožňuje 

zákoník práce v ustanovení § 73 odst. 2 zaměstnavatelům 

dohodnout možnost odvolání z pracovního místa, je-li 

zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto 

místa vzdát. Není-li tato takzvaná doložka odvolatelnosti a 

vzdání se místa sjednána, odvolání vedoucího zaměstnance 

není možné. 

Postup při odvolání nebo vzdání se pracovního místa 

vedoucího zaměstnance je zákonem stanoven shodně pro obě 

kategorie vedoucích zaměstnanců, bez ohledu na to, zda se 

jedná o vedoucího zaměstnance jmenovaného dle ustanovení § 

33 odst. 3 zákoníku práce, nebo o vedoucího zaměstnance ve 

smyslu ustanovení § 73 odst. 3 zákoníku práce, má-li 

sjednánu doložku odvolatelnosti a vzdání se místa.  

Forma odvolání nebo vzdání se místa musí být písemná, 

jinak je právní úkon neplatný. Výkon práce pak končí dnem 
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následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se místa, 

nebyl-li v listině určen den pozdější. Další postup je pak 

podrobně vysvětlen v ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku 

práce: „Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa 

vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel 

je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího 

pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci 

odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže 

zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji 

zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně 

zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod 

podle § 52 písm. c); odstupné poskytované zaměstnanci při 

organizačních změnách náleží jen v případě rozvázání 

pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance 

v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku 

organizační změny“.  

Situace, kdy zaměstnanec je odvolán z vedoucího 

pracovního místa a nemá zájem o jinou vhodnou práci, byla 

tedy zákonodárci vyřešena právní fikcí, že zde existuje 

výpovědní důvod pro nadbytečnost podle ustanovení § 52 

písm. c) zákoníku práce. Nehledí se na to, zda 

zaměstnavatel chystá nebo realizuje organizační změny, což 

je jinak nezbytnou podmínkou pro platnost výpovědi 

z výpovědního důvodu nadbytečnosti. Ani soud v případném 

sporu existenci předpokladů stanovených pro naplnění tohoto 

výpovědního důvodu nezkoumá, vedle obecných náležitostí 

výpovědi se zabývá pouze tím, zda byly splněny podmínky 

zakotvené v citovaném ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku 

práce.  

Podstatnou změnou oproti dřívější právní úpravě (šlo o 

ustanovení § 65 odst. 3 zrušeného zákoníku práce z roku 

1965) je zahrnutí situace, kdy dotčený zaměstnanec 

nabízenou práci odmítne, mezi překážky v práci na straně 

zaměstnavatele. Zaměstnanci totiž i v  případě odmítnutí 
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nabízené práce vzniká nárok na náhradu mzdy či platu ve 

výši průměrného výdělku. Ustanovení § 65 odst. 3 zrušeného 

zákoníku práce bylo formulováno tak, že náhrada mzdy 

zaměstnanci nepříslušela. Právní úprava je nyní jistě 

spravedlivější, protože nepostihuje zaměstnance sankcí za 

to, že se rozhodne nevykonávat práci, kterou si nevybral a 

o kterou nemá zájem. 

Problematické může být pro oba subjekty pracovního 

poměru posouzení, zda práce, kterou zaměstnavatel bývalému 

vedoucímu zaměstnanci nabízí, je prací odpovídající jeho 

zdravotnímu stavu a kvalifikaci, případně, jestli 

zaměstnavatel má nebo nemá možnost takovou práci nabídnout, 

nebo, má-li takových míst více, které je nejvhodnější.  

Bylo judikováno
115

, že se nevyžaduje, aby zaměstnavatel 

nabídl pracovní zařazení nevyužívající plně jeho dosaženou 

kvalifikaci, na druhou stranu však ani není možné nabídnout 

pozici, pro jejíž výkon zaměstnanec nemá potřebnou 

kvalifikaci a nemůže jí získat zaškolením ani jinou 

průpravou. Protože zákon nestanoví podmínku zachování místa 

výkonu práce, kde dosud dotčený zaměstnanec působil, není 

třeba splnit ani tuto podmínku a nabídková povinnost 

zaměstnavatele je dodržena, navrhne-li práci v jiném než 

dosavadním místě.  

De lege ferenda lze hodnotit současnou právní úpravu, 

kdy zaměstnavatel má povinnost nabídnout práci odpovídající 

zdravotnímu stavu a kvalifikaci zaměstnance a žádné jiné 

omezení v tomto směru zákon nestanoví, za liberálnější a 

vstřícnější k představám zaměstnavatele o výběru vhodného 

zaměstnance na konkrétní pracovní místo. Pokud totiž 

srovnáme obsah ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce 

s ustanovením § 65 odst. 3 zrušeného zákoníku práce z roku 

1965, shledáme, že byl vůči bývalému  vedoucímu zaměstnanci  
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 Rozhodnutí NS ČR  sp. zn. 21 Cdo 4897/2009, nebo rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 

Cdo 1913/2010. 
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ve stejné situaci až příliš benevolentní, dával mu nárok 

v podstatě na jakoukoli práci, když umožňoval „pracovní 

zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho 

kvalifikaci, popřípadě na jinou pro něho vhodnou práci“. Za 

vhodnou práci byla přitom ve smyslu ustanovení § 37 odst. 5 

zrušeného zákoníku práce považována práce „vhodná vzhledem 

k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i jeho 

kvalifikaci“. Jistě je v pořádku, že se právní úprava 

zpřesnila a zpřísnila (z pohledu zaměstnance), a  

zaměstnavatel nyní není nucen například nabízet 

vysokoškolsky vzdělanému odborníkovi  dělnickou pozici a 

podobně. 

Ke skončení pracovního poměru založeného jmenováním je 

pro úplnost ještě třeba poznamenat, že je pochopitelně 

možné skončit ho výpovědí ze strany zaměstnavatele, aniž by 

muselo dojít k odvolání z funkce. Pracovní poměr založený 

jmenováním nemá zvláštní zákonný režim, a z toho, že je 

v situaci po odvolání (vzdání se místa) možné uplatit 

výpovědní důvod dle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku 

práce, nelze dovozovat, že by pracovní poměr nebylo možné 

skončit jinými způsoby, stejně tak jako pracovní poměry 

vzniklé na základě pracovní smlouvy
116
. 
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 Rozhodnutí NS ČR sp. zn. 21 Cdo 3016/2005. 
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    4 Peněžité plnění a dokumenty související s výpovědí 

 

 

 

4.1 Odstupné 

 

Pro případ skončení pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem  z výpovědních důvodů uvedených pod 

ustanovením § 52 písm. a) až d) zákoníku práce je 

propouštějícímu zaměstnavateli uložena povinnost vyplatit 

zaměstnanci jednorázové peněžité plnění, odstupné.  

Dávku odstupného lze chápat jako určitý způsob 

odškodnění za ztrátu dosavadního zaměstnání, na které 

zaměstnanec nenese podíl. Účelem odstupného naopak není 

zabezpečení finančních prostředků k úhradě životních potřeb 

v případě nezaměstnanosti.
117

 

Výše odstupného bývala tradičně po desítky let ve 

starém zákoníku práce z roku 1965 stanovena jednotně na 

dvojnásobek průměrného výdělku v době skončení pracovního 

poměru. Nový zákoník práce s účinností od roku 2008 

v ustanovení § 67  zvýšil odstupné při výpovědi 

z organizačních důvodů na „nejméně trojnásobek průměrného 

výdělku“ (umožnil tedy subjektům pracovního poměru sjednat 

vedle zákonného i odstupné smluvní); pro výpověď ze 

zdravotních důvodů uvedených pod ustanovením § 52 písm. d) 

bylo odstupné stanoveno na dvanáctinásobek průměrného 

výdělku.  

Novelou účinnou od 1.1.2012 byly zásady pro vyplacení 

odstupného podstatně přepracovány, přičemž při výpovědi 

z organizačních důvodů došlo k odstupňování výše odstupného 

ve vztahu k počtu let odpracovaných u zaměstnavatele.  

                                                           
117 M. Bělina a kolektiv: Pracovní právo. 5 doplněné a podstatně přepracované 

vydání. C.H.Beck, Praha 2010, str. 257. 
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Úprava odstupného ze zdravotních důvodů zůstala beze 

změny. 

Norma upravující odstupné je takzvaně relativně 

kogentní, to znamená, že výše odstupného je stanovena jako 

minimální. Snížit pod zákonnou hranici ho není možné, ale 

pochopitelně je možné ho smluvně zvýšit. Často je takové 

zvýšení zapracováno do kolektivní smlouvy nebo do vnitřního 

předpisu zaměstnavatele.
118
 Odchylku od zákona ve prospěch 

zaměstnance není vyloučeno sjednat i v pracovní nebo jiné 

jednotlivě uzavřené smlouvě, vždy však musí být 

respektována zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace 

ve smyslu ustanovení § 16 zákoníku práce. Za diskriminující 

lze považovat například ujednání, že odstupné nebude 

poskytnuto zaměstnanci, kterému vznikl nárok na starobní 

důchod.
119
  

Odstupné je zaměstnanci zákoníkem práce přiznáno nejen 

při rozvázání pracovního poměru výpovědí z organizačních a 

zdravotních důvodů, ale i při rozvázání dohodou z týchž 

důvodů. Vzhledem k tomu, že důvod rozvázání není podstatnou 

náležitostí dohody o skončení pracovního poměru, je vhodné, 

aby při uzavírání dohody zaměstnavatel a zaměstnanec 

výslovně uvedli organizační či zdravotní důvod, který 

k dohodě vedl. Zamezí se tím případné důkazní nouzi při 

sporech o vyplacení kompenzace.
120
  

 Vznik nároku na odstupné je dán teprve okamžikem 

skončení pracovního poměru následkem výpovědi, nikoli 

výpovědí samotnou
121
. Odstupné se vyplácí v nejbližším 

výplatním termínu (určeném zaměstnavatelem pro výplatu mzdy 

či platu) po skončení pracovního poměru, pokud se 

zaměstnavatel se zaměstnancem písemně nedohodou na výplatě 

                                                           
118 Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a  

zaměstnance. Grada Publishing a.s., Praha 2013, str. 95. 
119
  O. Bičáková: Odstupné. Právní rádce 2008/6, Economia a.s., str. 33. 

120
 Srovnej: například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 2654/2006, nebo rozhodnutí NS 

ČR sp.zn. 21 Cdo 1667/2001. 
121  K tomu rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 3429/2009. 
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už v den skončení pracovního poměru nebo na výplatě 

v pozdějším termínu. 

 

 

 

4.1.1. Odstupné při výpovědi z organizačních důvodů 

 

Organizační důvody, pro které může dát zaměstnavatel 

zaměstnanci výpověď, jsou uvedeny v ustanovení § 52 písm. 

a) až c) zákoníku práce: jedná se o zrušení zaměstnavatele 

nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části 

a o nadbytečnost vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického 

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. 

V těchto případech ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce 

ukládá zaměstnavateli povinnost vyplatit zaměstnanci 

odstupné. 

Na základě programového záměru vlády ze dne 

4.8.2010
122

, aby minimální výše odstupného byla vázána na 

počet odpracovaných let u zaměstnavatele, bylo ustanovení § 

67 k 1.1.2012 novelizováno a právní úprava odstupného byla 

upravena dle takzvaného věrnostního principu následujícím 

způsobem: 

Zaměstnanec, který dostal výpověď z pracovního poměru 

z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) nebo 

dohodou z týchž důvodů, má nárok na odstupné ve výši 

nejméně 

a) jednonásobku průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní    

poměr u zaměstnavatele trval nejméně jeden rok, 

b) dvojnásobku průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr 

trval alespoň jeden rok, ne však víc než dva roky, 

                                                           
122 Dostupné z http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-
dokumenty/Programove _prohlaseni_vlady.pdf, str. 36. 

http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove%20_prohlaseni_vlady.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove%20_prohlaseni_vlady.pdf
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c) trojnásobku průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr 

trval alespoň dva roky. 

    Pokud dojde ke skončení pracovního poměru zaměstnance, 

který pracuje v kontu pracovní doby, v době, kdy se na něj 

vztahuje postup dle ustanovení § 86 odst. 4 zákoníku 

práce, (tj. konto je vedeno v režimu, kdy se převádí 

přesčasové hodiny do následujícího vyrovnávacího období), 

navyšuje se odstupné v částkách uvedených pod body a) až 

c) o další odstupné – další trojnásobek průměrného 

výdělku. 

    Aby zaměstnavatelé neobcházeli zákonná ustanovení o 

povinnosti vyplatit odstupné při výpovědi z organizačních 

důvodů, zformuloval zákoník práce právní fikci, podle níž 

za dobu trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání 

předchozího pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, 

pokud mezi skončením předchozího a vznikem následujícího 

pracovního poměru neuběhlo více než šest měsíců. 

    Zakotvení věrnostního principu do zákoníku práce je 

významnou změnou pro institut odstupného. Dle důvodové 

zprávy k novele č. 365/2011 Sb.
123
, která novinku přinesla, 

má právní úprava motivovat zaměstnavatele k vytváření 

dlouhodobých pracovních míst. Právní úpravu lze de lege 

ferenda pokládat za spravedlivější oproti právní úpravě 

počítající s plošným odstupným. Bylo přežitkem přistupovat 

stejně k zaměstnancům, jejichž pracovní poměr trval méně 

než jeden rok, i k zaměstnancům, kteří byli zaměstnáni již 

více než dvacet let. Je však třeba kriticky podotknout, že 

vzhledem k odstupňované výši odstupného zaměstnavatel při 

plánování organizačních změn zřejmě upřednostní propuštění 

služebně nejmladších zaměstnanců oproti služebně starším, 

neboť tím sníží své výdaje na odstupné, a to i za situace, 

kdy dotčený služebně mladší zaměstnanec podává lepší 

                                                           
123
  Sněmovní tisk č. 411/0, strana 78, dostupné z 

http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=72679. 



 121 

pracovní výkon. Novela tedy fakticky přináší zhoršení 

postavení zaměstnanců s kratší dobou odpracovaných let. 

