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1. Úvod 

Pracovní právo je významnou součástí každodenního života. Téměř všichni byli, jsou 

nebo budou během svého života v pracovním poměru nebo alespoň konat práci na 

základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Práce je pro člověka jednou 

z nejdůležitějších věcí v životě a skončení pracovního poměru má pro zaměstnance řadu 

nepříznivých důsledků. Právní úprava skončení pracovního poměru vychází z potřeby 

zajistit zaměstnanci, který plní svědomitě své povinnosti vyplývající z pracovního 

poměru, stabilitu zaměstnání1. Na druhé straně poskytuje zaměstnavateli možnost 

rozvázat pracovní poměr se zaměstnanci, kteří jsou nadbyteční, porušují své pracovní 

povinnosti nebo v práci zaostávají2 a tak zajišťuje mobilitu pracovním sil3. 

Tématem mojí diplomové práce je skončení pracovního poměru v českém a anglickém 

právu. Účelem této práce je podat ucelený přehled způsobů skončení pracovního 

poměru v českém a anglickém právu a jejich vzájemné srovnání. Předmět mojí 

diplomové jsem si vybrala z následujících důvodů. Ve čtvrtém ročníku jsem měla 

možnost pracovat v advokátní kanceláři, kde jsem se nejčastěji zabývala skončením 

pracovního poměru a nároky z jeho neplatného rozvázání. V akademickém roce 

2011/2012 jsem pak absolvovala studijní pobyt v rámci programu Erasmus/Sokrates na 

University of Sheffield ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska (dále 

jen „Spojené Království“). Z důvodu velkého zájmu o problematiku skončení 

pracovního poměru jsem si jako jeden z předmětů zvolila pracovní právo, kde mezi 

hlavní náplně kurzu patřilo právě skončení pracovního poměru a možné následky 

v případě neplatného skončení pracovního poměru v anglickém právu.  

Protože o skončení pracovního poměru v českém právu již bylo napsáno mnoho 

odborných knih a článků i diplomových prací, rozhodla jsem se jednotlivé způsoby 

skončení pracovního poměru v českém právu porovnat s právem anglickým. Tato 

komparace bude zajímavá z důvodu rozdílného stupně regulace pracovního trhu a 

odlišných typů právních kultur v obou zemích a tudíž i diametrálně rozdílného vývoje 

pracovního práva a jeho právních institutů. Spojené Království má nejméně regulovaný 

                                                            
1 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 227 
2 Tamtéž. str. 227 
3 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 38 
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pracovní trh v Evropské Unii a po Spojených Státech Amerických a Kanadě je třetím 

nejméně regulovaným pracovním trhem na světě. Česká republika má naproti tomu 

jeden z nejvíce regulovaných pracovním trhů na světě4. Česká republika je typickým 

příkladem kontinentálního typu právní kultury, zatímco Anglie je kolébkou 

angloamerické právní kultury. S tím souvisí i rozdílnost pramenů jednotlivých právních 

řádů. V českém právním řádu převládá tzv. psané právo. Hlavním pramenem práva je 

zákon a probíhá zde neustálá snaha o shrnutí práva do obsáhlých kodexů. V Anglii jsou 

hlavním pramenem práva soudní rozhodnutí, které dotvářejí zákony a objevuje se zde 

jako pramen práva i právní obyčej a právní literatura. I když po druhé světové válce 

dochází ke sbližování obou právních systémů, což vede k rostoucímu vlivu právních 

rozhodnutí v kontinentálním typu právní kultury a stále častějšímu používání zákonů v 

angloamerickém právním systému, je stále mezi českým a anglickým právem velký 

rozdíl5. Spojené Království a Česká republika jsou členy řady mezinárodních 

organizací6, které více či méně ovlivňují právní úpravu obou států. Národní úprava 

skončení pracovního poměru tak musí korespondovat i s úpravou mezinárodní. 

Chtěla bych zdůraznit, že anglické právo nemůže být v žádném případě ztotožňováno s 

právem celého Spojeného Království. Právní systém ve Spojeném Království není 

jednotný, ale existují zde dohromady čtyři samostatné právní řády7. Ve své diplomové 

práci se budu zabývat pouze právním řádem anglickým, tedy právem Anglie a Walesu, 

jelikož univerzita, na které jsem rok právo studovala, leží v Anglii. 

Nejprve popíši jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru v českém a anglickém 

právu. Budu se českou a anglickou právní úpravou skončení pracovního poměru 

zabývat zvlášť, protože jednotlivé právní úpravy se od sebe výrazně liší a to jak 

v systematice dělení jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru, tak i 

v právních institutech samotných. V závěrečné části oba právní řády v souvislosti se 

                                                            
4 [Cit. 2012-10-13]. Dostupný z WWW 
http://www.oecd.org/employment/employmentpoliciesanddata/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm 
5 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upravené vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. str. 
104 
6 Oba státy jsou členy mezinárodních organizací: Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce, Rada 
Evropy, Evropské unie atd. 
7 PTÁČEK, Vladimír. Angloamerický právní systém. Brno, 2009. 87 s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita, 
Právnická fakulta, Katedra právní teorie. Vedoucí práce Miloš Večeřa. str. 10. Dostupný také z WWW 
http://is.muni.cz/th/107914/pravf_m/ 
 

http://www.oecd.org/employment/employmentpoliciesanddata/oecdindicatorsofemploymentprotection.htm
http://is.muni.cz/th/107914/pravf_m/
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skončením pracovního poměru porovnám. Pokusím se zaměřit na největší rozdíly mezi 

českými a anglickými způsoby skončení pracovního poměru a navrhnout možné změny, 

které by českou právní úpravu obohatily. 

Než přistoupím k rozboru českého a anglického práva týkajícího se skončení 

pracovního poměru, ráda bych upozornila na jednu skutečnost. Anglické právo prochází 

zcela odlišným vývojem než právo české, tudíž právní instituty, které nalezneme 

v jednom právním řádu, nemusí korespondovat s právním řádem druhým a vice versa. 

Přeložit některé výrazy proto bylo nemožné. Zvláště problematický byl výraz 

„dismissal“. Jedná se o široký pojem, který by se dal volně přeložit jako propuštění 

nebo skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. V českém právu však 

nemá konkrétní právnický ekvivalent. Ten získává až v kontextu. Pro větší přehlednost 

a jistotu, proto vždy uvádím v závorkách i originální anglický název. Dalším slovním 

spojením obtížným přeložit do češtiny je výraz „common law“, který má mnoho 

významů. Ve většině české odborné literatuře ani nedochází k jeho překladu. V tom 

nejširším pojetí je chápán jako synonymum pro angloamerický typ právní kultury. 

V tom nejužším smyslu je pak překládán jako jeden ze dvou systémů soudcovského 

práva (ten druhý se nazývá „equity"). Je ale možné ho také chápat jako označení pro 

tzv. obecné právo, které je tvořeno soudními rozhodnutími a obyčeji8. Ve své 

diplomové práci budu výraz „common law“ překládat právě jako obecné právo. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 BOGUSZAK, Jiří; ČAPEK, Jiří; GERLOCH Aleš. Teorie práva. 2. přepracované vydání, ASPI, 2004. str. 54 
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ČÁST 1. 

2. Skončení pracovního poměru v českém právu 

Způsoby skončení pracovního poměru jsou výslovně uvedeny v ustanovení § 48, 

zákona č. 262/2006 Sb.9, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPr“). 

České pracovní právo obecně rozlišuje tři možnosti skončení pracovního poměru, které 

se pak dále dělí. Jsou jimi: 

a) Právní úkony účastníků pracovního poměru směřující k jeho skončení 

b) Právní události vedoucí k zániku pracovního poměru 

c) Úřední rozhodnutí vedoucí k zániku pracovního poměru 

V následujících kapitolách se budu zabývat jednotlivými možnostmi skončení 

pracovního poměru v České republice podrobněji. 

3. Právní úkony účastníků pracovního poměru směřující k jeho 
skončení 

Česká právní úprava věnuje právním úkonům účastníků pracovního poměru směřující k 

jeho skončení velkou pozornost a podrobně je upravuje, jelikož jsou nejdůležitější a 

v praxi také nejčastější způsob, na jehož základě dochází k rozvázání pracovního 

poměru10. Právní úkony účastníků pracovního poměru směřující k jeho skončení 

můžeme rozdělit na právní úkony dvoustranné a právní úkony jednostranné. Jediným 

dvoustranným právním úkonem směřujícím ke skončení pracovního poměru je dohoda 

o rozvázání pracovního poměru. V tomto případě je potřeba, aby strany pracovního 

poměru projevily shodnou vůli pracovní poměr skončit. Mezi jednostranné právní 

úkony účastníků pracovního poměru směřující k jeho skončení patří výpověď, okamžité 

zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. V těchto 

případech se účastníci pracovního poměru neshodli a došlo mezi nimi k rozporu, při 

čemž jeden z nich se rozhodl pracovní poměr skončit. Výčet těchto čtyř 

pracovněprávních úkonů vedoucích k rozvázání pracovního poměru je taxativní a 

smlouva nebo jiný dokument, který by obsahoval další možnosti skončení pracovního 

                                                            
9 Česko. Zákon č. 262 ze dne 21. dubna 2006, zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky, 2006, částka 84, str. 
3146- 3241. 
10 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. Doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 229 
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poměru, by byl neplatný11. Stejný pracovní poměr je možné rozvázat i více právními 

úkony, které mohou být učiněny jak současně tak i postupně. Pracovní poměr pak za 

takové situace končí na základě toho pracovněprávního úkonu, který je platný a jehož 

účinky nastaly nejdříve. Právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru bude 

mít právní účinky jen tehdy, pokud byl učiněn účastníkem pracovněprávního vztahu, 

tedy zaměstnancem nebo zaměstnavatelem a byly-li splněny všechny podmínky pro 

jeho platnost12. 

Někdy se stane, že právní úkon vedoucí ke skončení pracovního poměru, se neshoduje 

s právní úpravou a lze lehce zaměnit s jiným právním úkonem vedoucím k rozvázání 

pracovního poměru. Právní úkony je třeba posuzovat dle jejich obsahu, nikoliv podle 

jejich označení. V pochybnosti se proto doporučuje, aby strany pracovního poměru 

případné nejasnosti v právních úkonech co nejdříve objasnily a uvedly v souladu se 

svými úmysly a platnou právní úpravou13. 

3.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru (dále jen „Dohoda“) je upravena v ustanovení 

§ 49 ZPr. Je definována jako shodný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele o 

skončení pracovního poměru k určitému dni. Dohodou lze ukončit pracovní poměr v 

jakémkoliv případě. Je nutné, aby dohodu uzavírali účastníci, kteří mají způsobilost k 

právním úkonům a na straně zaměstnavatele navíc někdo, kdo má potřebné oprávnění. 

Úkon vedoucí k uzavření dohody musí být jednoznačný, aby v budoucnu nevzbuzoval 

pochybnosti o jeho obsahu14. Návrh k uzavření dohody může pocházet jak ze strany 

zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Dohoda je uzavřena přijetím návrhu druhou 

stranou. Odmítne-li druhý účastník návrh dohody o rozvázání pracovního poměru nebo 

se k němu vůbec nevyjádří, nedojde ke skončení pracovního poměru dohodou15.  

                                                            
11 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 187 
12 Rozsudek NS ze dne 11. 9. 1997, sp. zn. 2 Cdon 195/97 (SJ 31/1998): rozvázání téhož pracovního poměru více 
právními úkony (učiněnými současně či postupně) zákoník práce ani jiné předpisy nevylučují (nezakazují); jednotlivé 
právní úkony se posuzují samostatně a samostatně také nastávají jejich právní účinky. 
13 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 99 
14 Tamtéž. str. 98 
15 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 192 
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Dohoda musí být vyhotovena písemně a musí v ní být určen den, kterým pracovní 

poměr zaniká16. Podpisy však nemusí být na stejné listině17. Nedodržení písemné formy 

způsobuje její neplatnost. Smluvní strany však mohou dodatečně písemně dohodu 

provést a tak tento nedostatek napravit18. Určení dne, kterým pracovní poměr skončí, 

musí být v dohodě přesně a jednoznačně stanoven. Den skončení pracovního poměru 

může být vedle přímého časového údaje nebo uvedením období podle dní, týdnů nebo 

měsíců stanoven i objektivně zjistitelnou skutečností, která má v budoucnu nastat 

nezávisle na vůli účastníků pracovního poměru19. Pokud den skončení pracovního 

poměru není v dohodě uveden, platí, že sjednaným dnem rozvázání pracovního poměru 

je den, v němž byla dohoda uzavřena20. 

