
 

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 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. 



   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. 

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