    Jako nejasně formulovaná se před několika lety ukázala 

problematika nároku na odstupné z důvodu nadbytečnosti pro 

bývalého vedoucího zaměstnance, který byl odvolán 

z pracovního místa nebo se tohoto místa vzdal, a u nějž 

nastala právní fikce nadbytečnosti ve smyslu ustanovení § 

73a odst. 2 zákoníku práce. K tomu bylo judikováno
124
 a 

nakonec též upraveno přímo v zákoně (ustanovení § 73a odst. 

2 zákoníku práce), že nárok na odstupné vzniká jen 

v případě odvolání z vedoucího místa v souvislosti se 

zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny. 

Odstupné tedy bývalému vedoucímu zaměstnanci nepřísluší, 

jde-li o pouhou personální výměnu zaměstnance na vedoucí 

pozici. 

    Ve vztahu k odstupnému při výpovědi dané 

zaměstnavatelem z organizačních důvodů je nezbytné zmínit 

také jeden výjimečný případ, kdy odstupné náleží i 

zaměstnanci, který dal výpověď sám. Jde o případ, kdy došlo 

k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na 

jiného, nového zaměstnavatele, v souvislosti s touto změnou 

zaměstnavatele se podstatně zhoršily pracovní podmínky 

zaměstnance, dotčený zaměstnanec dal do dvou měsíců od 

účinnosti přechodu práv a povinností z důvodu podstatného 

zhoršení pracovních podmínek výpověď z pracovního poměru 

(nebo došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou), a 

zaměstnanec je úspěšný u soudu v žalobě o určení, že 

k rozvázání pracovního poměru došlo právě z tohoto důvodu. 

Pak má podle ustanovení § 339a odst. 2 zákoníku práce nárok 

na odstupné, jakoby šlo o výpověď ze strany zaměstnavatele 

z organizačních důvodů. Zákoník práce tak zajišťuje 

finanční kompenzaci zaměstnanci, který si nepřeje pracovat 

                                                           
124 Rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1430/2005. 
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u zaměstnavatele, jehož si nezvolil, a jenž navíc poskytl 

podstatně horší podmínky k práci. 

      

 

 

4.1.2 Odstupné při výpovědi ze zdravotních důvodů 

 

Zdravotní důvod, pro který může zaměstnanec dostat 

výpověď z pracovního poměru a současně má nárok na 

odstupné, je vymezen v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku 

práce: Jedná se o situaci, kdy zaměstnanec nesmí podle 

lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného 

orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat 

dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí 

z povolání nebo ohrožení touto nemocí, nebo dosáhl-li na 

pracovišti určeném rozhodnutím příslušného správního úřadu 

ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. 

Takový zaměstnanec má podle ustanovení § 67 odst. 2 

zákoníku práce nárok na odstupné ve výši nejméně 

dvanáctinásobku průměrného výdělku. Toto ustanovení nabylo 

účinnosti k 1.1.2007.  

V praxi se však běžně stávaly situace, kdy si pracovní 

úraz zavinil zaměstnanec sám, tím, že porušil pravidla 

bezpečnosti práce. Povinnost vyplatit mu odstupné pak byla 

samozřejmě vnímána jako nespravedlivá vůči zaměstnavateli. 

Proto zákoník práce s účinností od 1.1.2008 dal 

zaměstnavateli možnost nevyplatit odstupné, pokud se 

zprostí odpovědnosti za škodu na zdraví podle ustanovení § 

367 odst. 1 zákoníku práce: ke zproštění dojde, prokáže-li 

zaměstnavatel, že škoda vznikla výlučně zaviněným porušením 

předpisů nebo pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci zaměstnancem, ačkoli s nimi byl řádně 

seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 
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vyžadovány a kontrolovány. Ke zproštění dále dojde, 

prokáže-li zaměstnavatel, že škoda vznikla výlučně 

v důsledku opilosti nebo zneužití jiných návykových látek 

zaměstnancem a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit. 

V takovém případě tedy zaměstnanci nárok na odstupné 

nevznikne. 

 

 

 

4.1.3 Vrácení odstupného nebo jeho poměrné části 

 

S ohledem na účel odstupného ukládá zákoník práce 

zaměstnanci povinnost vrátit jeho poměrnou část (případně 

dle okolností i celé odstupné), pokud by se během určité 

doby opět vrátil do zaměstnání k původnímu 

zaměstnavateli
125

. Opětovné zaměstnání přitom zahrnuje i 

dohodu o pracovní činnosti. Doba, na kterou se tato 

podmínka vztahuje, je určená podle počtu násobků průměrných 

výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného. Poměrná 

část odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od 

nového nástupu do zaměstnání do uplynutí doby dle předchozí 

věty.  

Právní úprava je zakotvena v ustanovení § 68 zákoníku 

práce a vztahuje se i na případy, kdy je odstupné vypláceno 

na základě kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu 

zaměstnavatele nebo individuální dohody zaměstnavatele se 

zaměstnancem ve vyšší než minimální výši. 

Přeplatek na odstupném by byl považován za bezdůvodné 

obohacení na straně zaměstnance, protože by se jednalo o 

plnění na základě právního důvodu, který odpadl (ve smyslu 

ustanovení § 451 odst. 2 občanského zákoníku).
126

 Vzhledem 

                                                           
125 K tomu, kým se rozumí dosavadní zaměstnavatel, srovnej např. rozhodnutí NS ČR 
sp.zn. 21 Cdo 2525/2004, nebo též sp.zn. 21 Cdo 4030/2009. 
126
  A. Kottnauer a kolektiv: Zákoník práce – komentář s judikaturou. Podle stavu 

k 1. lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Leges, Praha 2012, str. 

297. 
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k ustanovení § 331 zákoníku práce může zaměstnavatel 

požadovat vrácení neprávem vyplaceného odstupného jen 

tehdy, jestli zaměstnanec věděl nebo musel z okolností 

předpokládat, že jde o částku nesprávně určenou nebo omylem 

vyplacenou, a to do tří let od výplaty. Podle judikatury
127
 

se jedná o případ vyplacení odstupného, přestože pracovní 

poměr zaměstnance neskončil a stále trvá, například 

z důvodu neplatné výpovědi.  

 

 

 

     4.2 Odchodné  

 

     Za odchodné se považuje peněžitá dávka vyplácená 

zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s ukončením 

pracovního poměru, sjednaná nikoli na základě konkrétního 

ustanovení zákoníku práce (zákoník odchodné neupravuje), 

ale z principu smluvní volnosti. Zaměstnavatel může se 

zaměstnancem sjednat, zda odchodné v případě skončení 

pracovního poměru poskytne, za jakých podmínek a v jaké 

výši.  

     V praxi se odchodné týká obvykle spíše vysokých 

manažerských pozic; však je také termín odchodného znám 

spíše pod hovorovým „zlatým padákem“. Často se s ním počítá 

pro případ rozvázání pracovního poměru dohodou. Bývá 

sjednáno jednorázovou částkou nebo počtem násobku hrubé 

mzdy nebo platu, neobvyklé není ani ujednání ve výši 

určitého procenta mzdy nebo platu, násobky čisté mzdy nebo 

platu a podobně. 

    Je třeba zdůraznit, že stejně jako pro odstupné, i pro 

odchodné platí zásady rovného zacházení a zákazu 

diskriminace ve smyslu ustanovení § 16 zákoníku práce.  

 

                                                           
127 Viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 304/2003. 
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    4.3 Dokumenty vydávané zaměstnanci v souvislosti 

s výpovědí z pracovního poměru 

 

    Při skončení každého pracovního poměru, a to nejen 

výpovědí ze strany zaměstnavatele, je nezbytné, aby se 

zaměstnavatel se zaměstnancem administrativně a účetně  

vypořádal.
128

 Slouží k tomu posudek o pracovní činnosti 

(pracovní posudek) a potvrzení o zaměstnání. Počítá se 

s tím, že tyto dokumenty pak zaměstnanec předloží novému 

zaměstnavateli. Jejich obsah má natolik osobní ráz, že 

právní úprava jejich vystavení, zakotvená v ustanovení § 

313 a 314 zákoníku práce, je poměrně přísná a poskytuje 

zaměstnanci i zvláštní právní ochranu: Pokud zaměstnanec 

s obsahem pracovního posudku nebo potvrzení o zaměstnání 

nesouhlasí, může postupovat dle ustanovení § 315 zákoníku 

práce a podat v prekluzivní subjektivní lhůtě tří měsíců 

žalobu na plnění ve smyslu ustanovení § 80 písm. b) 

občanského soudního řádu. V ní se lze domáhat, aby soud 

uložil zaměstnavateli povinnost patřičně opravit nebo 

doplnit obsah daného dokumentu.  

 

 

 

    4.3.1 Pracovní posudek 

 

Pracovní posudek je zaměstnavatel povinen vypracovat a 

vydat na žádost zaměstnance. Hodnotí v něm všechny 

skutečnosti, které se týkají jeho pracovní činnosti 

(kvalifikaci, schopnosti…), a které bude zaměstnanec 

pravděpodobně potřebovat pro svého následujícího 

zaměstnavatele. Konkrétně v něm budou obsaženy například 

                                                           
128
  J. Jakubka, L. Jouza: Zákoník práce s komentářem. Poradce 2004/8, str. 91. 
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údaje o práci, kterou zaměstnanec vykonával, o jeho funkci, 

o vztahu k práci i k pracovnímu kolektivu, z povahových 

rysů organizační schopnost, pečlivost, iniciativa, pracovní 

kázeň atp.
129

 Je třeba zdůraznit, že lze hodnotit pouze ta 

fakta, která mají bezprostřední vztah k výkonu práce, a 

žádná jiná, a při hodnocení je nutné vycházet 

z objektivních skutečností a zdržet se subjektivních 

závěrů.  

Pracovní posudek musí zaměstnavatel vystavit do 

patnácti dnů od požádání, není však povinen učinit tak 

dříve než dva měsíce před skončením pracovního poměru 

zaměstnance. Zákoník práce neurčuje žádnou lhůtu, kdy 

nejpozději lze o vydání pracovního posudku požádat; 

vzhledem k tomu je možné tak učinit i po skončení 

pracovního poměru (bývalý zaměstnavatel však bude v právu, 

pokud požadavku bývalého zaměstnance nevyhoví po uplynutí 

neúměrně dlouhé doby od skončení pracovního poměru, když by 

vypracování posudku již bylo příliš obtížné a navíc 

s ohledem na jeho smysl – informovat následujícího 

zaměstnavatele  o hodnocení a dalších skutečnostech 

dosavadním zaměstnavatelem – by bylo již neúčelné.)
130
 

 

 

 

4.3.2 Potvrzení o zaměstnání 

 

Odlišný účel než pracovní posudek má potvrzení o 

zaměstnání. Cílem je informovat budoucího zaměstnavatele o 

všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na 

průběh dalšího zaměstnání. V praxi se pro tento dokument 

užívá hovorového označení „zápočtový list“, a zpravidla se 

                                                           
129  Blíže k tomu například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 2152/2004. 
130  Viz například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1893/2002. 
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vydává na předepsaném formuláři; není to však podmínkou.
131
 

Zaměstnavatel má povinnost vydat toto potvrzení i bez 

jakékoli žádosti, avšak nikomu jinému než zaměstnanci. 

Splnění povinnosti vydat potvrzení o zaměstnání nesmí být 

vázáno na žádnou jinou skutečnost, například na vrácení 

svěřených pracovních pomůcek a podobně, jak se to v praxi 

někdy nesprávně děje. 

 Potvrzení o zaměstnání musí podle ustanovení § 313 

odst. 1 zákoníku práce obligatorně obsahovat tyto 

informace: údaje o zaměstnání a době jeho trvání, zda se 

jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce
132
 nebo 

dohodu o pracovní činnosti, druh konaných prací, dosaženou 

kvalifikaci, odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné 

pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby (týká se 

například horníků), údaje o případných srážkách ze mzdy a 

některé údaje související s důchodovým zabezpečením. 

Jak vyplývá z ustanovení § 313 odst. 2 zákoníku práce, 

na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vystavit 

ještě oddělené potvrzení. Dle konkrétních požadavků 

zaměstnance mohou být v tomto potvrzení uvedeny informace o 

výši průměrného výdělku, o skončení pracovního poměru 

(dohody mimo pracovní poměr) z důvodu porušení povinnosti 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo 

z důvodu porušení jiné povinnosti podle ustanovení § 301a 

zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem
133
, a o dalších 

skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu 

v nezaměstnanosti.  

Umožněním požadovat vystavení odděleného potvrzení 

ponechává zákon na  vůli zaměstnance, zda  si některé údaje  

                                                           
131
 V. Štangová: Právní úprava povinností zaměstnavatele při skončení pracovního 

poměru, Právo a zaměstnání 3-4/99, str. 3. 
132  Povinnost vydat potvrzení o zaměstnání i zaměstnanci pracujícímu na základě 
dohody o provedení práce platí teprve s účinností od 1.1.2012. 
133
  Také tyto povinnosti byly soustředěny do odděleného potvrzení vydaného jen na 

žádost zaměstnavatele až s účinností od 1.1.2012. 
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nechá od zaměstnavatele potvrdit a jak s nimi bude po 

skončení pracovního poměru ve vztahu k novému 

zaměstnavateli nakládat. 

Jiné informace než ty, které mohou být předmětem 

pracovního posudku či potvrzení o zaměstnání, je 

zaměstnavatel oprávněn podávat pouze se svolením  

zaměstnance (pokud právní předpis - např. občanský soudní 

řád, trestní řád - nestanoví jinak), čímž je chráněno jeho 

soukromí a zajištěna ochrana osobnosti.  

 

 

 

4.3.3 Výstupní list 

 

Není od věci zmínit v této práci také možnost 

vypracovat a předat výstupní list, který sice není ze 

zákona povinnou listinou při skončení pracovního poměru, 

avšak v praxi se zcela běžně vyhotovuje a jeho vyhotovení 

lze jen doporučit. 

Do výstupního listu zaměstnavatelé zaznamenávají 

veškeré vyrovnání vzájemných závazků a splnění zákonných 

povinností tak, aby se předešlo případným pozdějším 

nedorozuměním.
134

 Ve výstupním listu tak bývá nejčastěji 

zapsáno, že bylo řádně vráceno svěřené nářadí či ochranné 

pomůcky, že byly vyrovnány veškeré nedoplatky, nahrazena 

škoda atp., že byla uzavřena dohoda o odkupu konkrétních 

pracovních prostředků (obvykle se to týká mobilního 

telefonu), že byla absolvována výstupní lékařská prohlídka, 

že byl předán a odeslán příslušnému orgánu Evidenční list 

důchodového pojištění, že byl zaměstnanec řádně odhlášen z  

 

 

                                                           
134 Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a 

zaměstnance. Grada Publishing a.s., Praha 2013, str.  168. 
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evidence České správy sociálního zabezpečení i zdravotní 

pojišťovny a podobně.  