Uvedení důvodů v dohodě není obecně potřeba, výjimkou je, pokud si zaměstnanec 

jejich uvedení vyžádá. Pokud mu zaměstnavatel nevyhoví, zaměstnanec může 

odmítnout uzavření dohody nebo se obrátit na soud a jejich uvedení se domoci. Důvod 

ale nestačí v dohodě pouze uvést, musí skutečně existovat21. 

3.2 Výpověď 

Výpověď je upravena v ustanovení § 50 a následující ZPr. Tento jednostranný právní 

úkon směřující ke skončení pracovního poměru je nezávislý na vůli druhé strany. Právní 

vztah nezaniká okamžikem podání, ale teprve uplynutím výpovědní doby, která je 

upravena v ustanovení § 51 ZPr. Tato doba slouží k tomu, aby se účastníci pracovního 

poměru přizpůsobili nadcházejícím změnám. Zaměstnavateli dává prostor k tomu, aby 

přijal za odcházejícího zaměstnance jiného, a zaměstnanci umožňuje, aby si obstaral 

novou práci nebo jinou výdělečnou činnost. Případně se vyvaroval nepříznivým 

                                                            
16 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 193 
17 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 38 
18 [cit. 2012-10-20]. PAVLÁTOVÁ, Jarmila. Písemná forma právních úkonů po novelizaci zákoníku práce. Dostupný 
z WWW http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d37890v47822-pisemna-forma-pravnich-ukonu-po-
novelizaci-zakoniku-prace/  
19 Rozsudek NS SR ze dne 27. Února 1973, sp. Zn. 3 Cz 25/72 (R 5/1986): Doba, v níž má skončit pracovní poměr 
dohodou, nemusí být sjednaná jen kalendářním dnem. Může být dohodnuta dobou skončení prací, skončením 
pracovní neschopnosti zaměstnance apod. Doba skončení však musí být určena tak, aby nevznikla pochybnost o 
sjednaném dni, v němž má pracovní poměr skončit. 
20 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 192 
21 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 100 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d37890v47822-pisemna-forma-pravnich-ukonu-po-novelizaci-zakoniku-prace/
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d37890v47822-pisemna-forma-pravnich-ukonu-po-novelizaci-zakoniku-prace/
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dopadům, které by na život zaměstnance a jeho rodiny mělo okamžité zrušení 

pracovního poměru22. 

Výpovědní doby činí minimálně dva měsíce a je stejná jak pro zaměstnance, tak i pro 

zaměstnavatele. Začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení 

výpovědi a skončí poslední den příštího měsíce. Výpovědní dobu lze smluvně 

prodloužit, ale nikdy nemůže být kratší než výpovědní doba stanovená v ZPr. 

Výpovědní doba nemusí být ve výpovědi uvedena. Pokud by byla uvedena nesprávně, 

neznamená to, že je výpověď neplatná. Pracovní poměr by tak skončil uplynutím 

výpovědní doby stanovené v zákoně nebo v pracovní smlouvě účastníků daného 

pracovního poměru23. Pracovní poměr a s ním i všechna práva a povinnosti z něho 

vyplývající trvají až do posledního dne výpovědní doby24. 

Nové ustanovení § 51a ZPr stanovuje jinou délku výpovědní doby, byla-li výpověď ze 

strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a povinností. V tomto případě 

platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti 

přechodu práv a povinností. Důvodem nové úpravy je právo zaměstnance na svobodnou 

volbu zaměstnavatele a nadřazenost vůle zaměstnance nad organizačními změnami v 

souvislosti s převodem podniku nebo částí podniku25. Zvláštní podmínky běhu 

výpovědní doby platí pro zaměstnance v tzv. ochranné době (§ 53 ZPr), při výpovědi 

zaměstnankyni z důvodu, pro který by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní 

poměr před nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou (§ 52 písm. g) ZPr) 

nebo při hromadném propuštění zaměstnanců (§ 63 Zpr)26. 

Podstatnými náležitostmi výpovědi jsou písemná forma s vlastnoručním podpisem a 

doručení druhému účastníkovi pracovního poměru do vlastních rukou. Pokud není 

dodržena písemná forma, je výpověď neplatná. Novela ZPr přinesla do českého 

pracovního práva rozpor. Na základě ustanovení §19 písm. d) a § 20 odst. 3 ZPr by se 

mělo jednat o neplatnost absolutní. V ZPr ale bylo ponecháno ustanovení § 72 ZPr, 

                                                            
22 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 202 
23 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 196 
24 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 111 
25 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 39 
26 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru-náležitosti projevu vůle zaměstnavatele. Bulletin advokacie. 
Praha: ČAK, 2009, č. 6., str. 43 
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které vyžaduje uplatnění neplatnosti právního úkonu u soudu v dvouměsíční lhůtě. 

Jedná se o prekluzivní lhůtu, to znamená, že po jejím marném uplynutí musí soud k této 

okolnosti přihlédnout z úřední povinnosti.  Bude záležet tedy na soudech, jak se s touto 

nesrovnalostí v budoucnu vypořádají27. Doručování je upraveno v ustanoveních § 334-

337 ZPr. Doručená výpověď může být odvolána jen se souhlasem druhé strany a to až 

do uběhnutí výpovědní doby nebo pravomocného rozsudku v případě podání žaloby28. 

Pokud by druhý účastník pracovního poměru s odvoláním nesouhlasil, je výpověď 

účinná29. Odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno také 

písemně30. 

3.2.1 Výpověď daná zaměstnancem 

Zaměstnanec má možnost kdykoliv pracovní poměr svobodně rozvázat a to 

z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. To co bylo napsáno pro výpověď 

obecně, se vztahuje i na výpověď danou zaměstnancem, musí být tedy dodržena 

písemná forma a výpověď musí být zaměstnavateli doručena. Výpověď je účinná po 

uběhnutí výpovědní doby. 

3.2.2 Výpověď daná zaměstnavatelem 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů taxativně uvedených v 

ustanovení § 52 ZPr. Zaměstnavatel je tak značně omezen a to z důvodu ochrany 

zaměstnance. Zaměstnavatel musí ve výpovědi náležitě vymezit výpovědní důvod a 

konkretizovat ho uvedením skutečností, v nichž zaměstnavatel spatřuje naplnění 

skutkové podstaty uplatňovaného výpovědního důvodu31. Důvod výpovědi nesmí být 

dodatečně měněn32. 

Důvody, na jejichž základě může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, řadíme do 

těchto skupin: 

                                                            
27 [cit. 2012-10-20]. JELÍNEK, Tomáš. Neplatnost právních úkonů podle novely zákoníku práce. Dostupný z WWW 
http://www.epravo.cz/top/clanky/neplatnost-pravnich-ukonu-podle-novely-zakoniku-prace-78257.html  
28 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru-náležitosti projevu vůle zaměstnavatele. Bulletin advokacie. 
Praha: ČAK, 2009, č. 6., str. 43. 
29 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 199 
30 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 39 
31 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 197 
32 Tamtéž. str. 198 

http://www.epravo.cz/top/clanky/neplatnost-pravnich-ukonu-podle-novely-zakoniku-prace-78257.html
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a) Organizační změny (§ 52 písm. a) až c) ZPr33) 

Jedná se o nejčastější rozvazovací důvod ze strany zaměstnavatele. Zaměstnavatel musí 

rozhodnout o organizačních změnách přede dnem dání výpovědi z těchto důvodů. Musí 

jít obsahově o skutečnou organizační změnu. Při rušení nebo přemístění zaměstnavatele 

musí jít o zrušení nebo přemístění konkrétní organizační jednotky, jejímž 

prostřednictvím realizuje zaměstnavatel předmět své činnosti. O výpovědní důvod 

zrušení jde pouze tehdy, není-li zrušení spojeno s přechodem práv a povinností (§ 338-

342 ZPr), nebo s přechodem výkonu práv a povinností (§ 343-345 ZPr). Ani převod 

zaměstnavatele nebo jeho části, není výpovědním důvodem, protože v takovém případě 

přecházejí práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, nebo výkon, 

takových povinností, na nabývajícího zaměstnavatele. Pracovní poměr v takovém 

případě nezaniká, pouze se mění subjekt zaměstnavatele34. 

Před výpovědí z důvodu nadbytečnosti musí být zaměstnavatelem rozhodnuto o 

organizační změně způsobující snížení počtu pracovních míst nebo rušení pracovních 

míst. Je pak na zaměstnavateli, které a kolik z dosavadních zaměstnanců se stanou 

nadbytečnými. Zaměstnavatel se ale musí vyvarovat diskriminačnímu výběru 

nadbytečného zaměstnance35. 

b) Dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance (§ 52 písm. d) a e) ZPr) 

Při výpovědi z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) ZPr36 musí být posudek 

vyhotoven v zákoně uvedenými subjekty a takový posudek musí být k dispozici v době 

podání výpovědi. Zaměstnavatel má právo dát zaměstnanci výpověď, ale není to jeho 

povinnost. Zaměstnavatel je povinen přesně uvést z jakého důvodu dává zaměstnanci 

výpověď a takový důvod nejde dodatečně měnit. Odkaz na příslušné ustanovení v 

                                                            
33 Ustanovení §52 písm. a) - c) ZPr: „a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel 
nebo jeho část,  
 c) 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.“  
34 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 104 
35 ŠKUBAL, Jaroslav; LIŠKUTÍN, Tomáš. Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Personální a 
sociálně právní kartotéka. 2011, č. 3, str. 1 
36 Ustanovení §52 písm. d) ZPr: „Nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 
pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, 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 příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 
expozice.“ 
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zákoně by v tomto případě bylo nedostačující, jelikož ustanovení obsahuje několik 

důvodů37. 

Stejné podmínky musí splňovat i lékařský posudek, na jehož základě lze uplatnit 

výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. e) ZPr38. Lékařský posudek musí uvádět, 

že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ztratil dlouhodobě způsobilost 

vykonávat dosavadní práci, ale nemusí jít o ztrátu trvalou39. 

c) Nesplňování předpokladů pro výkon práce ze strany zaměstnance (§ 52 písm. f) 

ZPr40) 

I v tomto ustanovení je obsaženo několik důvodů. Je proto rozhodující, aby ve výpovědi 

bylo přesně vymezeno, z jakého důvodu je výpověď zaměstnanci dána. Kvalifikačními 

předpoklady se rozumí předpoklady stanovené pro výkon určitého druhu práce právními 

předpisy. Požadavky pro řádný výkon práce jsou pak stanoveny zaměstnavatelem. 

Zaměstnavateli se opět dává možnost pracovní poměr rozvázat a je na něm, zda tak 

učiní nebo bude zaměstnance dále zaměstnávat. Na druhou stranu zaměstnavatel může 

dát zaměstnanci výpověď po celou dobu, po kterou konkrétní zaměstnanec tyto 

požadavky nesplňuje. Pokud je ovšem zaměstnanci poskytnuta výjimka z předepsaného 

kvalifikačního předpokladu vzdělání, nemůže zaměstnavatel uplatnit tento výpovědní 

důvod po dobu této výjimky.  

