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Diplomová práce se zabývá problematikou porušení pracovní povinnosti ze strany 

zaměstnance a jeho pracovněprávními následky. V první řadě je charakterizován základní 

pracovněprávní vztah, ze kterého plynou pracovní povinnosti. Tato charakteristika je 

rozdělena do pěti částí, v první je definován pracovněprávní vztah, druhá část se zabývá 

identifikací subjektů pracovněprávního vztahu, třetí přibližuje obsah pracovněprávního 

vztahu, čtvrtá pak z obsahu vyčleňuje pouze povinnosti na straně zaměstnance a pátá část 

vysvětluje pojem pracovní kázeň, který právní řád nezná, ale praxe často používá. 

 Druhá kapitola diplomové práce se zabývá prameny práva. Krom základních pramenů 

jako jsou ústavní pořádek, nebo zákon, popisuje zejména vnitřní novotvorbu zaměstnavatele. 

Identifikuje vnitřní předpis, jako jednostranný akt zaměstnavatele, kterým ukládá povinnost 

nebo zakládá právo osobě v podřízeném postavení. Blíže rozvádí speciální vnitřní předpis 

Pracovní řád, jako nástroj konkretizace povinností zaměstnance. Z pramenů práva práce 

zmiňuje i pracovní smlouvu a pokyn. V souvislosti s určením povinností je rozebrána i 

možnost kontroly dodržování těchto povinností a možnost užití kontrolních prostředků. 

 Ve třetí kapitole je rozebráno porušení povinnosti, jako jednání v rozporu s právními 

normami, které s sebou nese následky. Hlavním následkem je vznik odpovědnosti, co by 

sekundárního právního vztahu sankční povahy. Odpovědnost je v této kapitole rozdělena do 

dvou hlavních kategorií – hmotné a nehmotné, které jsou dále převedeny do konkrétní podoby 

jednotlivých sankcí. 

 Nejzávažnějšímu důsledku porušení pracovní povinnosti je věnována čtvrtá kapitola, 

která pojednává o skončení pracovního poměru. Typickým způsobem pro skončení 

pracovněprávního vztahu je výpověď, omezená zákonným limitem výpovědních důvodů na 

straně zaměstnavatele. Výpovědní důvody zaměstnavatele mohou být tří druhů. První skupinu 

tvoří organizační důvody na straně zaměstnavatele. Mohou spočívat v organizačních, 

ekonomických, technologických či technických okolnostech souvisejících s provozem 

zaměstnavatele. Druhou skupinou jsou důvody spočívající ve způsobilosti zaměstnance 



k plnění pracovních úkolů. Sem lze zařadit zdravotní stav, kdy zaměstnanec nemůže dále 

konat dosavadní práci. Třetí skupinou výpovědních důvodů, jsou důvody týkající se chování 

zaměstnance, jeho schopnosti plnit předpoklady právních předpisů i požadavky 

zaměstnavatele Všechny výpovědní důvody jsou v práci blíže definovány v návaznosti na 

platnou právní úpravu. 

 Poslední kapitola pojednává o následcích skončení pracovněprávního vztahu. 

Skončení pracovněprávního vztahu znamená zánik většiny práv a povinností tvořících jeho 

obsah. Řada práv a povinností se skončením pracovního poměru nezaniká, ale naopak vzniká. 

Týkají se ukončení právního vztahu se zaměstnancem a umožnění zaměstnanci založit nový 

vztah u jiného zaměstnavatele a finančních nároků zaměstnance v souvislosti se ztrátou 

finančního příjmu z pracovněprávního vztahu. 

 