 

 

 

4.4. Pracovní volno k hledání zaměstnání 

 

    Před skončením pracovního poměru má dotčený 

zaměstnanec nárok na pracovní volno k hledání zaměstnání; 

jedná se o důležitou překážku v práci. Pracovní volno 

k vyhledání nového zaměstnání je bezproblémovým právním 

institutem, a pro účely této práce postačí jen citovat 

z přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se 

stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 

v práci, v platném znění: „Pracovní volno bez náhrady mzdy 

nebo platu před skončením pracovního poměru se poskytne na 

nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu 

odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve stejném 

rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo 

platu před skončením pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) 

zákoníku práce, nebo dohodou z týchž důvodů. Pracovní volno 

je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.“  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 130 

 

 

     5 Nároky z neplatné výpovědi ze strany zaměstnavatele 

 

 

 

5.1 Neplatnost právních úkonů směřujících ke skončení  

  pracovního poměru 

 

V předchozích kapitolách je uváděno, že jednotlivé 

právní úkony, tedy i výpověď ze strany zaměstnavatele 

(stejně jako ostatní právní úkony směřující ke skončení 

pracovního poměru),  musí mít určité zákonem stanovené 

náležitosti, které jsou hmotněprávními podmínkami jejich 

platnosti. Nerespektování některé z těchto podmínek je 

vadou, která je sankcionována neplatností celého projevu 

vůle. Dotčený právní úkon nezaloží náležité právní účinky, 

a ke skončení pracovního poměru tak nedojde.   

Problematika neplatnosti právních úkonů je upravena 

v ustanovení § 18, 19 a 20 zákoníku práce. V této práci je 

jí v obecné rovině věnovaná subkapitola č. 2.1.1, kde je 

pojednáno též o rozdílech mezi absolutní a relativní 

neplatností právního úkonu. 

Dovolávání se neplatnosti právních úkonů, kterými se 

končí pracovní poměr, se v praxi nejčastěji týká výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Typickými 

důvody, pro něž jsou právní úkony směřující ke skončení 

pracovního poměru postiženy neplatností, bývají: 

Pro výpověď:  

Ze strany zaměstnavatele: nedostatek písemné formy, 

nedostatek doručení, neuvedení nebo nedostatečné upřesnění 

výpovědního důvodu, uvedení výpovědního důvodu, který není 

zakotven v zákoně, faktická neexistence zákonného 

výpovědního důvodu, nedodržení lhůty stanovené pro použití 
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některých výpovědních důvodů, doručení výpovědi v ochranné 

době, případně chybějící souhlas odborového orgánu. Ze 

strany zaměstnance: nedodržení písemné formy, chybné 

doručení. 

Pro okamžité zrušení pracovního poměru: 

Ze strany zaměstnavatele i zaměstnance velmi podobně.  

Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době: 

Ze strany zaměstnavatele i zaměstnance: neplatné 

sjednání zkušební doby, učinění právního úkonu až po jejím 

uplynutí, nedodržení písemné formy. 

Pro dohodu o rozvázání pracovního poměru: 

Ze strany zaměstnavatele i zaměstnance: přijetí návrhu 

až po lhůtě stanovené navrhovatelem, nesjednaná doba 

skončení pracovního poměru, nedodržení písemné formy. 

Oprávněný subjekt, který se neplatnosti právního úkonu 

dovolá, má dále možnost si zvolit, zda na dalším 

pokračování pracovního poměru trvá, či nikoli. Není totiž 

vždy v souladu s jeho zájmy „obnovovat“ původní (třeba 

fakticky zaniklý) vztah; často je upřednostněno odškodnění. 

Je jistě správné, že právní úprava na tuto okolnost reaguje 

a výběr umožňuje. 

 

 

 

5.2 Nároky z neplatné výpovědi ze strany 

zaměstnavatele 

 

Zákoník práce věnuje neplatné výpovědi z pracovního 

poměru pozornost v ustanovení § 69 zákoníku práce, jsou-li 

důvody neplatnosti na straně zaměstnavatele; a v ustanovení 

§ 70, jsou-li na straně zaměstnance.  

   Pokud jde o výpověď zaměstnavatele, lze dále (jak je 

uvedeno výše) rozlišit dvě možné situace: zaměstnanec na 
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další existenci pracovního poměru trvá, a nebo o další 

zaměstnávání nestojí.  

  První případ (ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce) 

má za  následek, že pracovní poměr trvá i nadále, jakoby 

k žádnému právnímu úkonu nedošlo. Zaměstnavatel je povinen 

poskytnout náhradu mzdy či platu za dobu, po kterou 

neumožnil zaměstnanci výkon práce, pokud byl tento ochoten 

pracovat. Není přitom rozhodné, zda se zaměstnanec „zatím“ 

uplatnil v dalším zaměstnání, a získával tak finanční 

prostředky odjinud. K této skutečnosti by soud mohl 

přihlédnout jen v případě, že celková doba, za kterou 

náhrada mzdy či platu měla být poskytnuta, přesáhla šest 

měsíců. Mohl by pak na žádost zaměstnavatele zvážit, zda 

částku odpovídající náhradě mzdy či platu přiměřeně sníží. 

Toto moderační právo soudu zakotvené v ustanovení § 69 

odst. 2 zákoníku práce mívalo mimochodem v právní úpravě 

tradiční místo (s tím, že soud dokonce nemusel částku 

odpovídající náhradě mzdy či platu vůbec přiznat), 

s účinností nového zákoníku práce k 1.1.2007 bylo zrušeno, 

avšak novelou účinnou k 1.1.2012 bylo opět mezi normy 

pracovního práva zařazeno. 

   Zaměstnanci, který trvá na dalším zaměstnávání poté, 

co mu byla dána neplatná výpověď z pracovního poměru, však 

nenáleží náhrada mzdy či platu vždy. Nárok na ni má pouze 

za předpokladu, že je připraven, ochoten a schopen 

vykonávat práci podle pracovní smlouvy. Pokud toto není 

možné v důsledku překážky v práci, která na jeho straně 

nastane, nárok na náhradu mzdy či platu podle ustanovení § 

69 odst. 1 zákoníku práce nevzniká. Takovou překážkou 

v práci se rozumí například dočasná pracovní neschopnost 

nebo přiznání starobního důchodu.
135
 

     Jiná situace nastane, jestliže zaměstnanec prohlásí, 

že na dalším zaměstnávání netrvá. Následky upravuje 

                                                           
135 Rozhodnutí NS ČR sp.zn. Cpjn 4/2004. 
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ustanovení § 69 odst. 3 zákoníku práce: přestože výpověď 

z pracovního poměru nemá právní účinek, platí, že pracovní 

poměr skončil dohodou, pokud se strany písemně nedohodnou 

jinak. Tato nevyvratitelná právní domněnka umožňuje 

respektování vůle zaměstnance. Datum skončení pracovního 

poměru dohodou je stanoven na poslední den výpovědní doby. 

V těchto případech vzniká  zaměstnanci nárok na náhradu 

mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající 

výpovědní době.
136
 

     

 

 

5.3 Žaloba o určení neplatnosti výpovědi ze strany 

zaměstnavatele 

 

 Je-li zaměstnanec po doručení výpovědi z pracovního 

poměru přesvědčen o její neplatnosti, bude muset předat 

zaměstnavateli písemný nesouhlas s výpovědí z důvodu 

neplatnosti a oznámit, zda trvá na dalším zaměstnávání. 

Rozhodnutí zaměstnance ohledně trvání na dalším 

zaměstnávání nemusí být definitivní, je možné jej později 

změnit. 

 Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem je pak 

nezbytné napadnout žalobou u soudu. Chce-li zaměstnanec 

úspěšně dosáhnout právní neúčinnosti tohoto jednostranného 

právního úkonu, je to jeho jediná možná obrana. Namítne-li 

neplatnost pouze vůči zaměstnavateli, nenahrazuje tím 

podání žaloby o určení neplatnosti výpovědi a pracovní 

poměr skončí, i když má výpověď vady zakládající jinak 

neplatnost.   

 Je přitom na zvážení zaměstnavatele, zda bude 

z opatrnosti do skončení soudního sporu zaměstnanci  nadále  

                                                           
136 K problematice zakotvené v § 69 odst. 1 a 3 zákoníku práce srovnej například: 
rozhodnutí NS ČR  sp.zn. 21 Cdo 1518/2010, 21 Cdo 1950/2003, 21 Cdo 2433/2003. 
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přidělovat práci a poskytovat mzdu nebo plat. Takový postup 

v žádném případě neznamená uznání neplatnosti výpovědi 

zaměstnavatelem, jde pouze o prozatímní úpravu jejich 

vztahu pro dobu probíhajícího soudního sporu. Zaměstnavatel 

tak předejde  riziku, že bude po prohraném soudním sporu 

povinen vyplatit náhradu mzdy nebo platu. Je však třeba 

říci, že v praxi zaměstnavatelé obvykle toto riziko 

podstupují; ochota spolupracovat nadále se zaměstnancem, 

kterému dali výpověď z pracovního poměru a který následně 

podal žalobu o její neplatnost, je nízká. 

  Pro uplatnění nároků z neplatné výpovědi z pracovního 

poměru zakotvuje ustanovení § 72 zákoníku práce lhůtu: 

„Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým 

zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou může jak 

zaměstnavatel, tak i zaměstnanec uplatnit u soudu 

nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní 

poměr skončit tímto rozvázáním.“  

  Jedná se o prekluzivní lhůtu, po jejím marném uplynutí 

tedy není možné se neplatnosti dovolat, i kdyby vada 

zakládající neplatnost bezpochyby existovala. Zákon tak 

poskytuje právní jistotu bývalým subjektům pracovního 

poměru a umožňuje jim (po marném uplynutí lhůty) svobodně 

řešit své další pracovněprávní záležitosti. Je přitom 

skutečností, že zaměstnanec mnohdy ani nemá zájem na tom,  

aby  byla  neplatnost  prohlášena. Často totiž v dobré 

víře, že pracovní poměr platně skončil, již uzavřel jiný 

pracovní poměr a informace o tom, že ten původní stále 

existuje, by jeho situaci mohla nežádoucím způsobem 

zkomplikovat. A i kdyby zaměstnanec o 

pokračování pracovního vztahu stál, zaměstnavatel, který 

výpověď dal, pravděpodobně svůj postoj nezmění a bude se o 

rozvázání pracovního poměru stejně znovu pokoušet. 

 Pokud tedy zaměstnanec podá žalobu opožděně, nebo ji 

nepodá vůbec, nastávají účinky zamýšlené zaměstnavatelem, 
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tedy pracovní poměr skončí uplynutím výpovědní doby, a to i 

v případě, že by výpověď z pracovního poměru byla skutečně 

neplatná. Je potvrzeno i soudní judikaturou
137

, že po marném 

uplynutí dvouměsíční lhůty se soud již nemůže zabývat 

zkoumáním platnosti výpovědi, a to ani formou předběžné 

otázky v jiném soudním řízení.  

 Lhůta pro uplatnění neplatnosti výpovědi z pracovního 

poměru u soudu je lhůtou hmotněprávní, neboť je stanovená 

normou upravující hmotné právo, nikoli procesním předpisem. 

Pro hmotněprávní lhůty platí poněkud odlišná  pravidla 

počítání, než pro procesněprávní lhůty. V praxi to pro 

žalobu o neplatnost výpovědi znamená, že musí být podána 

k soudu (doručena do podatelny soudu) nejpozději posledním 

dnem této lhůty, nestačí, jak je to pravidlem u lhůt 

procesněprávních, poslední den lhůty žalobu odeslat (podat 

na poštu). 

  V řízení před soudem je obecně u žalob na určení, zda 

tu právní vztah je či není, potřeba prokazovat naléhavý 

právní zájem ve smyslu ustanovení § 80 písm. c) občanského 

soudního řádu. Žaloba o určení neplatnosti výpovědi 

z pracovního poměru však není takovou „obyčejnou“ určovací 

žalobou, je specifickým druhem určovací žaloby o určení 

právní skutečnosti, u níž naléhavý právní zájem na 

požadovaném určení vyplývá přímo ze zákoníku práce. 

V soudním řízení o neplatnost výpovědi tak není třeba 

tvrdit ani prokazovat naléhavý právní zájem.
138
 

 Naproti tomu kdyby se zaměstnanec domáhal nikoli určení 

neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, ale například 

určení, že pracovní poměr trvá, nebo určení, že výpovědní 

důvod nebyl naplněn, jednalo by se  o žalobu dle ustanovení 

§ 80 písm. c) občanského soudního řádu a soud by před 

                                                           
137 Viz například rozsudek NS ČR sp.zn. 21 Cdo 131/2003. 
138
 K tomu například rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 487/99, nebo sp.zn. 21 Cdo 

131/2003. 
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rozhodováním o věci samé zkoumal, zda má žalující 

zaměstnanec na určení naléhavý právní zájem.
139
 

 Řízení o žalobě o určení neplatnosti výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele může skončit 

různými způsoby. Soud může žalobu zamítnout pro opožděnost 

(nedodržení dvouměsíční lhůty ve smyslu ustanovení § 72 

zákoníku práce). Soud může rozsudkem žalobě vyhovět a 

určit, že výpověď z pracovního poměru je neplatná. Opačně 

může žalobu zamítnout a tím určit, že výpověď shledává 

platnou. Není vyloučeno, že v průběhu soudního řízení 

zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřou smír a soud jej 

následně schválí.
140

 Usnesení o schválení smíru má pak 

účinky pravomocného rozsudku (ustanovení § 99 odst. 3 

občanského soudního řádu). Uzavřou-li zaměstnanec se 

zaměstnavatelem v průběhu soudního řízení dohodu o 

narovnání, soud žalobu zamítne, neboť původní výpověď 

z pracovního poměru, ohledně které byla podána žaloba, 

narovnáním zanikla. Naopak dojde-li k odvolání výpovědi 

zaměstnavatelem během soudního sporu,   nemá to na závěr 

soudu o platnosti nebo neplatnosti žádný vliv. Soud totiž 

posuzuje otázku platnosti či neplatnosti k okamžiku, kdy 

byla výpověď z pracovního poměru doručena. Dle 

nejrůznějších okolností (nebylo by přiměřené účelům této 

práce všechny vyjmenovat),  může soud žalobu o neplatnost 

výpovědi z pracovního poměru také zamítnout z jiných než 

výše uvedených důvodů, může ji odmítnout nebo řízení 

zastavit. Z hlediska určení neplatnosti výpovědi mají 

všechna taková rozhodnutí stejné právní účinky, jako kdyby 

žaloba nebyla vůbec podána.
141

 

 Spory o  neplatnost    výpovědi z pracovního poměru  ze  

                                                           
139
 M. Bělina a kolektiv: Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. C.H.Beck, Praha 2010, 

str. 302. 
140
 K tomu viz rozhodnutí NS ČR sp.zn. 21 Cdo 1493/2006. 