V případě že zaměstnanec vykazuje neuspokojivé pracovní výsledky, musí 

zaměstnavatel písemně zaměstnance vyzvat k odstranění závad v plnění pracovních 

úkonů v době posledních dvanácti měsíců před podáním výpovědi. Výtka musí 

obsahovat přesné popsání skutečností, ve kterých zaměstnavatel spatřuje nedostatky 

v práci, aby měl zaměstnanec objektivní možnost k dosažení nápravy. Co přesně je 

přiměřenou dobou záleží na typu práce a charakteru závad, které byly zaměstnanci 

                                                            
37 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 105 
38 Ustanovení §52 písm. e) ZPr: „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.“ 
39 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 106 
40 Ustanovení §52 písm. f) ZPr: „Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon 
sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; 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.“ 
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zaměstnavatelem vytýkány. Zaměstnavatel musí vyhodnotit, zda byly vytknuté 

nedostatky v práci v přiměřené době zaměstnancem odstraněny41. 

d) Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo porušování pracovních nebo 

jiných povinností zaměstnancem (§ 52 písm. g) a h) ZPr) 

I ustanovení § 52 písm. g) ZPr42 obsahuje několik důvodů výpovědi související 

s porušováním povinností. Jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním 

zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, může zaměstnavatel přistoupit 

k výpovědi pouze, pokud tomu nebrání existence okolností uvedených v § 55 odst. 2 

ZPr a nevztahuje se na něj zákaz výpovědi dle ustanovení § 53 a 54 ZPr43. 

Rozlišujeme tři typy porušení pracovních povinností: zvlášť hrubý způsob, závažné 

porušení a soustavné méně závažné porušování. ZPr ani jiný právní předpis je 

nedefinuje, záleží proto na konkrétní situaci44. Není rozhodné, zda zaměstnavatel nabízí 

v pracovním řádu nebo jiném vnitřním předpise seznam různých typů chování a jejich 

přiřazení pod jednotlivé typy porušení povinností. Je jen na soudu, aby určil, o jaký typ 

porušování povinností se jedná45. Zaměstnavatel má subjektivní lhůtu v délce dvou 

měsíců, která běží ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu k výpovědi dozvěděl, aby 

dal zaměstnanci výpověď. Pokud zaměstnanec porušil pracovní povinnosti v cizině, 

dvouměsíční lhůta začíná běžet ode dne návratu zaměstnance z ciziny. Objektivní lhůta 

činí jeden rok ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl46. Jedná se o lhůty prekluzivní. 

Běh uvedených lhůt se řídí ustanovením §333 ZPr. 

Pokud zaměstnanec porušil pracovní povinnosti, musí zaměstnavatel tuto skutečnost 

prokázat. Zaměstnanci, který se soustavně, to znamená minimálně třikrát, dopustil méně 

závažného porušování pracovních povinností, lze dát výpověď jen tehdy, byl-li na 

                                                            
41 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 106 
42 Ustanovení § 52 písm. g) ZPr: „Jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl 
okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících 
se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních 
předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 
měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 
písemně upozorněn na možnost výpovědi.“ 
43 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 108 
44 Rozsudek NS ze dne 14. února 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000 (Soubory, sv. 2, C 198)  
45 Rozsudek NS ze dne 19. ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99 (R 21/2001) 
46 Ustanovení §58 ZPr 
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možnost výpovědi zaměstnavatelem během posledních šesti měsíců upozorněn. Nemusí 

jít o porušení stejného druhu, ale musí být dána přiměřená časová souvislost47. 

1. ledna 2012 byl do zákoníku práce novelou přidán nový výpovědní důvod48. 

Zaměstnavatel má tak možnost dát výpověď zaměstnanci, který poruší povinnost 

stanovenou v ustanovení § 301a ZPr zvlášť hrubým způsobem. Porušení takové 

povinnosti spočívá v tom, že zaměstnanec v době své dočasné pracovní neschopnosti, 

po kterou mu vzniká nárok na náhradu mzdy nebo platu od zaměstnavatele namísto 

nemocenského, zvlášť hrubým způsobem porušil povinnost zdržovat se v době dočasné 

pracovní neschopnosti v místě pobytu nebo dodržovat dobu a rozsah povolených 

vycházek49. 

Na výpověď z tohoto výpovědního důvodu se vztahuje jednoměsíční subjektivní lhůta, 

která běží ode dne, kdy se zaměstnavatel o důvodu výpovědi dozvěděl50. Nejpozději 

však do jednoho roku ode dne, kdy důvod pro výpověď vznikl. Tyto lhůty mohou být 

překročeny, pokud se porušení povinností, které je příčinou výpovědi, stane předmětem 

šetření jiného orgánu. Lhůta pro podání výpovědi pak končí měsíc ode dne, kdy se 

zaměstnavatel dozvěděl o výsledku tohoto šetření51. 

Pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z tohoto důvodu, nemůže současně 

sankciovat zaměstnance snížením nebo neposkytnutím náhrady mzdy nebo platu 

namísto nemocenského dle ustanovení § 192 odst. 5 ZPr. Sankciovat může v případě, 

nejedná-li se o porušení dle ustanovení § 301a ZPr zvlášť hrubým způsobem nebo 

došlo-li k takovému porušení, ale zaměstnavatel nedá zaměstnanci výpověď z tohoto 

důvodu52. 

                                                            
47 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru ve světle soudních rozhodnutí. Právo pro podnikání a 
zaměstnávání. 2009, č. 9, str. 7 
48 Ustanovení §52 písm. h) Zpr: „poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance 
stanovenou v § 301a.“ 
49 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 110 
50 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 39 
51 Ustanovení §57 odst. 2 ZPr 
52 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 111 
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3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžité zrušení pracovního poměru je další z jednostranných právních úkonů, kterým 

lze zrušit každý pracovní poměr bez ohledu na to, jak byl založen. V praxi je téměř 

nevyužíván a dochází k němu jen ve výjimečných situacích taxativně vyjmenovaných v 

ZPr. 

I okamžité zrušení pracovního poměru musí být provedeno písemně, řádně doručeno 

druhému účastníkovi a musí v něm být přesně stanoven důvod okamžitého zrušení 

pracovního poměru tak, aby ho nebylo možno zaměnit s jiným důvodem nebo ho 

dodatečně měnit. Měl by být proto konkretizován uvedením skutečností, které naplňují 

důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, ale není nutné rozvádět všechny 

podrobnosti nebo právní kvalifikace53. V případě nesrozumitelného nebo neurčitého 

uvedení důvodu se přistoupí k výkladu projevu vůle, pokud by ani tak nebylo možné 

určit důvod okamžitého zrušení, je takového skončení pracovního poměru neplatné54.  

Neuvedení důvodu okamžitého zrušení pracovního poměru nebo nedodržení písemné 

formy také způsobuje jeho neplatnost55. Není nutné, aby uplynula určitá doba jako je 

tomu u výpovědi. Účinky nastávají ze zákona dnem, kdy byl zrušovací projev doručen 

druhému účastníkovi. Pokud by byl uveden jiný časový údaj, nehledí se na něj56.  

Rozlišujeme okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a okamžité 

zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

3.3.1 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr jen, jestliže57: 

„ a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, 

nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu 

neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho 

vhodné práce, nebo 
                                                            
53 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 255 
54 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 117 
55 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. Nakladatelství ANAG, 2012. 
str. 40 
56 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 256 
57 Ustanovení §56 ZPr 
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b) zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu 

anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1 

ZPr).“ 

Pro první případ je nutné, aby existoval lékařský posudek, který výslovně deklaruje, že 

zaměstnanec nemůže dále konat práci bez závažného ohrožení svého zdraví. Musí být 

vydán poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo musí jít o rozhodnutí 

příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumával58. Zaměstnavatel 

má 15 dní na to, aby zaměstnanci nabídl výkon jiné pro něho vhodné práce. V případě, 

že zaměstnavatel jinou vhodnou práci pro zaměstnance nemá, může se zaměstnancem 

rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením. Neučiní-li tak a zaměstnavatel mu práci 

nepřiděluje, zaměstnanec má nárok na náhradu odměny ve výši průměrného výdělku dle 

ustanovení § 208 ZPr59. 

Ve druhém případě musí jít o nevyplacení těch peněžních plnění, která ZPr a platové 

předpisy za mzdu nebo plat považují. Dnem splatnosti je pak den, který konkrétní 

zaměstnavatel určil dle ustanovení § 141 odst. 3 ZPr. Mzda nebo plat jsou splatné 

nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na mzdu nebo plat 

vznikl zaměstnanci nárok60. Zaměstnavatel nemůže zabránit zaměstnanci, aby okamžitě 

rozvázal pracovní poměr tím, že mu dodatečně všechny jeho nároky uspokojí61. 

Zaměstnanci také vzniká nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného 

měsíčního výdělku za dobu odpovídající délce výpovědní doby (§ 56 odst. 2, § 67 ZPr). 

Nároky z neplatného okamžitého zrušení pracovního poměru jsou upraveny obdobně 

jako v případě neplatné výpovědi62. 

3.3.2 Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

Jedná se o případy, kdy dojde k závažnému porušení povinností, které vyplývají z 

právních předpisů vztahujících se k práci zaměstnance, a po zaměstnavateli je 

                                                            
58 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 245 
59 Tamtéž. str. 246 
60 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 118 
61 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 247 
62 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 118 
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nespravedlivé požadovat, aby zaměstnance zaměstnával až do uplynutí výpovědní 

doby63. 

Zaměstnavatel může výjimečně okamžitě zrušit pracovní poměr64, 

„a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně 

odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, 

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.“ 

Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem 

vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem zákon nedefinuje. Záleží proto na 

konkrétním porušení takové povinnosti, době porušení a celkové situaci s přihlédnutím 

k osobě zaměstnance (tedy zda zaměstnanec v minulosti již povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahující se k jím vykonané práci porušil, jaké má zaměstnanec 

pracovní zařazení, či zda jde o porušení povinností, které je zcela mimořádné a 

vybočuje z normálního chování a činnosti zaměstnance)65. Základní povinnosti 

zaměstnanců stanovuje ZPr, dále vyplývají z pracovní smlouvy, pracovního řádu nebo 

z pokynů nadřízeného vedoucího zaměstnance a jiných právních předpisů. Tyto 

povinnosti musejí být dodržovány jak v době pracovní tak i mimo ni66. 

Okamžitě zrušit pracovní poměr nelze s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na 

mateřské dovolené ani se zaměstnankyní nebo zaměstnancem na rodičovské dovolené, i 

kdyby byly všechny ostatní předpoklady pro okamžité zrušení pracovního poměru 

splněny67. 

Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem 

projednat s odborovou organizací. Tím se rozumí, že zaměstnavatel sdělí záměr dát 

                                                            
63 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 238 
64 Ustanovení §55 ZPr 
65 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 40 
66 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 240 
67 Tamtéž. str. 241 
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výpověď nebo okamžitě zrušit pracovní poměr s určitými zaměstnanci a vyslechne 

názor odborové organizace. Členové orgánu odborové organizace, která u 

zaměstnavatele působí, jsou zvláštně chráněni v době jejich funkčního období a v době 

jednoho roku po jeho skončení, tím že si zaměstnavatel musí vyžádat předchozího 

souhlasu odborové organizace k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele68. 

3.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr ve zkušební době. 

Tato možnost skončení pracovního poměru je upravena v ustanovení § 66 ZPr. Pracovní 

poměr může být ukončen kdykoliv během trvání platně sjednané zkušební doby 

s ohledem na její možné prodloužení v důsledku celodenních překážek v práci a čerpání 

celodenní dovolené (§ 35 odst. 4 ZPr)69. Pracovní poměr je možné takto zrušit 

z jakéhokoliv důvodu mimo důvod diskriminační nebo i bez uvedení důvodu. 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno písemně. Pracovní 

poměr skončí dnem, který je jednou ze smluvních stran uveden, pokud není takový den 

v písemném vyhotovení uveden, skončí pracovní poměr doručením zrušení pracovního 

poměru druhému účastníkovi70. 

Zaměstnavateli je zakázáno zrušit pracovního poměru ve zkušební době v průběhu 

prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. 

V období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 je ochranná doba prodloužena na 21 

kalendářních dní. V případě že zaměstnanci vznikne pracovní neschopnost po doručení 

písemného vyhotovení zrušení pracovního poměru ve zkušební době ale před jeho 

účinkem, neprodlužuje se nijak tato doba a pracovní poměr zanikne k datu určenému71.  

                                                            
68 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 40 
69 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 126 
70 Tamtéž. str. 127 
71 Tamtéž. str. 126 
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3.5 Další způsoby skončení pracovního poměru 

3.5.1 Hromadné propouštění 

Ustanovení § 62 ZPr bylo do zákoníku práce vloženo na základě harmonizace českého 

právního řádu s právem Evropské unie. V souladu se směrnicí Rady 98/59/EHS, o 

sbližování právních úprav členských států týkajících se hromadného propuštění pro 

nadbytečnost, upravuje ZPr procedurální vztahy mezi zaměstnavateli a zástupci 

zaměstnanců při hromadném propuštění zaměstnanců. Vznikla tím možnost státu 

přispět k řešení situace a zaměstnanec má lepší možnost připravit se na skutečnost, že se 

ocitne bez zaměstnání. 

O hromadné propuštění se jedná, skončí-li zaměstnavatel pracovní poměr v období 30 

kalendářních dnů výpovědí z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) ZPr, 

tj. organizačních důvodů a je dosažen určitý počet takto propuštěných zaměstnanců u 

jednoho zaměstnavatele. Počet propuštěných zaměstnanců závisí na velikosti 

zaměstnavatele. K tomu, aby byly splněny podmínky hromadného propuštění, je nutno 

propustit 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 

zaměstnanců, 10% zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 

zaměstnanců, nebo 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 

zaměstnanců. Pokud byl skončen pracovní poměr výpovědí nejméně s pěti zaměstnanci, 

započítávají se do celkového počtu i ti, s nimiž byl pracovní poměr skončen dohodou. 

Před uskutečněním hromadného propuštění je zaměstnavatel povinen včas, nejpozději 

30 dnů před zamýšleným dáním konkrétních výpovědí jednotlivým zaměstnancům, o 

svém záměru písemně informovat příslušnou odborovou organizaci a radu zaměstnanců 

a zahájit s nimi jednání o možnostech zabránění hromadnému propuštění, popř. 

zmírnění jeho nepříznivých následků pro zaměstnance. Zaměstnavatel by měl sdělit, 

z jakého důvodu hromadné propouštění zamýšlí, uvést počet a profesní složení 

zaměstnanců, kteří mají být propuštěni a na základě jakých hledisek byli tito 

zaměstnanci vybráni, informovat o počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří nejsou 

propuštěni, stanovit dobu, v níž se hromadné propuštění má uskutečnit a stanovit 

odstupné a další práva, které propuštěným zaměstnancům náleží. Zaměstnavatel je 

současně povinen písemně informovat o svém záměru krajskou pobočku Úřadu práce 

příslušnou podle místa činnosti zaměstnavatele a poté doručit písemnou zprávu o svém 
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konečném rozhodnutí o hromadném propuštění a o výsledcích jednání s odborovou 

organizací nebo radou zaměstnanců. V případě že u zaměstnavatele nepůsobí odborová 

organizace ani rada zaměstnanců má zaměstnavatel výše uvedené povinnosti vůči 

každému zaměstnanci, kterého se hromadné propuštění týká. 

Pracovní poměr hromadně propuštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po 

uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy o svém rozhodnutí 

o hromadném propuštění a výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou 

zaměstnanců krajské pobočky Úřadu práce příslušné podle místa činnosti 

zaměstnavatele, ledaže by zaměstnanec prohlásil, že netrvá na prodloužení svého 

pracovního poměru72. 

3.5.2 Odstoupení od pracovní smlouvy 

Odstoupení od smlouvy je zvláštním případem skončení pracovního poměru a je možné 

jen z taxativně uvedených důvodů stanovených v ustanovení § 34 odst. 2 a 3 ZPr. Jedná 

se o případy, kdy zaměstnanec nenastoupí do práce v den sjednaný v pracovní smlouvě 

jako den nástupu do práce, aniž mu v tom brání překážky v práci nebo existují-li takové 

překážky a neuvědomí o nich zaměstnavatele do jednoho týdne. Platně uzavřená 

pracovní smlouva se ruší od počátku, tedy ke dni jejího uzavření. Při ostatních 

způsobech skončení pracovního poměru jde o zánik až dnem platného skončení73. 

3.5.3 Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto 
místa 

V zákonem vymezených případech je možné zaměstnance, jehož pracovní poměr byl 

založen jmenováním, odvolat nebo se takový zaměstnanec může sám své funkce vzdát.  

Podmínkou platnosti těchto jednostranných právních úkonů je písemná forma a řádné 

doručení druhé straně pracovního poměru. Odvolání nebo vzdání se funkce nezpůsobuje 

však zánik pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel nemá pro zaměstnance vhodnou 

práci, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci, je dán ze strany 

zaměstnavatele jeden z organizačních výpovědních důvodů uvedený v ustanovení § 52 

písm. c) ZPr. V případě odmítne-li zaměstnanec zaměstnavatelem nabídnutou práci, 

                                                            
72 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav: Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 40 
73 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 95 
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platí to stejné74. V obou případech se jedná o překážku v práci na straně zaměstnavatele 

a zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši jeho průměrného výdělku podle 

ustanovení § 208 ZPr. Odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách 

náleží zaměstnanci jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa 

vedoucího zaměstnance v souvislosti se zrušením tohoto místa v důsledku organizační 

změny. V případě jmenování na dobu určitou, skončí pracovní poměr uplynutím doby, 

jestliže neskončí takový pracovní poměr dříve rozvázáním pracovního poměru75. 

4. Odstupné 

Odstupné je jednorázovým peněžitým plněním poskytovaným při skončení pracovního 

poměru výpovědí z tzv. organizačních důvodů (§ 52 písm. a) až c) ZPr) nebo 

z výpovědního důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. d) ZPr nebo dohodou 

uzavřenou ze stejných důvodů76. Od 1. ledna 2012 byla základní výše odstupného při 

skončení pracovního poměru z organizačního důvodu novelizována77. Jeho výše je teď 

nově závislá nejen na výši mzdy nebo platu ale i na délce trvání pracovního poměru 

zaměstnance u zaměstnavatele, u něhož nárok na finanční kompenzaci vzniká. 

Zaměstnanci, který u téhož zaměstnavatele pracoval méně než jeden rok, náleží 

jednonásobek jeho průměrného měsíčního výdělku. Jestliže jeho pracovní poměr u 

téhož zaměstnavatele trval alespoň jeden rok ale méně než dva roky, zaměstnanec má 

nárok na dvojnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku a trval-li pracovní poměr u 

téhož zaměstnavatele alespoň dva roky, náleží zaměstnanci trojnásobek jeho 

průměrného měsíčního výdělku78. Do celkové doby trvání pracovního poměru u téhož 

zaměstnavatele je možné započítat i dobu trvání předešlého pracovního poměru u tohoto 

zaměstnavatele, není-li doba mezi skončením předešlého pracovního poměru a 

pracovního poměru, ze kterého vzniká nárok na odstupné delší než šest měsíců79. Pokud 

ke skončení pracovního poměru dojde výpovědí nebo dohodou z důvodu uvedeného 

v ustanovení § 52 odst. 1 písm. d) ZPr odstupné činí dvanáctinásobek průměrného 

měsíčního výdělku. Takový nárok zaměstnanci nevznikne, pokud se zaměstnavatel 
                                                            
74 Tamtéž. str. 137 
75 Tamtéž. str. 138 
76 Tamtéž. str. 128 
77 [cit. 2012-10-20]. KAŠPÁREK, Michal. Novelou zákoníku práce krok za krokem: odstupňované odstupné. 
Dostupný z WWW http://www.patria.cz/pravo/1974354/novelou-zakoniku-prace-krok-za-krokem-odstupnovane-
odstupne.html 
78 Ustanovení §67 odst. 1 Zpr 
79 Ustanovení §68 odst. 1 ZPr 

http://www.patria.cz/pravo/1974354/novelou-zakoniku-prace-krok-za-krokem-odstupnovane-odstupne.html
http://www.patria.cz/pravo/1974354/novelou-zakoniku-prace-krok-za-krokem-odstupnovane-odstupne.html
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odpovědnosti dle ustanovení § 367 odst. 1 ZPr zcela zprostí. Základní výše odstupného 

uvedená v ustanovení § 67 ZPr je výší minimální a nesmí být snížena. Výše odstupného 

ale může být zaměstnavatelem neomezeně zvýšena. Vyšší odstupné může být 

podmíněno splněním různých podmínek. Takové podmínky nesmí být ale 

diskriminační80. 

Výplata odstupného není možná před dnem skončením pracovního poměru, 

zaměstnavatel se se zaměstnancem může písemně dohodnout na vyplacení odstupného 

v den skončení pracovního poměru nebo na dnu pozdějším. Pokud žádná taková dohoda 

neexistuje, dojde k výplatě odstupného v termínu, který je u zaměstnavatele určen pro 

výplatu mzdy nebo platu za kalendářní měsíc, v němž pracovní poměr skončil. 

Pokud zaměstnanec znovu uzavře pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti 

s týmž zaměstnavatelem do tří měsíců, nebo v případě nároku na vyšší než základní 

odstupné, v době, která odpovídá počtu měsíců rovnajícímu se vyššímu násobku 

průměrného měsíčního výdělku, je zaměstnanec povinen poměrnou část odstupného 

stanovenou podle kalendářních dní vrátit81. V případě že zaměstnancovým 

zaměstnavatelem je stát, podmínky vzniku nároku na vrácení vyplaceného odstupného 

vzniknou jen tehdy, nastoupí-li zaměstnanec opětovně do zaměstnání k téže organizační 

složce státu či jejímu právnímu nástupci82. 

Přecházejí-li práva a povinnosti na jiného zaměstnavatele a zaměstnanec v práci 

pokračuje, nárok na odstupné mu nevzniká. Ani v případě skončení pracovního poměru 

na dobu určitou jejím uplynutím, nárok na dostupné nevzniká83. Ustanovení § 73a odst. 

2 ZPr obsahuje zvláštní úpravu nároku na odstupné u osob, které byly odvolány 

z funkce nebo se funkce obsazované jmenováním vzdaly. Nárok na odstupné vzniká 

pouze, pokud se pracovní poměr založený jmenováním zcela ruší a zaměstnanec se 

zaměstnavatelem neuzavře dohodu o jeho dalším působení84. 

                                                            
80 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 129 
81 Tamtéž. str. 130 
82 Rozsudek NS, ze dne 13. září 2005, sp. zn. 21 Cdo 2525/2004 a 21 Cdo 1031/2005 
83 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 131 
84 Tamtéž. str. 132 
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5. Neplatné rozvázání pracovního poměru 

Neplatné rozvázání pracovního poměru je upraveno v ustanovení § 69 až 72 ZPr. 

V případě, že má zaměstnanec za to, že s ním byl neplatně rozvázán pracovní poměr, je 

oprávněn podat na soud žalobu o určení neplatnosti skončení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele a rozhodnout se zda trvá na dalším zaměstnávání85. Žaloba musí 

být doručena soudu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr 

skončit tímto rozvázáním. Jedná se o lhůtu prekluzivní. Žaloba může být podána 

nejdříve po učiněném právním úkonu směřujícím k rozvázání pracovního poměru86. 

Pod pojmem neplatné rozvázání pracovního poměru je třeba rozumět skutečnost, že 

zaměstnanec nebo zaměstnavatel provedl některý z rozvazovacích úkonů neplatně, ať 

již pro nedostatek zákonem stanovené formy, podmínek doručování, nerespektování 

zákazu výpovědi nebo pro nesprávnost nebo neexistenci důvodů stanovených pro 

možnost konkrétní úkon realizovat apod87. 