141
 M. Bělina a kolektiv: Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. C.H.Beck, Praha 2010, 

str. 305. 
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strany zaměstnavatele tvoří značnou část soudní agendy 

soudních senátů specializovaných na pracovní právo.  

K rozhodování jsou příslušné okresní soudy podle sídla 

(případně místa podnikání, bydliště) žalovaného, tedy 

zaměstnavatele.  

 O soudní problematice je na místě zmínit se poněkud 

podrobněji. Bohužel, dovolat se práva, nastane-li mezi 

subjekty pracovního poměru spor, je obtížné. Soudní procesy 

mají obecně zdlouhavý průběh (Česká republika byla v této 

souvislosti několikrát kritizována Evropským soudním dvorem 

(nyní Soudním dvorem EU) a dokonce jí byla udělena i 

sankce), jsou drahé, kritizuje se i nízká odbornost. Spolu 

s důkazní náročností (a s tím spojenou délkou řízení) 

v případech sporů o neplatnost výpovědi z pracovního poměru 

tyto skutečnosti  v podstatě vedou k tomu, že většina 

zaměstnanců postižených neplatnou výpovědí na spravedlnost 

rezignuje a vůbec se svého práva na určení neplatnosti 

soudní cestou nedomáhá. Na tuto skutečnost někdy 

zaměstnavatelé spoléhají a dávají vědomě neplatné výpovědi 

s předpokladem, že zaměstnanec žalobu o určení neplatnosti 

nepodá. Nezbytnou změnou do budoucna je proto zefektivnění 

celé soudní procedury, především z hlediska rychlosti. 

Pokud jde o pracovněprávní spody, snad se dá změny docílit 

oddělením pracovněprávní agendy od obecné, nikoli ovšem 

mimo obecné soudy, jak tomu bylo za první republiky a 

krátce i po druhé světové válce v Československu, avšak 

důkladnou specializací v rámci soudních senátů. Průtahy 

kvůli organizačním komplikacím by se zřejmě daly omezit i 

změnou ve složení senátu, přesněji řečeno zrušením laického 

prvku – přítomnost laických přísedících má na kvalitu 

soudního řízení ve skutečnosti diskutabilní vliv. Jako o 

nástroji k zefektivnění řešení sporů se dá uvažovat i 

zpřesnění podmínek pro rozhodčí řízení a zpřísnění pravidel 

pro výběr rozhodců. Je však otázkou, zda by rozhodčí řízení 
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kromě rychlosti zajistilo požadovanou spravedlnost a 

vysokou odbornost při rozhodování, zvláště za tak citlivé 

situace, jakou přináší nerovnoprávné postavení 

zaměstnavatele a zaměstnance. Problematika rozhodčího 

řízení v pracovněprávních sporech je mimochodem natolik 

komplikovaná, že by sama o sobě mohla být tématem 

disertační práce.  

  Ideálním řešením by bylo zkvalitnit právní úpravu, 

prohloubit právní povědomí a posílit smysl pro morálku u 

subjektů pracovního práva natolik, aby se spory 

minimalizovaly. 
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 6 Výpověď ze strany zaměstnavatele a právo Evropské 

unie 

 

 

 

 6.1 Harmonizační právní akty Evropské unie 

 

 Evropská unie je hospodářským a politickým 

společenstvím dvaceti sedmi evropských států. Její základy 

byly položeny v roce 1958 založením Evropských 

hospodářských společenství (EHS) mezi šesti zakládajícími 

státy, jejichž hlavním cílem bylo rozvíjení hospodářské 

spolupráce.  Od té doby došlo k obrovské proměně koncepce 

fungování společenství, přičemž oproti původně čistě 

hospodářské orientaci se nyní realizuje spolupráce v celé 

řadě oblastí. V roce 1993 došlo ke změně názvu společenství 

z EHS na Evropskou Unii (EU), která získala plnou 

subjektivitu v roce 2009. Česká republika do Evropské unie 

vstoupila k 1.5.2004. Právní řád se však za účelem členství 

v Evropské unii postupně harmonizoval s právním řádem 

Evropské unie (dříve ES či EHS) již řadu předchozích let. 

 Právo Evropské unie (přesněji řečeno, před rokem 2009 

šlo o právo ES či EHS) lze dělit na primární, sekundární a 

takzvané nepsané právo.
142
 

 Primární právo je tvořeno zejména zakládajícími 

smlouvami Evropských společenství, smlouvami o změnách či 

doplňcích zakládajících smluv, přílohami či protokoly 

připojenými ke smlouvám Evropských společenství a také 

mezinárodními smlouvami, jako jsou asociační dohody a 

smlouvy o přistoupení jednotlivých členských států. 

Primární právo má ústavní charakter. Spíše  než konkrétních  

 

                                                           
142
 P. Svoboda:  Úvod do evropského práva. 2. podstatně přepracované vydání. C.H. 

Beck, Praha 2007, str. 63. 
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aspektů pracovního práva se dotýká obecných zásad sociální 

politiky.  

 Z primárního práva má pro oblast sociální problematiky 

klíčovou roli smlouva, kterou bylo založeno Evropské 

hospodářské společenství z roku 1957. Tato smlouva je 

označována jako zakládající. Byla měněna a doplňována 

Maastrichtskou smlouvou (Smlouvou o Evropské unii) z roku 

1992 a poté hlavně Amsterodamskou smlouvou z roku 1997, 

jakož i Smlouvou z Nice z roku 2002. Poté byla tato smlouva 

v tzv. konsolidovaném znění nazvána Smlouvou o založení 

Evropského společenství, přičemž obsahovala jak změny 

v samotných základních ustanoveních  původní smlouvy z roku 

1957, tak i v dodatcích a v dodatkových  protokolech. Nyní 

známe tuto základní listinu ve znění Lisabonské smlouvy 

platné od 1.12.2009, která novelizovala a sloučila Smlouvu 

o založení Evropského společenství (nově přejmenovanou na 

Smlouvu o fungování Evropské unie) a Smlouvu o Evropské 

unii. 

 Sekundárními nástroji pro harmonizaci práva EU 

s vnitrostátními právními úpravami jednotlivých evropských 

zemí jsou především nařízení, směrnice, doporučení a 

stanoviska. 

 Nařízení jsou normativní akty s obecnou závazností, a 

to ve všech členských státech EU. Zároveň jsou 

bezprostředně použitelné. Stávají se bez dalšího součástí 

právních řádů členských států a při aplikaci práva mají 

přednost před případným rozporným právem vnitrostátním. Pro 

svůj charakter se nařízení uplatňují zejména při realizaci 

různých společných cílů, příklad v zemědělství, dopravě, 

celní politice. 

 Směrnice jsou normy závazné jen pro ty členské státy, 

kterým jsou určeny. Obvykle dosahují účinnosti teprve 

implementací do právního řádu dotčeného členského státu, 

který má povinnost vydat do stanovené doby závazný 
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vnitrostátní právní akt, jehož prostřednictvím bude cíl 

směrnice realizován. Směrnice mívají za úkol sladit právní 

řády jednotlivých států tak, aby zabezpečily realizaci tzv. 

základních svobod společenství, i když si zachovávají svoji 

odlišnost. Užívají se především pro oblast společného trhu; 

což zahrnuje i směrnice týkající se pracovního práva.  

 Doporučení závazná nejsou. Předpokládají dobrovolné 

plnění. Často předcházejí (řádově v období několika let) 

pozdějším právním normám, které již obsah doporučení 

stanoví závazně. Členským státům je tak poskytnuta možnost 

připravit podmínky pro její uskutečnění, například 

v oblasti veřejné ochrany zdraví, ochrany životního 

prostředí a podobně. 

 Rovněž stanoviska jsou právně nezávazná, vyjadřují jen 

postoje orgánů Evropské unie k rozličným skutkovým či 

právním otázkám. 

 Pod pojmem nepsaného práva je třeba rozumět všeobecné 

právní zásady, které jsou užívány k vyplnění mezer práva 

psaného a rovněž napomáhají rozvíjet výklad práva.  

Všeobecné právní zásady používá k výkladu práva například 

Soudní dvůr EU (dříve Evropský soudní dvůr), k jeho 

judikátům přitom členské státy přihlíží a Soudní dvůr EU má 

tedy fakticky významný vliv.  

 

 

 

 6.2 Směrnice ES, které se týkají skončení pracovního 

poměru výpovědí 

 

 Oblast pracovního práva je v zásadě postavena na 

koncepci ponechání právní úpravy ve výlučné působnosti 

členských států Evropské unie. Není a nebude tedy 

upravována jednotně, účelem usměrňování je „pouze“ 

harmonizací dosáhnout vzájemného sblížení, respektive 
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souladu odlišných právních koncepcí jednotlivých členských 

států tak, aby řádně fungoval společný trh a mohlo být 

řádně realizováno právo na svobodu pohybu zboží, služeb, 

osob i kapitálu, s čímž neoddělitelně souvisí svoboda 

pohybu pracovních sil. Úkolem pracovního práva je vedle 

zajištění prostoru pro volný pohyb pracovních sil dále 

zakotvení minimálních standardů pracovních a životních 

podmínek zaměstnanců. V tomto směru lze právní úpravu ES 

ohodnotit jako poměrně silně ochranářskou. 

 Rada ES vydala za účelem vzájemného vyrovnání 

pracovních podmínek řadu směrnic, některé z nich 

bezprostředně souvisejí se skončením pracovního poměru 

výpovědí, a to především pokud jde o povinnosti 

zaměstnavatelů vůči zaměstnancům a o pravidla pro hromadné 

propouštění. Cílem směrnic je stanovit určitou minimální 

úroveň ochrany zaměstnance. Patří sem zejména:  

 Směrnice Rady č. 75/129/EHS o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se hromadného 

propouštění, novelizovaná směrnicí Rady č 92/56/EHS. Úplným 

zněním této směrnice je nyní platná směrnice Rady č. 

98/59/ES o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se hromadného propouštění.  

 Směrnice Rady č. 77/187/ES o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se zachování práv 

zaměstnanců v případě převodu podniku, podnikání nebo částí 

podniků a podnikání, novelizovaná směrnicí č. 98/50/ES. 

Nynější úprava je obsažena ve směrnici Rady č. 2001/23/ES o 

sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, 

podnikání nebo částí podniků či podnikání. 

 Směrnice Rady č. 80/987/EHS o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců 

v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele, 

která byla novelizována směrnicí Evropského parlamentu a 
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Rady č. 2008/94/ES o ochraně zaměstnanců v případě platební 

neschopnosti jejich zaměstnavatele. 

 Směrnice rady č. 76/207/EHS k uskutečnění zásady 

stejného zacházení s muži a ženami ohledně jejich přístupu 

k zaměstnání, vzdělání a postupu v zaměstnání, stejně jako 

ve vztahu k pracovním podmínkám, novelizovaná směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54/ES. 

 Směrnice Rady č. 92/85/EHS o zavedení opatření 

k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci těhotných 

zaměstnankyň, kojících zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce 

po porodu. 

 Směrnice Rady č. 1999/70/ES, týkající se pracovních 

smluv na dobu určitou. 

 Směrnice Rady č. 91/533/EHS o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách týkajících se jeho 

pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, jakož i směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2002/14/ES, kterou se 

stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a 

projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství, a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/38/ES o 

zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu 

pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 

v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách 

podniků působících na úrovni společenství. 

 

 

 

 6.3 Promítnutí směrnic ES do zákoníku práce 

 

 Dá se říct, že zákoník práce je se směrnicemi, které se 

týkají výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, v podstatných věcech v souladu. Většina 

směrnic byla promítnuta ještě do starého zákoníku z roku 
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1965, s tím, že nový zákoník práce účinný od 1.1.2008 

právní úpravu převzal. 

 Pravidla pro hromadné propouštění byla do české právní 

úpravy promítnuta novelou č. 155/2000 Sb., přičemž platná 

právní úprava jde dokonce nad rámec směrnice, když 

povinnosti zaměstnavatelů vůči zástupcům zaměstnanců 

rozšiřuje i na jednotlivé dotčené zaměstnance v případě, že 

zástupce zaměstnanců u zaměstnavatele nepůsobí. 

 Taktéž právní úprava ochrany zaměstnance při převodu 

podniků je se směrnicí sladěna na základě novely č. 

155/2000 Sb. Ještě ze starého zákoníku práce byla kvůli 

naplnění požadavků směrnice vypuštěna skutková podstata 

výpovědního důvodu zakotveného v dříve platném ustanovení § 

46 odst. 1 písm. b) zákoníku práce z roku 1965 – šlo o 

převod zaměstnavatele, kdy přejímající zaměstnavatel nemá 

možnost zaměstnance zaměstnávat podle pracovní smlouvy.  

 Pokud jde o platební neschopnost zaměstnavatele, 

směrnice takovou situaci řadí mezi výpovědní důvody na 

straně zaměstnavatele. Mezi taxativně vyjmenovanými 

výpovědními důvody v ustanovení § 52 zákoníku práce však 

takový důvod k výpovědi nenalezneme, takže zaměstnavatel 

pro platební neschopnost pracovní poměr dát nemůže. Je tedy 

třeba konstatovat, že v tomto ohledu výše uvedená směrnice 

nebyla zatím do české právní úpravy řádně promítnuta. 