Zaměstnanec, který trvá na tom, aby ho zaměstnavatel i nadále zaměstnával, musí 

zaměstnavatele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat a pracovní poměr 

tak trvá dál88. Zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši jeho 

průměrného měsíčního výdělku v případě, že mu zaměstnavatel neumožňuje pokračovat 

v práci. Zaměstnavatel musí plnit ode dne, kdy mu zaměstnanec oznámí, že chce dále 

v pracovním poměru pokračovat. Zaměstnavatelova povinnost plnit zaniká dnem, který 

předchází dnu, kdy je zaměstnanci umožněno v práci pokračovat, nebo nestane-li se tak, 

dnem skončení pracovního poměru. Celková náhrada mzdy tak může narůst do 

vysokých částek z důvodu dlouhého soudního sporu, který v České republice není 

výjimkou89. Nově je proto v zákoníku práce obsaženo moderační právo soudu snížit 

náhradu mzdy nebo platu. V případě kdy zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu 

ve výši průměrného měsíčního výdělku po dobu alespoň šesti měsíců, ustanovení § 69 

                                                            
85 ŠKUBAL, Jaroslav; LIŠKUTÍN, Tomáš: Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Personální a 
sociálně právní kartotéka. 2011, č. 3, str. 2 
86 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 41 
87 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 94 
88 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 41 
89 ŠKUBAL, Jaroslav; LIŠKUTÍN, Tomáš: Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Personální a 
sociálně právní kartotéka. 2011, č. 3, str. 2 
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odst. 2 ZPr umožňuje, aby se zaměstnavatel obrátil na soud s návrhem na přiměřené 

snížení náhrady mzdy nebo v platu v dalším období90. 

Jestliže zaměstnanec na dalším zaměstnávání netrvá, považuje se pracovní poměr 

skončený dohodou dnem, jehož určení záleží na způsobu, jakým byl pracovní poměr 

neplatně zaměstnavatelem rozvázán. Pokud zaměstnavatel dal zaměstnanci neplatnou 

výpověď, skončí pracovní poměr posledním dnem výpovědní doby. V případě 

neplatného okamžitého zrušení pracovního poměru nebo zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době, skončí pracovní poměr dnem, který je v takovém zrušení určen jako den, 

kterým má pracovní poměr skončit. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve 

výši odpovídající době trvání výpovědní doby. Pokud ovšem neplatnost rozvázání 

pracovního poměru způsobí zaměstnanec, musí zaměstnavateli nahradit případnou 

škodu dle ustanovení § 70 ZPr 91. 

6. Právní události 

Pracovní poměr může být také ukončen na základě právní události, tj. objektivní 

skutečnosti nastávající zcela nebo alespoň z části nezávisle na lidské vůli.  

6.1 Smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele 

Smrt zaměstnance způsobuje skončení pracovního poměru. Peněžité nároky 

zaměstnance však nezanikají, ale přecházejí do výše trojnásobku na manžela zesnulého, 

jeho děti a rodiče pokud s ním žili v době smrti ve společné domácnosti. Nejsou-li 

takové osoby, je zaměstnavatel povinen plnit ve prospěch dědiců. Zaměstnavatelova 

povinnost v případě smrti zaměstnance se týká pouze mzdových nebo platových nároků. 

Ostatní plnění jako cestovní náhrady nebo odměna za pracovní pohotovost se stávají 

předmětem dědictví. Smrtí zaměstnance zanikají peněžitá práva zaměstnavatele vůči 

zaměstnanci. Výjimkou jsou ty nároky, které zaměstnanec před svou smrtí co do 

důvodu a výše písemně uznal a o nichž bylo do smrti zaměstnance ve prospěch 

zaměstnavatele rozhodnuto a nároku na náhradu škody, kterou zaměstnanec způsobil 

úmyslně. 

                                                            
90 JAKUBKA, Jaroslav; SCHMIED, Zdeněk; TRYLČ, Ladislav. Zákoník práce 2012. 8. aktualizované vydání. 
Nakladatelství ANAG, 2012. str. 41 
91 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : Eurounion Praha, s.r.o., 2012. str. 135 
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Dle ustanovení § 342 ZPr pracovní poměr rovněž zanikne v případě smrti 

zaměstnavatele, který je fyzickou osobou. Potvrzení o zaměstnání vystavuje v takovém 

případě příslušný úřad práce. Pracovněprávní vztahy však nezaniknou, pokud v živnosti 

pokračuje jiná osoba. Až do skončení dědického řízení může v živnosti pokračovat 

správce dědictví, dědicové ze zákona, dědicové ze závěti a/nebo pozůstalý manžel nebo 

partner, i když není dědicem za podmínky, že je spoluvlastníkem majetku používaného 

k provozování živnosti92. Stejné právní následky jako smrt zaměstnance či 

zaměstnavatele má jejich prohlášení za mrtvé93. 

Zvláštní právní situace nastává při zániku zaměstnavatele, který je právnickou osobou. 

ZPr nevymezuje tuto možnost jako jeden ze způsobů skončení pracovního poměru. 

Analogicky lze ovšem dovodit, že pracovní poměr končí zánikem právnické osoby, 

pokud nedojde k přechodu práv a povinností z těchto pracovněprávních vztahů na 

přejímajícího zaměstnavatele. 

6.2 Uplynutí doby 

Pokud se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, pak tento pracovní poměr skončí 

uplynutím doby, na kterou byl sjednán94. Může ale skončit také ostatními způsoby 

skončení pracovního poměru. Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na 

konání určité práce, pak pracovní poměr skončí provedením této práce. Zaměstnavatel 

v tomto případě musí zaměstnance alespoň tři dny před skončením pracovního poměru 

upozornit na skončení pracovního poměru. Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí 

sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že se jedná o 

pracovní poměr na dobu neurčitou95. 

7. Úřední rozhodnutí 

Ustanovení §48 odst. 3 ZPr umožňuje skončení pracovního poměru rozhodnutím 

příslušného orgánu. Takové skončení pracovního poměru je ojedinělé a týká se pouze 

cizinců nebo fyzických osob bez státní příslušnosti, kterým má skončit pobyt nebo byl 

zrušen pobyt na území České republiky, nebo kterým byl uložen trest vyhoštění a tento 

                                                            
92 Tamtéž. str. 96 
93 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 189 
94 Ustanovení §48 odst. 2 ZPr 
95 Ustanovení §65 odst. 2 ZPr 
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rozsudek nabyl právní moci nebo uplynutím doby na kterou jim bylo vydáno 

dlouhodobé povolení k zaměstnání - tzv. zelená karta96.  

                                                            
96 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. str. 189 
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ČÁST 2. 

8. Skončení pracovního poměru v anglickém právu 

V případě pracovní smlouvy na dobu neurčitou je zde velká šance, že během jejího 

trvání se účastníci pracovního poměru dříve či později neshodnou nebo si už nepřejí být 

spolu v pracovním poměru a jeden z nich se rozhodne pracovní poměr ukončit97. 

Anglické pracovní právo je specifické tím, že má dva druhy právní úpravy skončení 

pracovního poměru – skončení pracovního poměru dle obecného práva (Termination at 

Common Law) a skončení pracovního poměru z důvodů uvedených v zákoně (Statutory 

Termination). S tímto dělením souvisí i dva druhy žalob o určení neplatnosti skončení 

pracovního poměru, kterými se může účastník pracovního poměru obrátit na soud či 

tribunál – žaloba o určení neplatnosti skončení pracovního poměru dle obecného práva 

(Claim in Wrongful Dismissal - dále jen „WD“) a žaloba o určení neplatnosti skončení 

pracovního poměru z důvodů uvedených v zákoně (Claim in Unfair Dimissal – „UD“). 

Většina soudních sporů souvisejících s pracovním právem jsou slyšeny pracovními 

tribunály. Od roku 1994 jim byla dokonce svěřena příslušnost nad velkou částí sporů 

vznikajícími z porušení smlouvy v obecném právu. Výhodou pracovních tribunálů je 

rychlost, neformálnost a nižší finanční náročnost98. Odvolání je možné podat k 

Odvolávacímu pracovnímu tribunálu (Employment Appeal Tribunal, dále jen „EAT“)99. 

Lhůta na podání žaloby o určení neplatnosti skončení pracovního poměru u pracovního 

tribunálu je tři měsíce od data účinnosti skončení pracovního poměru. Pokud tribunál 

uzná za vhodné, může tuto lhůtu ve výjimečných případech prodloužit100. 

Nejprve popíši jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru dle obecného práva a 

poté přistoupím ke způsobům upraveným zákonem. 

                                                            
97 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. London: Sweet &Maxwell, 2011. str. 247. 
98 SMITH, Ian; BAKER, Aaron. Smith & Wood’s Employment Law. 10th edition. Oxford: OXFORD University 
Press, 2010. str. 23  
99 Tamtéž, str. 26  
100 Tamtéž, str. 33 
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9. Způsoby skončení pracovního poměru dle obecného práva 
(Termination at Common Law) 

Existuje řada způsobů skončení pracovního poměru dle obecného práva. Tyto způsoby 

můžeme rozdělit na způsoby skončení pracovního poměru, které nastávají nezávisle na 

vůli účastníků pracovního poměru. Mezi které patří nemožnost plnění z pracovní 

smlouvy (frustration), smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele (death of the employee or 

the employer), zrušení zaměstnavatele (liquidation of the employer) nebo společnosti 

(dissolution of partnership). Účastníci pracovního poměru mohou také skončit pracovní 

poměr vzájemnou dohodou o rozvázání pracovního poměru (mutual agreement). Dalším 

způsobem skončení pracovního poměru je splnění povinnosti vyplývající z pracovní 

smlouvy (performance). Zaměstnanec může jednostranně skončit pracovní poměr vůči 

zaměstnavateli výpovědí (resignation) nebo zrušením pracovního poměru z důvodu 

chování zaměstnavatele (repudiation). Zaměstnavatel může jednostranně skončit 

pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí s výpovědní dobou (dismissal by notice) 

nebo okamžitě (summary dismissal). Jednotlivými způsoby se v následující části budu 

zabývat podrobněji. 

9.1 Skončení pracovního poměru pro nemožnost plnění/ frustrace 
pracovního poměru (Frustration) 

Stejně jako v českém právu i v právu anglickém existují způsoby skončení pracovního 

poměru, které jsou nezávislé na vůli účastníků pracovního poměru a nastávají 

automaticky při splnění určitých kritérií. Jedním z typických příkladů je frustrace. Tato 

doktrína pochází z obecného anglického smluvního práva. Smlouva je frustrována 

automaticky po události, která nezávisle na vůli stran znemožní nebo radikálně změní 

plnění závazku. Před více než 100 lety se institut frustrace začal vyskytovat i 

v pracovním právu, když soud v Poussard v Spiers & Pond101 rozhodl o frustraci 

pracovní smlouvy operního pěvce, který nebyl pro nemoc schopný dostavit se týden na 

zkoušky a na několik prvních představení. Okolnosti případu byly neobvyklé, jelikož 

jeho smlouva byla jen krátkodobá a jeho náhradník požadoval pracovní smlouvu na 

alespoň jeden měsíc. Pracovní poměr bude automaticky skončen, aniž by byla potřeba 

nějakého rozvazujícího nebo jiného právního úkonu. Žádnému účastníkovi nevzniká 

                                                            
101 (1876) 1 QBD 410 
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právo na peněžité plnění od data frustrace. Pokud se okolnosti, za kterých nastala 

frustrace pracovního poměru, vážou na zaměstnavatele, má zaměstnanec v těchto 

případech nárok na odstupné (redundancy pay)102. 

Nejčastějším důvodem pro takové skončení pracovního poměru je dlouhotrvající nemoc 

zaměstnance, pro kterou nadále nemůže konat dosavadní zaměstnání. Pracovní smlouva 

je frustrována v případě, kdy nemoc zaměstnance bude trvat tak dlouho, že znemožní 

nebo radikálně změní smluvní povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy. 

Zaměstnavatel je v prvé řadě povinen zaměstnance v případě nemoci nebo úrazu převést 

na jinou práci, pokud je to možné, nebo zaměstnanci přizpůsobit podmínky, aby v práci 

mohl pokračovat. Pokud ovšem není alternativní řešení, pracovní poměr je 

frustrován103. Zaměstnanec v Condor v Barron Knights Ltd104 nebyl fyzicky schopný 

nadále hrát v hudební skupině sedm nocí v týdnu a proto byla jeho pracovní smlouva 

automaticky frustrována. Původní test v pracovních záležitostech, který pomáhá určit, 

zda nemoc vedla k frustraci pracovního poměru, formuloval Donaldson J ve svém 

rozhodnutí Marshall v Harland & Wolff Ltd105. Pracovní tribunál se má ptát, zda povaha 

zaměstnancova omezení je tak závažná, že je plnění závazků nemožné nebo radikálně 

odlišné od původního ujednání. Stanovil seznam faktorů, na které je nutné se zaměřit při 

rozhodování o tom, zda je pracovní smlouva frustrována či nikoliv. Později byl seznam 

faktorů rozšířen rozhodnutím Egg Stores (Stamford Hill) Ltd v Leibovici106 a poté dále 

shrnut a schválen EAT v rozhodnutí Wiliams v. Watsons Luxury Coaches Ltd107. 