Ochrana zaměstnance však v našem právním řádu existuje: 

spočívá v možnosti okamžitě zrušit pracovní poměr ze strany 

zaměstnance a v přiznání mzdových či platových nároků 

krajskou pobočkou Úřadu práce zaměstnanci, kterému nebyly 

vyplaceny zaměstnavatelem z důvodu platební neschopnosti.
143

 

 Mnohem lépe jsme na tom se začleněním komunitárního 

práva pro oblast rovného zacházení s muži a ženami. Novela 

č. 46/2004  Sb.  v  souladu  se  směrnicemi ES   definovala  

                                                           
143 Libuše Neščáková: Jak skončit pracovní poměr z pohledu zaměstnavatele a 

zaměstnance. Grada  Publishing a.s, Praha 2013, str. 127. 
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základní pojmy přímé i nepřímé diskriminace, obtěžování, 

sexuálního obtěžování. Právní úprava z roku 2004 podstatně 

doplnila a rozšířila antidiskriminační opatření včleněné do 

zákoníku práce na základě novely č. 155/2000 Sb., které 

sice diskriminaci zakazovalo, ale nevymezilo její obsah. Je 

vhodné poznamenat, že obraně před diskriminačním jednáním 

v pracovněprávních věcech vedle zákoníku práce účinně 

napomáhá i jiný právní předpis, a to občanský soudní řád, 

když stanoví, že skutečnosti tvrzené o diskriminaci má soud 

ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel 

najevo opak. Opatření bylo přijato na základě směrnice Rady 

č. 97/80/ES, o důkazním břemenu v případech diskriminace na 

základě pohlaví. 

 Zásada rovného zacházení s muži a ženami je klíčovým 

principem práva EU, je jí přikládán maximální význam. 

Bohužel, i přes kvalitní právní úpravu v normách pracovního 

práva zatím fakticky v praxi rozhodně realizována není, 

především pokud jde o zásady stejného odměňování za stejnou 

práci či rovnoprávný přístup k výkonu povolání.  

 Zakotvení ochrany zaměstnankyň v době těhotenství a 

mateřství je na místě i přes povinnost zaměstnavatele řídit 

se obecnou zásadou rovného zacházení s muži i ženami. Dá se 

konstatovat, že český právní řád ji zajišťuje dostatečně 

řadou institutů, například zákoník práce zákazem výpovědi 

v ochranné době; další ochranu poskytují především předpisy 

z oblasti práva sociálního zabezpečení. Ochrana 

zaměstnaných matek a zaměstnaných budoucích matek je ve 

srovnání s pojetím jiných evropských států v České 

republice tradičně nadstandardní, a promítnutí konkrétních 

směrnic komunitárního práva tak ani nebylo třeba.  

 Informační a projednací povinnosti zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům a jejich zástupcům jsou podrobně zakotveny 

v ustanovení § 276 a násl. zákoníku práce a jsou zcela 

v souladu se měrnicemi ES. 
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Poněkud problematická je z hlediska souladu se 

směrnicemi ES právní úprava, která má směřovat k zamezení 

tzv. řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, a ochránit 

tak zaměstnance před opakovaným prodlužováním nebo 

opakovaným ukončováním a následným sjednáváním pracovních 

poměrů na dobu určitou. Zákoník práce se snažil s takovým 

jedním vypořádat již několikrát, naposledy novelou č. 

365/2011, účinnou od 1.1.2012.  

Přibližně od devadesátých let minulého století, 

v období řady změn na trhu práce, někteří zaměstnavatelé 

zneužívali možnosti uzavírat pracovní poměr na dobu určitou 

opakováním uzavírání či prodlužováním pracovních poměrů se 

stejnými zaměstnanci; vyhýbali se tak problémům spojeným 

s případnou potřebou dát výpověď z organizačních důvodů, či 

třeba nechtěli nést náklady na zaměstnance, pro kterého 

v určité periodě neměli práci. Tento nežádoucí jev (tzv. 

řetězení pracovních poměrů na dobu určitou) se ve 

společnosti rozšířil a stal se významným problémem, typicky 

například pro zaměstnance pracující ve školství či ve 

zdravotnictví. 

 Reagoval na něj již starý zákoník práce z roku 1965, 

který s účinností od 1.3.2004 stanovil maximální celkovou 

dobu trvání na sebe navazujících pracovních poměrů, a to 

nejvýše na dva roky, další sjednání pracovního poměru mezi 

stejnými subjekty bylo možné až po uplynutí šesti měsíců od 

skončení předchozího poměru.  

Tato právní úprava byla přejata do nového zákoníku 

práce a byla účinná až do konce roku 2011. Bylo tedy možné 

uzavírat mezi stejnými subjekty pracovní poměr na dobu 

určitou stále znovu v podstatě libovolně dlouho, avšak vždy 

nejvýše na dva roky. Jestliže poté oboustranně trval zájem 

na dalším zaměstnávání, změnila se doba trvání pracovního 

poměru na neurčitou. V opačném případě bylo možné další 

pracovní poměr na dobu určitou uzavřít nejdříve po 
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šestiměsíční pauze. Zákon počítal s několika výjimkami – 

například šlo-li o práci se zvláštní povahou (učitelé…), 

nebo šlo-li o náhradu za dočasnou nepřítomnost jiného 

zaměstnance (rodičovská dovolená…), šlo-li o zaměstnání dle 

zvláštních právních předpisů (pracující starobní důchodci…) 

nebo šlo-li o vážné provozní důvody na straně 

zaměstnavatele (sezónní práce), směl se pracovní poměr na 

dobu určitou sjednávat opakovaně i nad rámec dvouleté 

lhůty. 

Novelou zákoníku práce č. 365/2011 Sb. účinnou od 

1.1.2012 došlo v této oblasti k významné změně. Bylo 

zakotveno, že „Doba trvání pracovního poměru na dobu 

určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout tři 

roky a ode dne vzniku pracovního poměru na dobu určitou 

může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního 

poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho 

prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního 

poměru na dobu určitou uplynula doba tří let, k předchozímu 

pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními 

stranami se nepřihlíží.“
144
 Jinými slovy, celkově je nyní 

možné zaměstnávat na dobu určitou nejvýše na devět let 

(třikrát po třech letech). Výjimky přitom zákon 

nepřipouští.  

Hlavním důvodem pro změnu bylo doporučení Evropské 

komise ohledně harmonizace českého právního řádu se 

směrnicí Rady č. 1999/70/ES. Evropská komise konkrétně 

namítala nedostatečná opatření k zabránění zneužívání 

opakovaných pracovních smluv na dobu určitou v případě 

učitelů, profesorů a akademických pracovníků starších 65 

let, a zaměstnanců pracujících na dobu určitou z důvodu 

náhrady dočasně nepřítomných zaměstnanců na dobu jejich 

překážky v práci.  

                                                           
144  Citováno ustanovení § 39 odst. 2 zákoníku práce. 
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Je ovšem otázkou, jde-li o změnu skutečně podle 

představy Evropské komise. Je změna stále ještě v souladu 

se smyslem směrnice, která chrání zaměstnance před 

nekonečným opakováním či řetězením pracovních poměrů? Vždyť 

zákonodárci sice na základě výtky zrušili ustanovení, které 

z ochrany některé zaměstnance vyjímalo (zrušili přitom 

všechny výjimky, i ty, které Evropská komise 

nekritizovala), ale na druhou stranu výrazně prodloužili 

dobu, na kterou je možné opakovaně sjednávat pracovní poměr 

na dobu určitou. Nejistota dotčeného zaměstnance se tak 

v důsledku citelně rozroste.  

Proto je v současné době projednávána další novela 

zákoníku práce, jejímž cílem je zakotvit obnovení některých 

výjimek z režimu (má jít o případy, kdy jsou u 

„zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody 

spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě 

nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby 

zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení 

pracovního poměru na dobu neurčitou“
145

), k ochraně 

zaměstnanců má být možnost omezena pouze na případy, kdy 

bude tento postup přiměřený, a navíc má být ošetřena 

kolektivní smlouvou. 

    Citováno z důvodové zprávy k navrhované novele 

zákoníku práce: „Přestože nová právní úprava je účinná 

teprve necelý rok, lze konstatovat, že nenaplnila nejen 

očekávání zaměstnavatelů, ale v mnoha směrech nepřinesla 

nic pozitivního ani pro některé skupiny zaměstnanců, a to 

především z řad sezónních zaměstnanců v zemědělství, 

stavebnictví apod. Jako závažný nedostatek současné právní 

úpravy je praxí pociťováno právě zrušení výjimky z obecné 

úpravy pracovních poměrů na dobu určitou v případech, kdy 

jsou vážné provozní důvody na  straně  zaměstnavatele  nebo  

                                                           
145
  Citováno ze senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

v platném znění, ze dne 6.12.2012, čl. I, bod 1. 
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důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, které 

umožňovaly opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu 

určitou. Současná právní úprava zákoníku práce bez 

racionálních důvodů nutí zaměstnavatele v řadě případů 

k rozvázání pracovních poměrů, na jejichž trvání by měli 

zájem oba účastníci pracovněprávního vztahu.“
146
  

   S obsahem senátního návrhu nelze než souhlasit. De lege 

ferenda je vhodné právní úpravu  když už ne změnit snížením 

faktické celkové doby, na kterou lze (opakovaně) uzavřít 

pracovní poměr na dobu určitou, pak alespoň doplnit o 

uvedené výjimky a umožnit tak zaměstnavatelům uzavírat 

pracovní smlouvy flexibilně, dle aktuálních požadavků trhu. 

Uvidíme, bude-li dotčené ustanovení § 39 zákoníku práce 

nakonec novelizováno a pokud ano, jaké bude finální znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146
  Citováno z Důvodové zprávy ze senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 

262/2006 Sb., v platném znění, ze dne 6.12.2012,  str. 4.  
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7 Porovnání právní úpravy výpovědi z pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele s právní úpravou Slovenské 

republiky 

 

  

 

7.1 Slovenský zákoník práce č. 311/2001 Z.z. a jeho 

koncepce 

 

Od roku 1993, kdy došlo k rozdělení Československa na 

dva samostatné státy, platil na Slovensku i nadále, stejně 

jako u nás, starý zákoník práce č. 65/1965 Sb. 

K rekodifikaci však bylo na Slovensku přistoupeno o řadu 

let dříve. Již v roce 2001 byl s účinností od 1.4.2002 

vydán nový zákoník práce č. 311/2001 Z.z.  

 Slovenský zákoník práce má obecnou část, která obsahuje 

základní pracovněprávní zásady a všeobecná ustanovení, a 

zvláštní část, která zahrnuje pracovní poměr, pracovní dobu 

a dobu odpočinku, mzdu a průměrný výdělek, překážky 

v práci, ochranu práce, sociální politiku zaměstnavatele, 

náhradu škody, dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, kolektivní pracovněprávní vztahy, a přechodná a 

závěrečná ustanovení. Institut výpovědi ze strany 

zaměstnavatele, jakož i související instituty, jsou 

upraveny v části týkající se pracovního poměru.  

 Stejně jako český zákoník práce, i slovenský je 

postaven na principu subsidiarity, s tím, že občanský 

zákoník lze subsidiárně použít pouze na obecnou část 

zákoníku práce (vyplývá to z ustanovení § 1 odst. 4 

slovenského zákoníku práce). Jako v České republice, i na 

Slovensku byla problematika subsidiarity hodně diskutována 

a v kodexu byla výslovně formulována až v roce 2007.  

 Do postavení zaměstnance bylo na Slovensku významně 

zasaženo novelizací zákoníku práce v roce 2012, jednalo se 
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o novelu schválenou v době, kdy politicky měla v zemi 

převahu pravice.  Došlo k významnému zpřísnění kodexu vůči 

zaměstnancům a k pokusu zákoník co nejvíce zmodernizovat a 

liberalizovat. Například při výpovědi z pracovního poměru 

z organizačních důvodů se místo nároku na souběh výpovědní 

doby a odstupného zaměstnanci museli rozhodnout, zda si 

zvolí benefit výpovědní doby, nebo odstupného, případně 

kombinaci obojího. 

 Po změně vlády v roce 2012 však došlo opět k razantní 

novelizaci a s účinností od 1.1.2013 zákoník práce práva 

zaměstnanců opět zvětšil, posílil práva odborů, přidal 

povinnosti zaměstnavatelům. Je otázkou, zda se nejedná o 

krok zpátky, který může vést až k poklesu zaměstnanosti a 

zbrzdění růstu ekonomiky na Slovensku.  

 

 

 

7.2 Odlišnosti slovenské právní úpravy skočení 

pracovního poměru, se zaměřením na výpověď ze strany 

zaměstnavatele  

 

 Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

stojí v zákonících obou zemí na obdobných principech, 

taktéž struktura či formulace jsou podobné a místy i 

shodné; jsou jednoznačně patrné společné kořeny ve zrušeném 

zákoníku z roku 1965. V detailech však v zákoníku práce 

Slovenské republiky u některých institutů nalezneme 

naprosto zásadní odlišnosti. Z těch nejdůležitějších: 

 Ohledně výpovědních důvodů: Výpověď z pracovního poměru 

není na Slovensku možné dát z důvodu porušení povinnosti 

dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného 

pojištěnce zvlášť hrubým způsobem. V našem zákoníku práce 

je tento výpovědní důvod upraven teprve krátce přes rok a 

je pokládán za kontroverzní, neboť ukládá sankci za 
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porušení veřejného práva (zjednodušeně řečeno); zákonné 

ustanovení bylo ostatně bezprostředně po vyhlášení napadeno 

u Ústavního soudu. 

 Jestliže byla dle slovenského zákoníku práce dána 

výpověď z důvodu nadbytečnosti, nesmí zaměstnavatel po dobu 

dvou měsíců znovu vytvořit zrušené pracovní místo a 

přijmout na něj jiného zaměstnance. Slovenský zákoník tak 

poskytuje výslovnou ochranu zaměstnanci, tím, že brání 

účelovému rušení pracovního místa a obcházení zákona 

v situaci, kdy zaměstnavatel chce ukončit pracovní poměr se 

zaměstnancem z jiného než zákonného důvodu.  

 Výpovědní doba je na Slovensku obecně stanovena na 

nejméně jeden měsíc. Jestliže zaměstnanec pracoval u 

zaměstnavatele nejméně rok, činí výpovědní doba dva měsíce. 

Jde-li o výpověď z organizačních důvodů nebo kvůli 

zdravotnímu stavu zaměstnance, je výpovědní doba nejméně 

dvouměsíční, jestliže zaměstnanec pracoval u zaměstnavatele 

jeden rok až pět let, a tříměsíční, pracoval-li u něj 

nejméně pět let. Výpovědní doba je tedy odstupňována dle 

věrnostního principu. Zákoník navíc umožňuje dohodu o 

peněžité náhradě pro případ, že zaměstnanec nesetrvá po 

dobu výpovědní doby u zaměstnavatele – je mu pak umožněno 

„vyplatit se“ násobkem průměrného měsíčního výdělku za 

každý měsíc výpovědní doby. Uvedená možnost dává 

pracovněprávním vztahům vyšší flexibilitu. 

  Zaměstnavatel je dle slovenské právní úpravy oprávněn 

dát výpověď (nejde-li o výpovědní důvod spočívající 

v neuspokojivém plnění svých povinností, v hrubém porušení 

pracovní kázně nebo o výpovědní důvod, pro který je možné 

okamžitě skončit pracovní poměr) jen pokud nemá možnost 

zaměstnance dále zaměstnávat na jiné vhodné pracovní 

pozici. Nabídková povinnost zaměstnavatele bývala tradičním 

institutem i českého pracovního práva, byla však před 

několika lety zrušena, neboť se usoudilo, že představuje 
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přílišnou a neodůvodněnou zátěž pro zaměstnavatele. V tomto 

směru tedy slovenský zákoník zachovává vyšší ochranu pro 

zaměstnance. 

 Odstupné ve slovenském zákoníku práce také spočívá na 

věrnostním principu. Jde-li o výpověď z organizačních 

důvodů nebo pro dlouhodobou neschopnost vykonávat práci ze 

zdravotních důvodů, náleží zaměstnanci odstupné nejméně ve 

výši průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr 

trval jeden rok až pět let (při kratší době trvání 

pracovního poměru tedy odstupné vůbec nenáleží), 

dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní 

poměr trval pět až deset let, trojnásobku průměrného 

měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr trval deset až 

dvacet let, a čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku, 

jestliže pracovní poměr trval nejméně dvacet let. Jde-li o 

rozvázání pracovního poměru dohodou ze stejných důvodů, má 

zaměstnanec nárok na odstupné ve výši průměrného měsíčního 

výdělku, jestliže pracovní poměr trval méně než dva roky, 

dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní 

poměr trval dva roky až pět let, trojnásobku průměrného 

měsíčního výdělku, jestliže pracovní poměr trval pět až 

deset let, čtyřnásobku průměrného měsíčního výdělku, 

jestliže pracovní poměr trval deset až dvacet let, a 

pětinásobku průměrného měsíčního výdělku, jestliže pracovní 

poměr trval nejméně dvacet let. Celkově je tedy odstupné 

více diferencováno, než odstupné podle české právní úpravy, 

a rozlišuje se odstupné při skončení pracovního poměru 

výpovědí a dohodou (v druhém případě je vyšší). Jde-li o 

výpověď nebo dohodu o skončení pracovního poměru pro 

pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení touto nemocí nebo 

dosažení nejvyšší přípustné expozice, odstupné na Slovensku 

činí desetinásobek průměrného měsíčního výdělku, je tedy 

nižší než v České republice. 
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 Slovenský zákoník práce zakotvuje právo na odchodné 

v případě, že pracovní poměr skončí po vzniku nároku na 

starobní nebo invalidní důchod za podmínek, že jde o první 

skončení pracovního poměru po vzniku tohoto nároku, že 

zaměstnancova schopnost pracovat klesla o více než 70 %, a 

že požádá o poskytnutí důchodu. Právo na odchodné rovněž 

vzniká, pokud zaměstnanec požádá o předčasný starobní 

důchod. Odchodné je stanoveno nejméně ve výši průměrného 

měsíčního výdělku. Náš právní řád odchodné v tomto smyslu 

vůbec nezná. 

 Pokud jde o právní úpravu postupu zaměstnavatele při 

hromadném propouštění, má zaměstnavatel na Slovensku při 

nedodržení informačních a pojednávacích povinností  uloženo 

vyplatit zaměstnanci náhradu mzdy ve výši nejméně 

dvojnásobku jeho průměrného výdělku. V České republice 

ukládá sankce za porušení obdobných povinností krajská 

pobočka Úřadu práce a zaměstnanec z těchto sankcí nemá 

žádný prospěch. Slovenská právní úprava je tedy pro 

zaměstnance výhodnější. 

 Slovenský zákoník práce umožňuje zaměstnanci (kromě 

jiných důvodů, známých i u nás) okamžitě skončit pracovní 

poměr, jestliže je bezprostředně ohrožen jeho život nebo 

zdraví. Uzákonění této možnosti je jistě inspirativní, byť 

si lze přát, aby v praxi k situaci opravňující příslušné 

ustanovení využít raději nikdy nedošlo. 

 Při sporu o neplatnost skončení pracovního poměru mají 

soudy Slovenské republiky možnost přiměřeně snížit nebo 

dokonce vůbec nepřiznat zaměstnanci náhradu mzdy či platu, 

jestliže celková doba, za jakou by měla být poskytnuta, 

přesahuje 12 měsíců. Moderační právo se však týká jen 

náhrady mzdy či platu za dobu přesahující oněch 12 měsíců. 

Náhrada mzdy či platu může být přiznaná nejvýše za 36 

měsíců. Slovenský zákoník práce obsahuje pro zaměstnance 

benevolentnější právní úpravu pro první rok od neplatného 
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ukončení pracovního poměru, než zákoník český, neboť nedává 

soudům možnost moderace ve prospěch zaměstnavatele, naproti 

tomu pro dobu po uplynutí jednoho roku je vůči zaměstnancům 

přísnější než český zákoník.  

 Pracovní poměr na dobu určitou je na Slovensku možné 

sjednat nejdéle na dva roky, prodlužování nebo opakované 

uzavírání pracovního poměru na dobu určitou mezi stejnými 

subjekty  je možné sjednat v rámci dvou let nejvýše 

dvakrát. Slovenský kodex tak poskytuje vyšší ochranu 

zaměstnanci, má-li se za to, že v jeho zájmu je pracovat u 

zaměstnavatele na dobu neurčitou.  

 Jde-li o skončení pracovního poměru ve zkušební době, 

smí zaměstnavatel dle slovenského zákoníku práce skončit 

pracovní poměr s těhotnou ženou, s matkou do devátého 

měsíce po porodu a s kojící ženou jen písemně a jen ve 

výjimečných případech, které nesouvisejí s jejím 

těhotenstvím nebo mateřstvím. Ukončení musí zaměstnavatel 

navíc náležitě odůvodnit, jinak je neplatné. Český zákoník 

při skončení pracovního poměru ve zkušební době mezi 

zaměstnanci nerozlišuje a zaměstnankyním specifickou 

ochranu neposkytuje. Dá se však říci, že těhotenství a 

mateřství v počáteční fázi je natolik oslabující pro 

zaměstnankyni, že by zvýšená ochrana byla na místě. 

 Rozdílů by se dalo vyjmenovat ještě mnoho.  

 Jiné instituty, které se týkají skončení pracovního 

poměru, jsou v obou právních úpravách naopak téměř shodné: 

jedná se například o dohodu o rozvázání pracovního poměru, 

o zákaz výpovědi nebo o účast zástupců zaměstnanců při 

skončení pracovního poměru.  
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7.3 Zhodnocení slovenské právní úpravy výpovědi ze 

strany zaměstnavatele 

 

 Má-li být provedena komparace právních úprav výpovědi 

ze strany zaměstnavatele obou zemí, pak se dá říci, že 

v některých bodech je slovenský zákoník práce vůči 

zaměstnavatelům přísnější, než český, nicméně i přes 

nedávnou rozsáhlou „levicovou“ novelizaci stále převládá 

liberálnější pojetí oproti právní úpravě v českém zákoníku.  

Ve srovnání s českým přístupem není slovenská koncepce 

výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele tak 

benevolentní k zaměstnancům, avšak zodpovědněji se snaží 

zajistit flexibilitu pracovního poměru a přinést tak 

pozitivní důsledky pro fungování trhu. Jednotlivé instituty 

jsou zpravidla upraveny oproti české právní úpravě 

různoroději (výpovědní doba, odstupné), promyšleněji 

(moderační právo soudu, možnost zkrácení výpovědní doby 

oproti peněžité náhradě), zohledňují více pracovněprávních 

situací (odchodné). Pokud jde o poskytnutí ochrany 

zaměstnancům, slovenský zákoník nepřináší ochranu v tak 

široké míře, jako český, je z něj zato na druhou stranu 

patrná vyšší snaha zajistit skutečnou ochranu v potřebných 

případech spíše než poskytnout formální plošnou ochranu 

(hromadné propouštění). Lze tedy konstatovat, že naši 

sousedé jsou oproti nám v předstihu a jejich zákoník by 

mohl být našim zákonodárcům v mnohém inspirací. 
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 Závěr 

 

   Institut výpovědi z pracovního poměru bývá u 

zaměstnavatele jedním z nejužívanějších v rámci běžné 

personální praxe. Problematika výpovědi je zároveň obvykle 

velmi choulostivá. Na straně zaměstnavatele je spojena s 

nejistotou, zda právní úkon, který v žádném případě není 

snadné vyhotovit, provedl správně a zda ohlídal i veškeré 

souvislosti. Napětí přináší též obava z reakce 

propouštěného zaměstnance, roli může hrát i sociální cítění 

s ním. Mnohem větší emoce však výpověď ze strany 

zaměstnavatele obvykle vzbuzuje v zaměstnanci, neboť 

zpravidla dočasně zasáhne do většiny sfér jeho existence. 

Výpověď má dopad především na ekonomickou, ale též 

psychickou a sociální stránku života, může mít vliv i na 

zdravotní stav (stres) a podobně.  

   Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je 

zároveň významným nástrojem pro ovlivňování flexibility 

pracovněprávních vztahů.  Klade-li zákon minimum podmínek  

a překážek pro použití výpovědi, budou pracovní poměry 

sjednávány a ukončovány častěji a povede to k vyšší 

pružnosti pracovněprávních vztahů a k rozhýbání celého trhu 

práce. Naopak, čím obtížnější bude možnost dát zaměstnanci 

výpověď, tím budou pracovněprávní vztahy rigidnější. 

    S ohledem na tyto skutečnosti pokládám za nezbytné, aby 

právní úprava institutu výpovědi z pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele byla co nejpromyšlenější, aby byla 

spravedlivá a aby byla schopna zajistit potřebnou míru 

stability pracovněprávních vztahů.  Vedle toho je však 

nutné, aby zaměstnavatelé právní úpravě dobře rozuměli a 

vhodně a bezchybně ji aplikovali v praxi. 

   Hlavním cílem disertační práce bylo provést právní 

rozbor výpovědi z pracovního poměru ze strany 
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zaměstnavatele, zaměřit se na chyby a omyly, se kterými se 

zaměstnavatelé nejčastěji potýkají, a pokusit se nalézt 

východisko pro jejich odstranění.  Dalším cílem bylo 

zamyslet se nad řešením nežádoucí situace, kdy 

zaměstnavatelé obecně kritizují právní úpravu výpovědi 

z hlediska flexibility a liberálnosti, a zcela běžně se ji 

snaží obcházet či zneužít.  

     Pokud jde o právní rozbor výpovědi z pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele, provedla jsem vyčerpávající 

analýzu platné právní úpravy. Výpověď jsem představila 

v historických souvislostech, vysvětlila její místo 

v pracovním právu, pro srovnání jsem popsala i způsoby 

skončení pracovního poměru jinými právními úkony. Důkladně 

jsem rozebrala veškeré hmotněprávní podmínky výpovědi 

včetně výpovědních důvodů, a zaměřila jsem se též na 

instituty související. Právní úpravu jsem kriticky 

hodnotila. Vždy jsem se snažila upozornit na problematické 

otázky a přijít s vlastními náměty de lege ferenda (na 

tomto místě nepovažuji za potřebné je opakovat a odkazuji 

na vlastní text práce).  

   Jsem si vědoma, že problematika výpovědi z pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele byla již mnohokrát 

zpracována, nicméně podle mého názoru každý autor přináší 

alespoň v některých aspektech odlišný pohled na věc, a 

právě proto může být jeho práce přínosem. Nelze také 

odhlédnout od skutečnosti, že mnohé závěry jiných autorů 

rychle ztratí na významu po přijetí další novely zákoníku 

práce (to je však osud většiny textů, které se zabývají 

platným právem). Vzhledem k tomu má mnou podaný rozbor 

výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

smysl, neboť je naprosto aktuální. 

    Pokud jde o aplikační problémy zaměstnavatelů při 

výpovědi, dospěla jsem k těmto zjištěním: 
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    Ohledně pracovněprávní subjektivity zaměstnavatele a 

zaměstnance, ohledně jednání zaměstnavatele ani zastoupení 

zaměstnavatele jsem neshledala žádný zásadní problém, který 

by v praxi obvykle vyvolával potíže.  

    Ohledně formy výpovědi: V praxi nezřídka dochází 

k nedodržení písemné formy výpovědi. Pochybení vychází 

z neznalosti zákona. 

     Ohledně doručení výpovědi: Zaměstnavatelé často 

chybují, když se pokusí o další doručení výpovědi 

v případě, že zaměstnanec odmítne akceptovat výpověď při 

osobním doručení, nebo v případě, že se zásilka s výpovědí 

vrátí od doručovatele jako nedoručená. Takový postup je 

nesprávný, neboť k doručení výpovědi již došlo právní 

fikcí. Pochybení vychází spíše než z neznalosti dikce 

zákonného ustanovení z nejistoty, jak text zákona vyložit.  

    Ohledně výpovědní doby: Počítání výpovědní doby obvykle 

nečiní zásadní obtíže, ledaže jde o situaci zmíněnou 

v předchozím odstavci. Pokud zaměstnavatelé nesprávně 

opakovaně doručí výpověď a za den doručení pokládají den 

opakovaného doručení, může to mít za následek i nesprávné 

počítání počátku výpovědní doby (platí to pro případ, že 

k doručení došlo pokaždé v jiném kalendářním měsíci). Chyba 

je opět zapříčiněna nesprávným výkladem zákona. 