Faktory, které mají být zváženy jsou: podmínky smlouvy, včetně ustanovení o náhradě 

mzdy po dobu pracovní neschopnosti, jak dlouho byl zaměstnanec u zaměstnavatele 

zaměstnán a jak dlouho zaměstnání mělo nadále trvat nebýt nemoci, charakter 

pracovního poměru (zda zaměstnanec zaujímá důležité místo a jaká je potřeba obsadit 

jeho místo novým stálým zaměstnancem), povaha nemoci (jak dlouho nemoc trvá a zda 

je naděje na uzdravení), zda byla zaměstnanci vyplácena mzda či plat od té doby co 

zaměstnanec onemocněl, jak zaměstnavatel jednal a jaká prohlášení o budoucím 

                                                            
102 SMITH, Ian; BAKER, Aaron. Smith & Wood’s Employment Law. 10th edition. Oxford: OXFORD University 
Press, 2010. str. 376 
103 MIDDLEMISS, Sam. The Royal Bank of Scotland v McAdie: stress-related illness and incapacity dismissal. 
Employment Law Bulletin. 2007, č. 77, str. 7 
104 [1966] 1 WLR 87 
105 [1972] 2 All ER 715, [1972] ICR 101 
106 [1977] ICR 260, [1976] IRLR 376 
107 [1990] IRLR 164 
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zaměstnávání zaměstnance učinil a v neposlední řadě zda by bylo rozumné požadovat, 

aby zaměstnavatel déle čekal. 

Frustrace ale nenastane v případech, kde je v pracovní smlouvě obsaženo ustanovení o 

dlouhodobé neschopnosti a stanovení programu, jaký nastává v takovém případě. 

Taková nemoc pak není nepředvídatelná a nesplňuje tak jednu z podmínek frustrace108. 

Na doktrínu frustrace nelze spoléhat ani v případě, kdy zaměstnavatel nemoc 

zaměstnanci způsobí109.  

Druhou událostí, která může způsobit frustraci pracovního poměru je odsouzení 

zaměstnance k trestu odnětí svobody. Názor soudů se ale s časem měnil, protože se 

jedná o případ, kdy si zaměstnanec svým vlastním zaviněním způsobí odsouzení k trestu 

odnětí svobody. V Hare v Murphy Bros Ltd110 soud rozhodnul, že odsouzením 

zaměstnance ke 12 měsícům odnětí svobody za napadení nesouvisející s jeho 

zaměstnáním, je pracovní smlouva frustrována. Lord Denning poukazoval na to, že 

operní pěvec, který sedí ve vězení, by mohl ztratit svůj hlas a i když si pobyt ve vězení 

přivodil sám, jedná se i přesto o frustraci pracovního poměru. V Norris v Southhampton 

City Council111 ale EAT rozhodl, že odsouzení k odnětí svobody bylo způsobeno 

zaměstnancovým vlastním chováním a proto nenastala frustrace pracovní smlouvy. 

Pozice soudu byla objasněna v rozhodnutí Shepherd (F.C.) & Co Ltd v Jerrom112. Soud 

v tomto případě stanovil, že šestiměsíční odnětí svobody může frustrovat čtyřroční 

pracovní poměr. Ale pokud by pracovní smlouva či vnitřní dokument zaměstnavatele 

upravoval případy chování, pro které byl zaměstnanec odsouzen, frustrace by 

nenastala113. Anglické právo přesně nevymezuje, na jak dlouhou dobu musí být 

zaměstnanec k odnětí svobody odsouzen. Tato otázka je přenechána k zodpovězení 

soudu či pracovnímu tribunálu. Frustrace by těžko vznikla při odsouzení k trestu odnětí 

svobody, který je podobné délky jako délka nároku zaměstnance na dovolenou nebo 

v případě, kdy by mohl trest být vykonáván mimo pracovní dobu. Na druhé straně 

dlouhodobý trest odnětí svobody by jasně vedl k frustraci pracovního poměru. 

                                                            
108 Villella v MFI Furniture Centres [1999] IRLR 468 
109 Paal Wilson & Co AIS v Partenreederei Hannah Blumenthal (The Hannah Blumenthal) [1983] 1 All ER 34 
110 [1974] 3 All ER 940, [1974] ICR 603, CA 
111 [1982] IRLR 141 
112 [1986] ICR 802, [1986] IRLR 358, CA 
113 BRODIE, Douglas. Case Comment: Performance issues and frustration of contract. Employment Law Bulletin. 
2006, č. 71, str. 5 
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I když je nemoc a odsouzení k odnětí svobody nejběžnějším důvodem k frustraci 

pracovní smlouvy, existuje řada dalších případů, které vedou k frustraci. Například v 

Morgan v Manser114 bylo rozhodnuto, že povoláním muzikanta do vojenských služeb 

byla frustrována jeho pracovní smlouva a pracovní poměr tak automaticky skončil. 

9.2 Smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele (Death of the Employee or the 
Employer) 

Dalším způsobem skončení pracovního poměru je smrt zaměstnance nebo 

zaměstnavatele. Stejně jako u frustrace je pracovní poměr v tomto případě skončen 

automaticky bez potřeby rozvazovacího pracovněprávního úkonu. 

Zaměstnanec je povinen vykonávat práci osobně. V případě smrti zaměstnance tak 

pracovní poměr automaticky zanikne a to jiným způsobem než je propuštění (non-

dismissal). Výjimkou je případ, kdy se zaměstnancem byl rozvázán pracovní poměr 

zaměstnavatelem (dismissal) a zaměstnanec zemřel během výpovědní doby. V takovém 

případě pracovní poměr zanikne skončením pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele (dismissal) v den úmrtí zaměstnance. Jakékoliv probíhající řízení po 

smrti zaměstnance může být buďto zastaveno nebo v něm pokračováno 

zaměstnancovým dědicem. Jeho dědic může také podat žalobu o určení neplatnosti 

skončení pracovního poměru (WD nebo UD), pokud zaměstnanec zemřel po tom, co s 

ním byl neplatně rozvázán pracovní poměr115. 

Smrt zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, způsobuje zánik pracovního poměru, 

pokud po smrti zaměstnavatele nikdo nepokračuje v podnikání. Dle obecného práva 

nemá zaměstnanec nárok na žádnou finanční kompenzaci. Zákonná úprava ovšem 

takové skončení bere jako výpověď z organizačních důvodů (redundancy) a 

zaměstnanci náleží mzda nebo plat za dobu odpracovanou před smrtí zaměstnavatele, 

náhrada mzdy nebo platu po dobu výpovědní doby a odstupné. Náhrada mzdy nebo 

platu a odstupné je splatné, ledaže by zaměstnavatelův nástupce nabídl zaměstnanci 

během osmi týdnů po smrti zaměstnavatele náhradní zaměstnávání116. Pokud práce, 

která je zaměstnancovi nabízena není vhodná, má zaměstnanec právo ji odmítnout a 
                                                            
114 [1948] 1 KB 184, [1947] 2 All ER 666 
115 SCROPE, Henry; BARNETT, Daniel; GORE Keira. Employment Law Handbook. 4th edition. The Law Society, 
2008. str. 184 
116 Ustanovení § 136 odst. 5 písm. b), §138 a §174 ERA 1996 
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požadovat odstupné. V případě, že práce vhodná byla a zaměstnanec ji bezdůvodně 

odmítl, ztrácí tím právo na odstupné. Pokud je ovšem v podnikání po smrti 

zaměstnavatele pokračováno a zaměstnanec v práci pokračuje, nejedná se o skončení 

pracovního poměru a zaměstnanec nemá na odstupné nárok117. 

Zánik zaměstnavatele nebo společnosti (Liquidation of the employer / Dissolution of 
partnership) 

V případě zániku zaměstnavatele nebo společnosti dochází automaticky k zániku 

pracovního poměru s jejími zaměstnanci. Dle obecného práva dochází k frustraci 

pracovního poměru. Do anglického práva byl zaveden institut skončení pracovního 

poměru z organizačních důvodů a zaměstnanec bude mít nárok dle zákonné úpravy na 

odstupné118. Pokud dojde k přechodu práv a povinností (transfer of undertakings) na 

jiný subjekt, zaměstnanec je chráněn zákonnou úpravou a ke skončení pracovního 

poměru automaticky nedojde. Proto pokud je podnik převeden na nového vlastníka, 

zaměstnanci mají právo následovat své zaměstnání k novému vlastníkovi. Zaměstnání 

se tak automaticky převádí od starého zaměstnavatele k novému119. 

9.3 Dohoda o skončení pracovního poměru (Mutual Agreement) 

Stejně jako v českém právu, může být i v anglickém právu pracovní poměr kdykoliv 

skončen dohodou o rozvázání pracovního poměru. Takový způsob skončení pracovního 

poměru má tu výhodu, že zaměstnanec nemusí čekat na svůj odchod po celou 

výpovědní dobu a zaměstnavatel nemusí zaměstnanci vyplácet odstupné či náhradu 

mzdy nebo platu po dobu výpovědní doby. 

V případě dohody o rozvázání pracovního poměru se nejedná o skončení pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele (dismissal) ani o skončení pracovního poměru ze 

strany zaměstnance (resignation) a tudíž není možné, aby se zaměstnanec domáhal u 

tribunálu určení neplatnosti skončení pracovního poměru (UD). V McAlwane 

v Boughton Estates Ltd120 proto Donaldson J nabádá tribunál k tomu, aby byli obezřetní 

v případě takové dohody mezi účastníky pracovního poměru a přesvědčili se, že 

zaměstnanec je srozuměn s důsledky, které dohoda o rozvázání pracovního poměru má. 
                                                            
117 Ustanovení § 174 ERA 1996 
118 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet & Maxwell, 2011. str. 270 
119 Tamtéž. str.317 
120 [1973] ICR 470 
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Tribunál tedy zkoumá, zda došlo k rozvázání pracovního poměru bez nátlaku jedné ze 

stran a dohoda opravdu představuje svobodnou vůli obou stran, zda účastníci dohody 

mají stejnou vyjednávací pozici a zda tu nebyl nátlak formou „ber nebo neber“, která 

zaměstnance přinutila k uzavření dohody. V praxi to znamená, že dohoda nebude 

soudem uznána, ledaže by iniciativa k uzavření dohody pocházela výhradně od 

zaměstnance nebo by byla zaměstnanci poskytnuta výhoda121. V Birch & Humber 

v University of Liverpool122 a stejně tak v Scott v Coalite Fuels and Chemicals Ltd123 

soud dospěl k názoru, že dohoda o rozvázání pracovního poměru spolu s dohodou o 

nároku na vyšší důchod je platná.  

Soudy ale nebudou sympatetičtí k těm zaměstnavatelům, kteří budou nutit své 

zaměstnance k odchodu tím, že jim vyhrožují výpovědí z organizačních důvodů, jako 

finančně nenáročného zbavení se nadbytečných zaměstnanců124. Každá dohoda, která 

by znemožňovala aplikaci jakéhokoliv ustanovení Zákona o právech vyplývajících ze 

zaměstnání (Employment Rights Act 1996, dále jen „ERA 1996“) je neplatná125. Jedná 

se o případy, kdy se zaměstnanec vzdává možnosti obrátit se na soud se žalobou o 

určení neplatnosti skončení pracovního poměru (UD) nebo nároku na odstupné. 

Ustanovení smlouvy, které obsahuje automatické skončení pracovního poměru v 

některých případech, je bráno jako skončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele (dismissal) a pracovní tribunál má možnost přezkoumat, zda takové 

skončení pracovního poměru bylo platné či nikoliv126. 