    Ohledně odvolání výpovědi: Stává se, že zaměstnavatel 

odvolá výpověď po zjištění, že je absolutně neplatná. 

Takový postup je zbytečný a z právního hlediska nulitní, 

neboť výpověď je neplatná,  a nemá tedy žádné právní 

účinky. Je nepochybné, že pro leckteré zaměstnavatele bez 

právnického vzdělání může být velmi náročné pojmout veškeré 

nuance soukromoprávních pravidel, a proto dělají chyby 

tohoto typu.  

    Ohledně výpovědních důvodů se v praxi děje množství 

pochybení, které způsobují neplatnost výpovědi:  
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    Velice častým nedostatkem je vadný nebo nedostatečný 

popis výpovědního důvodu. Zaměstnavatelům není jasný význam 

zákonné formulace „skutkově vymezit důvod ve výpovědi tak, 

aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem“.  

     Zaměstnavatelé dále obtížně rozlišují mezi „zrušením 

části zaměstnavatele“ a „nadbytečností kvůli organizačním 

změnám“. Chybné rozlišení přitom může způsobit neplatnost 

výpovědi, i když výpovědní důvod existuje. 

    V případě nadbytečnosti je nejčastější chybou záměna 

s výpovědním důvodem spočívajícím v nesplňování předpokladů 

nebo požadavků pro řádný výkon práce. Stává se, že 

zaměstnavatel určí nové požadavky pro výkon práce a 

zaměstnanci, který je nesplňuje, dá výpověď pro 

nadbytečnost.  

    Obtíže činí také výpověď pro neuspokojivé pracovní 

výsledky a výpověď pro soustavné méně závažné porušování 

povinností vyplývajících z právních předpisů. Je to proto, 

že zaměstnavatelé velmi často tyto dva výpovědní důvody 

zaměňují nebo všelijak kombinují.  K pochybení dochází 

kvůli neznalosti obecných principů zavinění, které jsou 

klíčové k odlišení uvedených výpovědních důvodů.  

    Významné problémy s sebou nese povinnost zaměstnavatele 

rozlišit míru intenzity porušení povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci. Podle stupně intenzity zaměstnavatel volí 

ten který právní úkon - okamžité zrušení, výpověď, nebo 

výpověď, které předchází písemné upozornění na možnost 

výpovědi.  

    Nesnáze přináší i povinnost vyzvat k zlepšení 

neuspokojivých pracovních výsledků a upozornit na možnost 

výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností 

vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k práci. 

Listiny bývají neurčité nebo nebývá poskytnuta přiměřená 

doba k nápravě. 
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    Ostatní výpovědní důvody shledávám z hlediska 

praktických obtíží vcelku bezproblémové. 

    Lze zobecnit, že k naprosté většině chyb při 

interpretaci a aplikaci ustanovení § 52 zákoníku práce, 

které taxativně vymezuje výpovědní důvody, dochází 

nejčastěji proto, že zaměstnavatelé nedokážou správně 

porozumět textu zákonné normy a navíc se nezabývají 

souvislostmi, které vyplývají z jiných norem.  

     Ohledně institutu zákazu výpovědi bývá problém 

s rozlišením právních následků doručení výpovědi před 

začátkem běhu ochranné doby a doručením výpovědi poté, co 

již ochranná doba běží. První případ posunuje konec 

výpovědní doby (skončí spolu s ochrannou dobou), druhý 

případ zakládá neplatnost výpovědi. Nejistota 

zaměstnavatelů v tomto směru pramení z neznalosti zákona.  

    Výpověď po odvolání z vedoucího pracovního místa ani 

postup při hromadném propouštění s sebou žádné významnější 

problémy nenesou.   

    K problematice odstupného lze zmínit snad jen tolik, že 

potíže činila otázka nároku na odstupné z důvodu 

nadbytečnosti pro bývalého vedoucího zaměstnance, který byl 

odvolán z pracovního místa nebo se tohoto místa vzdal, a u 

nějž nastala právní fikce nadbytečnosti. Nejistota však 

byla odstraněna novelizací zákoníku práce (platí, že 

odstupné bývalému vedoucímu zaměstnanci v tomto případě 

nepřísluší). Potíže pramenily z neznalosti všech zákonných 

souvislostí a také z neznalosti judikatury, která se 

problémem odstupného pro bývalého vedoucího zaměstnance 

zabývala. 

    Vyhotovení dokumentů vydávaných zaměstnanci 

v souvislosti s výpovědí lze ohodnotit jako úkony, které 

v praxi nečiní zaměstnavatelům žádné větší těžkosti. 

    Z těchto zjištění činím následující závěr:  
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    Problematická je pro zaměstnavatele nejméně polovina 

všech institutů, které se týkají výpovědi z pracovního 

poměru. Nejproblematičtější jsou pak výpovědní důvody, o 

kterých se proto zmíním na prvním místě: 

    Stálo by za úvahu popsat některé termíny, s kterými 

paragraf o výpovědních důvodech pracuje, jiným, pro laiky 

jasnějším způsobem, případně je doplnit či několika slovy 

vysvětlit. Například u skutkového vymezení výpovědního 

důvodu, u organizační změny, u povinností vyplývajících 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci by nebylo od věci zamyslet se nad 

popisnější terminologií. Postupovat by se dalo i opačným 

způsobem. Terminologie by se mohla naopak podstatně 

zjednodušit, tak, aby formulace dávala spíše jen obecný 

rámec. Například výpovědní důvody dle ustanovení § 52 písm. 

f) a g) zákoníku práce by se daly spojit v jeden výpovědní 

důvod s obecnějším, shrnujícím názvem. Řešení by se však 

muselo hledat velmi citlivě, aby přílišnou vágností 

formulace výpovědních důvodů nedošlo k oslabení jistoty 

zaměstnance ohledně stability pracovního poměru. 

    Pokud jde o ostatní frekventované problémy výpovědi, 

ani jeden není podle mne zapříčiněn tím, že by dotčené 

právní normy byly ve skutečnosti nejasné, nepřesné, či snad 

neúplné. Právní úprava je podle mého názoru objektivně 

srozumitelná a chybám nijak zvlášť nenahrává. Naprostá 

většina pochybení je způsobena tím, že zaměstnavateli není 

známa existence zákonného ustanovení, že nepochopil význam 

zákonného ustanovení nebo že nezná aplikační pravidla a 

neumí zákonné ustanovení správně pojmout v praxi.  Je 

evidentní, že zaměstnavatelé hrubě podceňují nezbytnost 

odborné právní průpravy k tak složitému právnímu úkonu, 

jakým je výpověď z pracovního poměru.  

    Řešení k odstranění chybovosti tedy podle mého názoru 

nepřinese změna právní úpravy. Není cestou, aby se zákony 
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měnily v detailní návody, které by zaměstnavatelům 

vysvětlovaly veškeré možné situace, podobně jako kuchařské 

knihy. Vedlo by to k přehlcení společnosti právními 

normami, byly by nutné časté novelizace a výsledkem by byl 

nakonec jen zmatek. 

    Řešení vidím v zodpovědnějším přístupu zaměstnavatelů 

k institutu výpovědi. Je nezbytné účastnit se školení, 

studovat odborné publikace, sledovat novely zákoníku práce 

i souvisejících právních předpisů, vyměňovat si informace 

s jinými zaměstnavateli, zvyšovat právní povědomí svých 

zaměstnanců (a to nejen těch na vedoucích postech). Jen tak 

se podle mého názoru sníží počet neplatných výpovědí. Lze 

jen apelovat na zaměstnavatele, aby toto doporučení brali 

vážně. Vždyť podle zjištění Vrchního soudu v Praze je každá 

druhá výpověď ze strany zaměstnavatele špatná, a ve většině 

případů pak neplatná
147
.   

    K dalšímu stanovenému cíli disertační práce: Mám-li 

uvažovat nad tím, zda zaměstnavatelé oprávněně kritizují 

právní úpravu výpovědi pro nedostatek flexibility a 

liberálnosti, musím v první řadě vysvětlit, kde vidím 

správnou míru flexibility a liberálnosti zákonné úpravy já 

sama.  

    Flexibilitu si podle mého názoru není možné 

představovat pouze jako strohé uvolnění pracovněprávních 

vztahů tím, že se odstraní kogentní normy a dá se maximální 

prostor smluvní svobodě, tedy že se zákoník stane co 

nejliberálnějším.  Na téma flexibility je třeba nahlížet 

především skrze jeden z původních významů pracovního práva: 

jeho smyslem a účelem je, kromě jiného, poskytnout ochranu 

zaměstnancům a současně zajistit vyrovnané postavení mezi 

nimi (alespoň v co nejvyšší možné míře). Správné pojetí 

flexibility   tedy  podle  mne  musí   vycházet z  principu  

                                                           
147
  Ladislav Jouza: Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru? Bulletin 

advokacie 4/2013, str. 25. 
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vyrovnanosti. Flexibilita musí být chápána spíš ve smyslu 

flexicurity, tedy zajištění většího prostoru pro dispozici 

zaměstnavatele se zaměstnancem a jeho pracovními podmínkami 

na straně jedné, avšak také zajištění minimálního 

sociálního standardu pro zaměstnance na straně druhé
148
. 

S tím, že o co méně budou zaměstnavatele vázáni kogentními 

pracovněprávními normami, o to vhodněji se musí zvyšovat 

míra ochrany zaměstnanců.  

    Jak by měl být princip flexibility, tedy spíše 

flexicurity, zohledněn v institutu výpovědi z pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele? Jsem přesvědčena, že 

flexibilitu je správné chápat tak, že není nutné výpověď 

samotnou zcela svazovat množstvím podmínek. Trhu práce 

mnohem lépe poslouží, bude-li možnost skončit pracovní 

poměr výpovědí jednoduchá, s tím, že prvek jistoty 

zaměstnance (security) zůstane ve vyvážené míře zachován, 

pokud budou náležitě ochráněny sociálně oslabené skupiny 

zaměstnanců a pokud bude pro všechny zaměstnance platit 

vhodná úprava práva sociálního zabezpečení po skončení 

pracovního poměru. 

   Pod termínem „liberálnost zákoníku práce“ si, poněkud 

zjednodušeně řečeno, představuji široký prostor pro 

uplatnění smluvní svobody. Ta by se podle mého názoru měla 

týkat především kolektivního práva. Právě v kolektivním 

právu by se mohl princip smluvní svobody v nejširší míře 

uplatnit, neboť mezi smluvními stranami není tak markantní 

propast v postavení (nemá zde takový význam vztah 

nadřízenosti a podřízenosti, nejsou takové rozdíly 

v informovanosti atp.), a proto je zde široký prostor pro 

uplatnění autonomie vůle obou stran. Ve sféře 

individuálního pracovního práva nevidím pro uplatnění 

                                                           
148
  Podobně Jan Horecký: Flexibilní formy zaměstnávání. Sborník příspěvků 

z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2010, dostupné z 

http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010/Horecky.html.  

http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2010/Horecky.html
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smluvní svobody příliš vyrovnané šance pro zaměstnance, 

neboť má fakticky podřízenou pozici. 

   Pokud jde o liberálnost při výpovědi z pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele, nepatřím mezi zastánce úplného 

uvolnění zákona a nedomnívám se, že právní normy upravující 

výpověď by měly být dispozitivní a měl by být dán průchod 

smluvní volnosti. Jak jsem uvedla na začátku této kapitoly, 

výpověď je velice ožehavá záležitost, a už z podstaty si 

tedy lze jen těžko představit konsens vůle obou subjektů. 

Dispozitivnost norem by tak nepřinesla efekt. Jde spíše o 

to najít optimální polohu harmonie mezi autonomií vůle 

zaměstnavatele a zachováním minimálních sociálních 

standardů zaměstnance. Ta může být určitě dobře ošetřena 

kogentními normami. Jsem tedy názorově blíže rčení 

„liberálnost na vstupu, konzervativnost na výstupu“, než 

úplné liberálnosti.  

   Je tedy oprávněný postoj zaměstnavatelů, kteří obvykle 

právní úpravu výpovědi z pracovního poměru (a též zákoník 

práce jako takový) hodnotí jako nedostatečně flexibilní a 

málo liberální? Dospěla jsem k závěru, že zákoník práce by 

měl umožňovat větší flexibilitu.  Tak dramaticky rigidní 

normou, jak zaměstnavatelé prezentují veřejnosti, nicméně 

rozhodně není. Zákoník dnes již obsahuje širokou škálu 

nástrojů, které jsou schopny flexibilitu v určité míře 

zajistit. Je však nutné dobře znát zákon, umět s ním 

pracovat a instituty, které přinášejí flexibilitu 

pracovněprávních vztahů, dokázat šikovně využívat. Vedle 

zakotvení obecné zásady subsidiarity jde například zřízení 

konta pracovní doby, sjednání pracovního poměru na dobu 

určitou, systém odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru, 

zvýšení maximálního počtu hodin pro dohodu o provedení 

práce, využívání agenturních zaměstnanců a podobně. Také 

právní úprava výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele není podle mého názoru tak neúnosně 
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těžkopádná, byrokratická a omezující jejich rozhodující a 

dispoziční pravomoci, jak je podáváno zaměstnavateli. Je 

však pravdou, že se za poslední roky příliš nezměnila, 

koncepce zůstala v podstatě stejná, a flexibilitě příliš 

nenahrává. Doplňuji, jak jsem uvedla výše, že 

zaměstnavatelé navíc nezřídka mívají zmatek ve výpovědních 

důvodech a neumějí je správně používat. Reagují pak tím, že 

se vyhýbají sjednávání klasického pracovního poměru 

(uzavírají pracovní poměr na dobu určitou, který je pak 

prodlužován nebo opakován, využívají agenturních 

zaměstnanců nebo externistů s rizikem, že budou potíráni za 

švarc systém). Pokud už pracovní poměr trvá a 

zaměstnavatelé jej chtějí ukončit, často využívají různých 

kliček, ať už nemorálních, nebo přímo nezákonných (bossing 

za účelem rozvázání pracovního poměru dohodou, účelová 

reorganizace a výpověď pro nadbytečnost, účelově stanovený 

nový požadavek pro výkon práce a následně výpověď pro 

nesplňování tohoto požadavku a tak dále).  