Kde se zaměstnanec se zaměstnancem dohodne během výpovědní doby na skončení 

pracovního poměru dohodou a pracovní poměr tak skončí před uběhnutí výpovědní 

doby, jedná se stále o skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (dismissal) 

a zaměstnancova práva spojená s výpovědí nejsou dotčena127.  

                                                            
121 SCROPE, Henry; BARNETT, Daniel; GORE Keira. Employment Law Handbook. 4th edition. The Law Society, 
2008. str. 181 
122 [1985] IRLR 165 CA 
123 [1988] IRLR 131 
124 Caledonian Mining Co Ltd. v Basett and Steel [1987] IRLR 165 
125 Ustanovení § 203 ERA 1996 
126 Igbo v Johnson Matthey Chemicals Ltd [1986] IRLR 215  
127 Ustanovení § 95 odst. 2 a § 136 odst. 3 ERA 1996 
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9.4 Splnění povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy (Performance) 

Pracovní poměr může skončit také vykonáním úkolu vyplývajícího v pracovní smlouvy. 

Podmínkou je, že zaměstnanec rozumí, že pracovní poměr bude po splnění jeho 

povinnosti takto ukončen a vykoná to, k čemu se v pracovní smlouvě zavázal128.  

9.5 Výpověď daná zaměstnancem/ Rezignace (Resignation) 

Pokud si zaměstnanec nadále nepřeje pracovat pro zaměstnavatele, může dát výpověď. 

Jedná se o tzv. dobrovolnou rezignaci zaměstnance, ke které ho nevedlo chování 

zaměstnavatele a která ho neopravňuje k nároku na odstupné ani k žalobě o určení 

neplatnosti skončení pracovního poměru (UD)129. Zaměstnanec musí při tomto skončení 

pracovního poměru dodržet postup, který je stanoven v pracovní smlouvě. Musí dát 

zaměstnavateli čas, aby se na jeho odchod mohl připravit. Minimální zákonná 

výpovědní doba činí jeden týden, ale většina pracovních smluv obsahuje výpovědní 

dobu delší. Pokud zaměstnanec v průběhu výpovědní doby normálně pracuje, je 

oprávněn ke všem svým zaměstnaneckým výhodám130.  

Nejasná nebo nezřetelná rezignace zaměstnance není ihned účinná, zaměstnanec má 

šanci rezignaci objasnit131. Pokud zaměstnavatel ví nebo by vědět měl, že rezignace 

zaměstnance není myšlena vážně, pak je zaměstnavatel povinen dát zaměstnanci šanci 

vše uvést na pravou míru. Pokud v přiměřené době zaměstnanec vezme rezignaci 

zpátky, zaměstnavatel má povinnost ho dále zaměstnávat. Pokud by zaměstnavatel tuto 

povinnost porušil, jedná se o skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

(dismissal)132. Přiměřená doba je většinou jeden až dva dny, po které musí 

zaměstnavatel držet zaměstnanci místo a počkat, zda zaměstnanec rezignaci objasní. 

Zaměstnavatel ale nemá povinnost vyšetřovat, zda byla rezignace míněna vážně či 

nikoliv133. 

Často zaměstnavatel nutí zaměstnance k rezignaci pod výhružkou, že s ním jinak 

rozváže pracovní poměr sám. Soudy ale za takových okolností rozhodují ve prospěch 

                                                            
128 Wiltshire CC v NATFHE [1980] ICR 455, CA 
129 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 266 
130 [cit. 2012-08-19]. Čerpáno z WWW http://www.myemploymentsolicitor.co.uk/terminating_employment.html 
131 Southern v Frank Charlesly & Co [1981] IRLR 278 
132 Sovereign House Security Services Ltd v Savage [1989] IRLR 115 
133 Kwik-Fit (GB) Ltd v Lineham [1992] IRLR 156 
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zaměstnance. V takovém případě jde o skončení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele (dismissal) a zaměstnanec má právo na nároky s tím související, protože 

zaměstnavatel byl ten, kdo způsobil, že došlo ke skončení pracovního poměru134. Někdy 

se ovšem i přes nátlak zaměstnavatele bude jednat o rezignaci. Jedná se o případy, kdy 

zaměstnanec skutečně raději zvolí rezignaci, aby se například vyhnul disciplinárnímu 

řízení135, nebo raději přijme finanční obnos jako odměnu za svou rezignaci. V Martin v 

MBS Fastenings136   zaměstnanec rezignoval poté, co v opilosti boural autobusem svého 

zaměstnavatele, který měl dovolen používat pro své osobní potřeby. Zaměstnavatel ho 

upozornil, že disciplinární řízení bude mít za výsledek výpověď a proto je v jeho zájmu 

rezignovat. Taková rezignace byla tribunálem shledána jako skutečná a zaměstnanec 

nebyl se žalobou na určení neplatnosti skončení pracovního poměru (UD) úspěšný. 

V Sheffield v Oxford Controls137 bylo rozhodnuto, že zaměstnanec, který za svou 

rezignaci přijal 10. 000 liber od svého zaměstnavatele, neměl právo podat žalobu o 

určení neplatnosti skončení pracovního poměru (UD). 

9.6 Výpověď zaměstnance z důvodu chovaní zaměstnavatele (Repudiation) 

Porušení pracovní smlouvy, pro které má možnost strana, která toto porušení 

nezpůsobila, skončit pracovní poměr, může způsobit zánik pracovního poměru. 

Porušení pracovní smlouvy musí být natolik závažné, že po druhé straně nelze 

požadovat, aby v pracovním poměru setrvala. Pokud je nevinnou stranou zaměstnanec, 

který se rozhodne skončit pracovní poměr, pracovní poměr skončí rezignací v případě, 

že pro zaměstnavatele nepracoval alespoň dva roky a má možnost obrátit se na soud jen 

se žalobou dle obecného práva (WD). V případě, že zaměstnanec vykonává pro 

zaměstnavatele práci alespoň dva roky, zákon takovému zaměstnanci poskytuje ochranu 

v podobě možnosti domáhat se u soudu žaloby o určení neplatnosti skončení pracovního 

poměru (UD). Dle zákonné úpravy se jedná o zrušení pracovního poměru z důvodu 

chování zaměstnavatele (constructive dimissal) a bude podrobně rozebráno později. 

Pokud zaměstnanec poruší smlouvu a zaměstnavatel s ním proto skončí pracovní 

                                                            
134 East Sussex County Council v Walker [1972] ITR 280 
135 Staffordshire County Council v Donovan [1981] IRLR 108 
136 [1983] IRLR 198 
137 [1979] IRLR 133  
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poměr, je pracovní poměr skončen výpovědí (dismissal) bez ohledu na délku 

zaměstnání138. Příklady takového jednání budou rozebrány později. 

9.7 Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (Dismissal) 

Dle obecného práva stačí, aby při výpovědi byla dodržena výpovědní doba, a pracovní 

poměr je platně rozvázán. Zaměstnavatel je tak značně zvýhodněn, protože zaměstnanec 

nemá žádnou možnost obrany v případě, že postup, jakým byla výpověď dána, není 

platný. Zaměstnanec se u soudu nebo pracovního tribunálu může domáhat žalobou 

určení neplatnosti skončení pracovního poměru (WD) jen v případě porušení pracovní 

smlouvy zaměstnavatelem. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru jsou 

také značně omezeny. Proto byla v roce 1965 do anglického právního řádu zavedena 

výpověď z organizačních důvodů (redundancy) a v roce 1972 pak žaloba o určení 

neplatnosti skončení pracovní poměru z důvodů uvedených v zákoně (UD). Tyto 

prostředky daly zaměstnanci alternativní obranu proti neplatnému rozvázání pracovního 

poměru ve vymezených případech a budou rozebrány později. 

9.7.1 Výpověď daná zaměstnavatelem (Dismissal by Notice) 

Zaměstnavatel může dle obecného práva pracovní poměr skončit výpovědí 

z jakéhokoliv důvodu a dáním potřebné výpovědní doby139. Výpovědní doba by měla 

být výslovně upravena v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci dát 

písemné potvrzení o délce výpovědní doby do dvou měsíců od počátku pracovního 

poměru140. Pokud není výpovědní doba v pracovní smlouvě výslovně upravena, 

pracovní poměr skončí po uplynutí přiměřené doby141. Ve většině případů se má za to, 

že se jedná o stejnou délku jako perioda pro výplatu mzdy nebo platu (tj. měsíční nebo 

týdenní)142. Ale záleží také na postavení zaměstnance. Bylo rozhodnuto, že například 

                                                            
138 LOCKTON, Deborah J. Employment Law. 6th edition. PALGRAVE MAXMILLAN, 2008. str. 259 
139 SMITH, Ian; BAKER, Aaron. Smith & Wood’s Employment Law. 10th edition. Oxford: OXFORD University 
Press, 2010. str. 385 
140 Ustanovení § 1 odst. 4 písm. e) ERA 1996 
141 SMITH, Ian; BAKER, Aaron. Smith & Wood’s Employment Law. 10th edition. Oxford: OXFORD University 
Press, 2010. str. 386 
142 BOWERS, John; HONEYBALL, Simon. Textbook on Employment Law. 6th edition. Blackstone Press Limited, 
2000. str. 62 
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manažer 120 kin má nárok na šestiměsíční výpovědní dobu143 a pilot letadla tříměsíční 

výpovědní dobu144. 

V ustanovení § 86 ERA 1996 je stanovena minimální zákonná výpovědní doba. Délka 

výpovědní doby u výpovědi dané zaměstnavatelem je závislá na délce pracovního 

poměru. Zaměstnanec pracující nepřetržitě mezi jedním měsícem a dvěma lety má 

nárok na alespoň jednotýdenní výpovědní dobu. Zaměstnanec pracující dva až dvanáct 

let, má nárok na alespoň jeden týden za každý celý odpracovaný rok. Tedy zaměstnanec 

pracující nepřetržitě deset roků, má nárok na výpovědní dobu v délce deseti týdnů. 

Maximální zákonná výpovědní doba je 12 týdnů, na tu má nárok zaměstnanec pracující 

12 let a více. Minimální výpovědní doba při výpovědi dané zaměstnancem, který 

pracuje pro zaměstnavatele alespoň jeden měsíc, činí minimálně jeden týden145 . Zde 

nezáleží na odpracovaných letech. Tato asymetrie může být na první pohled překvapivá, 

má ale své opodstatnění. Zaměstnavatel snadněji nahradí zaměstnance, než si 

zaměstnanec pro sebe najde novou práci. Proto má zaměstnanec delší dobu na 

přizpůsobení se nové situaci. Zaměstnavatel má také lepší možnost délku výpovědní 

doby v pracovní smlouvě upravit. Většinou pracovní smlouva vyžaduje, aby 

zaměstnanec dal tak dlouhou výpovědní dobu, na kterou má sám nárok v případě, že s 

ním zaměstnavatel rozváže pracovní poměr. Pokud pracovní smlouva obsahuje delší 

výpovědní dobu, zaměstnanec má právo se spoléhat na smluvní ustanovení namísto 

minimální zákonné výpovědní doby. Pokud by zaměstnanec dostal kratší výpovědní 

dobu, než na jakou mu z pracovní smlouvy vyplývá nárok, má možnost obrátit se na 

soud se žalobou o určení neplatnosti skončení pracovního poměru (WD), i kdyby 

výpovědní doba, kterou dostal, splňovala zákonné minimum146. Pokud v pracovní 

smlouvě není ustanovení o výpovědní době, pak soud rozhoduje, zda výpovědní doba, 

která byla poskytnuta, je přiměřená. 