   Jak tomu zamezit? Jsem toho názoru, že pouhá osvěta 

zaměstnavatelů vedoucí k lepší interpretaci a aplikaci 

právních předpisů nestačí. Flexibilitu je vhodné posílit i 

změnou zákona. Právní úprava výpovědi z pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele by měla být upravena tak, aby méně 

omezovala zaměstnavatele a přinesla větší míru flexibility 

pracovních poměrů.  

   De lege ferenda je v posledních letech v odborných 

kruzích zpracovávána myšlenka zakotvení „obecného“ 

výpovědního důvodu, tedy důvodu spočívajícího v osobě 

zaměstnance, pro který nelze po zaměstnavateli spravedlivě 

požadovat, aby pracovní poměr dále pokračoval. K takovému 

řešení se však nepřikláním. Jeho velkou nevýhodu vidím 

v právní nejistotě, kterou takto široce formulovaný text 

bez stanovení jasných hranic, měřítek a kritérií podle mne 

přinese (zaměstnavatelé mívají interpretační potíže 
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s mnohem jasnějšími normami). Současně by takto velkoryse 

pojatý výpovědní důvod přinesl nejistotu zaměstnanci 

ohledně stability jeho pracovního poměru, došlo by 

k oslabení jeho pozice, princip rovnováhy flexibility a 

security by byl narušen. 

   Můj návrh řešení: Konkrétní legislativní změnu bych 

provedla zakotvením možnosti dát výpověď bez uvedení důvodu 

nebo z jiného než zákonného důvodu. Jsem přesvědčena, že 

tato legislativní změna by byla takovým „kalibrem“ pro 

požadovanou flexibilitu pracovněprávních vztahů 

zaměstnavatele a zaměstnance, že jiné úpravy (například 

zkrácení, respektive odstupňování výpovědní doby dle počtu 

odpracovaných let, možnost vykoupení se z výpovědní doby 

oproti vyššímu odstupnému atd. – jednotlivé náměty de lege 

ferenda jsem uvedla v předcházejících kapitolách disertační 

práce) by snad již ani nebyly třeba.  

   Jsem si vědoma, že institut výpovědi bez udání důvodu 

nebo z jiného než ze zákonného důvodu jednak nemá v českých 

poměrech tradici, a jednak vzbuzuje pochybnosti, zda by byl 

používán uváženě a férově.  Je však třeba brát vážně 

faktický stav, kdy zaměstnavatelé již desítky let ve snaze 

propouštět zaměstnance i z jiného než zákonného důvodu 

běžně obcházejí zákon, přičemž tomuto stavu společnost 

nedokáže účinně čelit.  Jen minimum dotčených zaměstnanců 

se dovolá práva a dosáhne toho, že skončení pracovního 

poměru je soudem prohlášeno za neplatné, navíc často až po 

neúnosně dlouhé době. Za této situace pokládám za 

přínosnější výpověď z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele bez ohledu na zákonný výpovědní důvod 

zlegalizovat, stanovit jí hranice a zakotvit zároveň 

odpovídající náhradu pro zaměstnance. 

    Zaměstnavatel by například mohl dát výpověď bez udání 

důvodu nebo z jiného zákonného důvodu s tím, že zaměstnanci 

by při skončení pracovního poměru vzniklo právo na vysoké 
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odstupné (například ve výši dvanáctinásobku průměrného 

měsíčního výdělku, popřípadě ve výši odstupňované dle 

odpracovaných let a podobně). Případy zneužívání institutu 

by vedle vysokého odstupného mohly být částečně eliminovány 

například podmínkou schválení právního úkonu výpovědi 

nejvyšším vedením zaměstnavatele, důslednými interními 

postihy vedoucích zaměstnanců, kteří výpovědi zneužijí a 

tak podobně. (Zneužitím výpovědi míním výpověď, jejíž 

skutečný důvod by mohl být objektivně hodnocen jako nefér – 

například msta, osobní nesympatie atp.)  Bezvýhradně je 

také nutné zohlednit postavení některých skupin zaměstnanců 

oslabených na trhu práce. Jde například o zaměstnané matky 

malých dětí, o zaměstnaného rodiče – samoživitele, o 

zaměstnance se zdravotním postižením. Tyto skupiny osob by 

byly z režimu možnosti výpovědi bez udání důvodu nebo 

z jiného než zákonného důvodu vyňaty, čímž by jim byla 

poskytnuta dostatečná ochrana.  

  Jsem přesvědčena, že institut výpovědi z pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu nebo 

z jiného než zákonného důvodu by byl přínosem. Proces 

skončení pracovních poměrů by se zprůhlednil, a došlo by 

tím k celkovému zpružnění pracovněprávních vztahů. 

Podotýkám, že přestože pro právní normy ES, kterými je 

Česká republika vázána a které se týkají výpovědi, je 

charakteristická poměrně silná ochranářská tendence, není 

s nimi navrhovaná možnost v rozporu. O tom více 

v subkapitole 3.9.2. 

   Je jisté, že změna v oblasti výpovědi z pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele je potřebná, avšak každé 

řešení bude v menší či ve větší míře problematické a žádné 

nebude ideální pro všechny. Bude nezbytná podrobná diskuze 

odborné veřejnosti, zodpovědně zohledňující veškeré klady, 

zápory a možná rizika. Jde o náročný úkol. Než změna 

nastane, nezbývá než respektovat právní úpravu de lege 
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lata: dobře se v ní orientovat a dodržovat ji. Jen tak se 

stane méně palčivým tématem současného pracovněprávního 

světa. 
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Shrnutí 

 

   Disertační práce se věnuje výpovědi z pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele, jakož i institutům s výpovědí 

souvisejícím. 

   Je skutečností, že při výpovědi se zaměstnavatelé 

velice často dopouštějí pochybení a omylů. Cílem práce je 

provést detailní rozbor výpovědi se zaměřením na tyto chyby 

a omyly a pokusit se najít řešení, jak jim zabránit.  

   Možná ještě závažnější skutečností je neochota 

zaměstnavatelů používat institut výpovědi ve znění, jaké 

platí de lege lata. Vedle nevědomých pochybení tak 

zaměstnavatelé často zcela vědomě a záměrně obcházejí 

zákon. Argumentují nedostatečnou flexibilitou a nízkou 

liberálností právní úpravy výpovědi, které je údajně vedou 

k  vyhýbání se výpovědi nebo k zneužívání výpovědních 

důvodů. Dalším cílem práce je posoudit, zda je názor 

zaměstnavatelů odůvodněný, a zamyslet se nad tím, jak 

zlepšit nežádoucí situaci obcházení zákona. 

   Základním pramenem právní úpravy je zákoník práce. V 

úvodu se proto disertační práce věnuje zákoníku práce 

samotnému, dále pak jeho vztahu k občanskému zákoníku. 

Vysvětlen je také pojem pracovního poměru, a pro srovnání 

jsou podrobně rozebrány ostatní právní úkony, kterými lze 

skončit pracovní poměr (dohoda o rozvázání pracovního 

poměru, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době).  

   Institut výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele je uveden v historických souvislostech, jsou 

popsány jeho subjekty, je provedena analýza veškerých jeho 

hmotněprávních podmínek, jako je například forma výpovědi 

či doručení, opomenuty nejsou ani některé zvláštní případy 

výpovědi. Značný prostor je dán výpovědním důvodům, neboť 
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je z hlediska interpretace i aplikace lze považovat za 

nejproblémovější. Jedná se o zrušení zaměstnavatele nebo 

jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, 

nadbytečnost zaměstnance, pracovní úraz, nemoc z povolání, 

dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, nesplnění 

předpokladů nebo požadavků pro výkon práce, neplnění 

povinností vyplývajících z právních předpisů a porušení 

povinnosti dodržovat režim dočasně práce neschopného 

pojištěnce. K výpovědním důvodům je třeba poznamenat, že de 

lege ferenda pokládám za přínosné umožnit zaměstnavateli 

dát zaměstnanci výpověď bez udání důvodu nebo z jiného než 

zákonem stanoveného důvodu, pokud by byla zakotvena 

odpovídající finanční kompenzace, pokud by byly nastaveny 

kontrolní mechanizmy bránící zneužití institutu, a pokud by 

byly ochráněny určité skupiny zaměstnanců, které mají 

sociálně oslabené postavení na trhu práce. 

   Disertační práce dále pojednává o otázkách úzce 

souvisejících s výpovědí, například o výpovědní době, 

odstupném, zákazu výpovědi, pracovním posudku atp. 

   Vzhledem k cílům práce je nezbytné objasnit, kdy je 

právní úkon výpovědi neplatný, a vysvětlit, jaké nároky 

mohou subjekty pracovního poměru z neplatné výpovědi vznést 

u soudu. Na to je zaměřena další část práce.   

   V posledních kapitolách jsou popsány směrnice ES, které 

se týkají výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, a je vysvětleno, jak jsou promítnuty do 

zákoníku práce. Lze říct, že naše právní úprava je 

v souladu s komunitárním právem a zde vidím jeden 

z podstatných důvodů, proč si zachovává ochranný charakter.   

   Následně je provedena komparace právní úpravy výpovědi 

s právní úpravou Slovenské republiky - výsledkem je 

zjištění, že oproti naší je ta slovenská v předstihu a 

mohla by nám být v mnohém inspirací. 
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   V závěru práce shrnuji nejčastější chyby zaměstnavatelů 

při výpovědi, a konstatuji, že některé termíny právní 

úpravy výpovědních důvodů by mohly být vyjasněny nebo 

doplněny, jinak jsou ovšem frekventované problémy 

zaměstnanců způsobeny tím, že podceňují nezbytnost právní 

průpravy k tak složitému úkonu, jakým je výpověď. Dále 

vysvětluji, kde vidím správnou míru flexibility a 

liberálnosti zákoníku práce (i výpovědi z pracovního 

poměru), s tím, že podle mého názoru by flexibilita mohla 

být posílena. Za vhodný nástroj v tomto smyslu pokládám 

zakotvení možnosti dát výpověď z pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele bez udání důvodu nebo z jiného než 

zákonného důvodu. 

   Problematika výpovědi z pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele je v disertační práci podána komplexně. 

Zvláštní pozornost je věnována zejména oblastem, které se 

zdají být problematické, o nichž se v odborné literatuře 

debatuje. Je přihlíženo k příslušné judikatuře, především 

k rozhodnutím pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR. 

Platná právní úprava je kriticky hodnocena a je nabídnuta 

řada námětů de lege ferenda. Práce vychází z právního stavu 

účinného ke dni 31.3.2013. 
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Abstract 

 

The dissertation deals with the termination of 

employment by the employer and notice-related institutes. 

It is an undisputable fact that employers often make 

errors and mistakes when giving a notice. The aim of the work 

is to perform a detailed analysis of a notice with an 

emphasis on these errors and mistakes and try to find a 

solution to prevent them.  

Perhaps even a more important fact is the unwillingness 

of employers to use the notice institute in a wording 

applicable by de lege lata. In addition to unintended errors, 

employers often quite deliberately and intentionally evade 

the law. They argue with insufficient flexibility and a low 

level of liberality in the employment termination 

legislation, purportedly making them avoid giving a notice or 

misuse the termination reasons. Evaluation of whether or not 

the attitude of employers is grounded and reflects on how to 

improve the undesirable situation of evading the law is 

another goal of the work. 

The Labour Code is the basic source of this legislation. 

Therefore, the dissertation deals with the Labour Code in the 

introduction and its relation to the Civil Code in the later 

phase. The term "employment" is also explained and other 

legal acts by which employment can unilaterally be terminated 

(immediate termination of employment, employment termination 

in the probationary period) are analysed in detail for 

comparison purposes. 

The institute of termination of employment by the 

employer is given in historical connections, its terms are 

described, all substantive conditions of the institute are 

analysed, such as the notice form or delivery, with some 

special cases of a notice being included. Considerable space 

is given to termination reasons as they can be considered the 
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most problematic in terms of both interpretation and 

application. Termination of the employer or any part of the 

employer, relocation of the employer or any part of the 

employer, employee redundancy, work injury, occupational 

disease, long-term health disability of an employee, failure 

to meet conditions or requirements for the performance of 

work, failure to meet obligations arising from legal 

regulations and breaching an obligation to comply with the 

mode of an insured temporarily unable to work are concerned. 

As to the termination reasons, it is suitable to note that 

for de lege ferenda I consider beneficial to enable the 

employer to give a notice to its employee without giving a 

reason or for a reason other than that provided for by the 

law if corresponding financial compensation is anchored in 

the law, if control mechanisms preventing misuse of the 

institute are set and if certain groups of employees – those 

with a socially weak position in the labour market are 

protected. 

The dissertation further discusses questions closely 

connected with a notice, such as the notice period, 

compensation money, dismissal prohibition, employee 

evaluation, etc. 

Given the aims of the work, it is necessary to make it 

clear when a legal act of giving a notice is invalid and 

explain what claims entities of employment may bring to the 

court as a result of an invalid notice. This is dealt with in 

the next part of the work.  

The final chapters include a description of the EC 

directives on termination of employment by the employer and 

an explanation of how they are reflected in the Labour Code. 

It can be said that our legislation is in accordance with the 

community law and this is where I see one of the essential 

reasons the legislation keeps a protective nature.  
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Subsequently, notice legislation is compared with the 

legislation of the Slovak Republic, with a result that the 

Slovak legislation is ahead of our legislation and that it 

could serve as inspiration for us in a number of matters. 

In the conclusion of the work I summarise the most 

frequent mistakes of employers when giving a notice. My 

statement is that some terms of the legislation including the 

termination reasons could be clarified or more detailed. 

However, the frequent problems of employees are caused by 

underestimating the necessity to have the legal knowledge of 

such a complex act as a notice. I further explain where I can 

see the right level of flexibility and liberality of the 

Labour Code (also termination of employment) and I state that 

flexibility could be increased in my opinion. As a suitable 

tool in this sense I see the anchoring of a possibility to 

terminate employment by the employer without giving a reason 

or for a reason other than the statutory reason. 

The issue of termination of employment by the employer 

is described comprehensively in the dissertation. A special 

attention is in particular paid to areas that seem to be 

problematic and that are often discussed in professional 

literature. The applicable jurisdiction, especially decisions 

of the industrial panel of the Supreme Court of the Czech 

Republic are considered. The applicable legislation is 

critically evaluated and a number of de lege ferenda 

suggestions are offered. The work is based on a legal state 

effective as of 31 March 2013. 
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