Zaměstnavatel má možnost poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu rovnající 

se odměně, na kterou by měl zaměstnanec nárok po výpovědní dobu (payment in lieu of 

notice), a dát mu pokyn, aby už nadále nepracoval147. Pracovní poměr skončí ihned po 

                                                            
143 Adams v Union Cinemas Ltd [1936] 3 All ER 136 
144 Nicoll v Falcon Airways Ltd [1962] Lloyd’s Rep 245 
145 Ustanovení §86 odst. 2 ERA 1996 
146 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 249. 
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vyplacení náležité částky zaměstnanci.  V anglickém právu nemá zaměstnavatel obecně 

povinnost poskytovat zaměstnanci práci, pokud mu vyplácí mzdu nebo plat, na kterou 

má zaměstnanec nárok, jako kdyby pracoval148. Výjimku tvoří situace, kdy zaměstnanec 

práci, kterou pro zaměstnavatele vykonává, používá jako svou „reklamu“ pro další 

pracovní obsazení u jiného zaměstnavatele. V tomto případě tedy není možné 

zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu namísto výkonu práce po výpovědní dobu 

poskytnout, nesouhlasí-li s tím zaměstnanec149. Zaměstnanec nemá nárok na finanční 

obnos, pokud během výpovědní doby poruší pracovní smlouvu, stávkuje nebo se 

nedostaví do práce, i když se dostavit měl150.  

9.7.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem (Summary Dismissal) 

Obecné právo vyžaduje, aby zaměstnavatel zaměstnanci poskytl dostačující výpovědní 

dobu. V některých případech ale právo připouští zaměstnavateli, aby rozvázal pracovní 

poměr se zaměstnancem, aniž by mu výpovědní dobu musel poskytnout. Zaměstnanec 

nebude se žalobou o určení neplatnosti skončení pracovního poměru (WD) úspěšný, 

dokáže-li zaměstnavatel, že zde byl důvod opravňující ho k takovému skončení 

pracovního poměru. Zaměstnavatel má právo okamžitě rozvázat se zaměstnancem 

pracovní poměr pro zavrženíhodné chování, kterým zaměstnanec porušil jednu ze 

základních podmínek (fundamental term) pracovní smlouvy a po zaměstnavateli není 

rozumné požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával151. 

Okamžité zrušení pracovního poměru by mělo být použito jen za výjimečných 

okolností. Bude záležet na povaze práce a na pozici jakou zaměstnanec zastává. Každá 

situace se posuzuje zvlášť. Co může být dostatečný důvod pro okamžité zrušení 

pracovního poměru v jednom případě, nemusí být nutně dostatečný důvod ve 

druhém152. Disciplinární pravidla zaměstnavatele by měla dávat příklady 

zavrženíhodného chování, které případně vedou k okamžitému rozvázání pracovního 

poměru. Takové příklady se mohou lišit dle charakteru zaměstnání, ale většinou 

                                                            
148 Collier v Sunday Referee Publishing Co Ltd [1940] 2 KB 647 
149 Herbert Clayton & Jack Waller Ltd v Oliver [1930] AC 209 
150 LOCKTON, Deborah J. Employment Law. 6th edition. PALGRAVE MAXMILLAN, 2008. str. 266 
151 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 250. 
152 SMITH, Ian; BAKER, Aaron. Smith & Wood’s Employment Law. 10th edition. Oxford: OXFORD University 
Press, 2010. str. 393 
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obsahují krádež, podvod, fyzické násilí, hrubou nedbalost a vážné porušení kázně153, 

úmyslné poškození majetku, úmyslný vstup na pornografickou stránku na internetu, 

nezákonnou diskriminaci a obtěžování, neschopnost vykonávat práci pro požití alkoholu 

nebo drog a podobně154. 

V obecném právu může zaměstnavatel odůvodnit okamžité zrušení pracovního poměru 

chováním, na které se přišlo až po skončení pracovního poměru. To není možné 

v případě okamžitého zrušení z důvodů uvedených v zákoně. Tento princip byl 

ustanoven v rozhodnutí Boston Deep Sea Fishing v Ansell155 kde jeden z partnerů 

společnosti byl okamžitě propuštěn pro nedostatečný důvod, ale později se ukázalo, že 

přijímal úplatky a tím porušil jednu ze základních podmínek pracovní smlouvy, tudíž se 

dodatečně objevil dostatečný důvod pro jeho okamžité propuštění. 

Pro představu uvádím několik příkladů soudních rozhodnutí, kde zaměstnavatel byl 

oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem. V Denco Ltd v Joinson156 

soud rozhodl, že zaměstnanec, který úmyslně získal neautorizovaný přístup do 

počítačové sítě svého zaměstnavatele, byl okamžitě propuštěn po právu. Stejně tak bude 

rozhodnuto i v případech neoprávněného použití internetu nebo e-mailu v práci157. 

Pokud zaměstnancova práce obsahuje nakládání s penězi, i relativně nevýznamný 

přestupek muže být dostatečným důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru. 

V Sinclair v Neighbour158 byl okamžitě zrušen pracovní poměr se zaměstnancem, který 

vzal 15 liber z pokladny svého zaměstnavatele a namísto nich vložil lístek 

s prohlášením, že peníze vrátí. Zaměstnavatele se nezeptal, protože věděl, že by mu je 

zaměstnavatel neposkytl. Takové skončení pracovního poměru bylo dle soudu platné. 

V rozhodnutí Pepper v Webb159 soud stanovil, že i několik drobných přestupků může 

být dostatečným důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru. V tomto případě 

zahradník, který v minulosti již několikrát projevil špatné chování vůči zaměstnavateli a 

                                                            
153 Ustanovení Para 23 of The Acas Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures 
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měl nedostatečný zájem o práci, byl zaměstnavatelem okamžitě propuštěn po hádce, ve 

které zahradník zaměstnavateli vynadal a řekl, že ho jeho práce nezajímá. 

10. Dočasné pozastavení práce (Suspension) 

Ráda bych se v krátkosti zmínila o možnosti zaměstnavatele dočasně pozastavit práci 

zaměstnance. Většinou k tomu zaměstnavatel přistoupí, nemá-li dostatek práce pro 

zaměstnance nebo jako disciplinární opatření vůči proviněnému zaměstnanci. 

V případě, že zaměstnavatel nevyplácí během doby dočasného pozastavení práce 

zaměstnanci mzdu nebo výplatu a nemá k takovému počínání oprávnění, jedná se o 

porušení základní podmínky pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele a zaměstnanec 

se může obrátit se žalobou na soud (WD). V Hanley v Pease & Partners Ltd160 se 

zaměstnanec obrátil na soud a žádal náhradu mzdy za jeden den, po který mu byla 

dočasně pozastavena práce, aniž by k tomu měl zaměstnavatel oprávnění. K pozastavení 

práce zaměstnavatel přistoupil po té, co zaměstnanec nepřišel jeden den do práce, aniž 

by se zaměstnavateli předem omluvil. Když se druhý den v práci zaměstnanec ukázal, 

zaměstnavatel ho potrestal jednodenním pozastavením práce. Soud rozhodnul o tom, že 

zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy po dobu pozastavení práce zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatel se totiž vzdal práva propustit zaměstnance poté, co zaměstnanec porušil 

smlouvu a namísto toho zaměstnavatel porušil smlouvu sám. 

11. Žaloba na určení neplatnosti skončení pracovního poměru dle obecného 
práva (WD) 

Jedná se o žalobu, kterou lze použít v případě, dojde-li k porušení pracovní smlouvy. Je 

možné žalovat jak u soudu, tak i u pracovního tribunálu. Aby žaloba byla úspěšná, musí 

být prokázáno, že zaměstnavatel neposkytl zaměstnanci žádnou nebo nedostatečnou 

výpovědní dobu a neměl k takovému jednání oprávněný důvod. Pokud je podmínka 

řádné výpovědní doby splněna, nemá druhá strana nárok obrátit se na soud s žalobou o 

určení neplatnosti výpovědi dle obecného práva (WD). V obecném právu totiž nezáleží 

na okolnostech výpovědi ani na jejím důvodu. Rozhodující je, zda byla zaměstnanci 

poskytnuta výpovědní dobu, na kterou má nárok nebo náhradu mzdy nebo platu namísto 

výpovědní doby (a pay in lieu of notice). Toto je jeden z hlavních problémů skončení 
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pracovního poměru v obecném právu. Je nespravedlivé, že zaměstnavatel může se 

zaměstnancem platně skončit pracovní poměr bez řádného důvodu, dodrží-li stanovenou 

výpovědní dobu161. 

Dojde-li k neplatné výpovědi (WD), má postižená strana nárok na odškodné 

odpovídající pouze výši čistého výdělku náležejícího zaměstnanci po dobu výpovědní 

doby162. To potvrdilo ostatně i rozhodnutí Addis v Gramophone Co Ltd163, kde soud 

jasně stanovil, že odškodnění není možné nárokovat za zraněné city nebo poškození 

dobré pověsti. V Malik v BCCI164 soud ale rozšířil možnost odškodnění v případech, 

kdy zaměstnavatel nepoctivě podnikal a to mělo negativní vliv na další kariéru 

zaměstnance. 

12. Skončení pracovního poměru z důvodů uvedených v zákoně 

Úprava skončení pracovního poměru obsažená v zákoně je odezvou na tvrdost 

obecného práva vůči zaměstnancům. Byla do anglického práva uvedena v roce 1971. 

Hlavním důvodem byly stávky zaměstnanců v 60. letech minulého století kvůli 

skončení pracovních poměrů ze strany zaměstnavatele. Obecné právo vždy nabízelo 

nedostatečné prostředky k nápravě neplatného skončení pracovního poměru. Jakmile 

byla splněna délka smluvní nebo zákonné výpovědní doby, zaměstnanec neměl možnost 

nijak napadnout výpověď, kterou mu zaměstnavatel dal. Mezi obecným právem a 

zákonnou úpravou neexistuje žádný vztah. Jsou na sobě nezávislé. Někdy se může stát, 

že zaměstnavatel skončí pracovní poměr se zaměstnancem a soudce rozhodne, že je 

skončení pracovního poměru neplatné dle obecného práva, protože nebyla dodržena 

délka výpovědní doby (WD), ale nedošlo k porušení zákona a proto je dle zákonné 

úpravy platné (fair dismissal). Naopak zase může být rozhodnuto, že výpovědní doba 

byla dodržena, ale dle zákona bylo skončení pracovního poměru neplatné (UD). Všichni 

zaměstnanci jsou chráněni obecným právem a ti, kteří splní níže uvedená kritéria, jsou 

chráněni i zákonem před neplatným skončením pracovního poměru (UD)165. Tento 

institut je upraven v části desáté ERA 1996. 
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Způsoby, kterými je možné skončit pracovní poměr, jsou uvedeny v ustanovení § 95 

ERA 1996. 

12.1 Skončení pracovního poměru zaměstnavatelem s nebo bez řádné 
výpovědní doby 

Nejobvyklejší formou skončení pracovního poměru je skončení pracovního poměru 

zaměstnavatelem (dismissal). Definice takového skončení pracovního poměru je 

obsažena v ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) ERA 1996. V tomto případě může 

zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem s nebo bez poskytnutí řádné 

výpovědní doby. Výpovědní doba je při takovém skončení pracovního poměru 

nepodstatná. Důležité je, jakým způsobem a z jakého důvodu k výpovědi došlo166. 

12.2 Skončení pracovního poměru splněním úkolu nebo uplynutím doby, na 
kterou byla pracovní smlouva sjednána, aniž by byla pracovní smlouva 
obnovena (Expiry of a limited-term contract without renewal) 

Další možností skončení pracovního poměru, který se vždy považuje za skončení 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele (dismissal) dle právní úpravy, je uplynutí 

doby na kterou byla pracovní smlouva sjednána nebo splnění úkolu vyplývajícího 

z pracovní smlouvy, aniž by byla pracovní smlouva obnovena167. Jedná se o pracovní 

smlouvu, která je pouze na omezenou dobu a skončí, jakmile nastane skutečnost, se 

kterou smlouva spojuje její zánik168. Nezáleží na tom, zda v pracovní smlouvě na dobu 

určitou bylo ustanovení o možnosti skončit pracovní poměr před uplynutím stanovené 

doby, i tak se jedná o smlouvu na dobu určitou169. Zabraňuje se tak zaměstnavatelům, 

aby obcházeli ochranu poskytnutou zaměstnancům, kteří jsou zaměstnáni na dobu 

neurčitou. V případě, že se zaměstnanec obrátí se žalobou o určení neplatnosti skončení 

pracovního poměru (UD) na tribunál, zaměstnavatel musí dokázat, že důvod, pro který 

smlouvu neobnovil, byl platný170.  
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12.3 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem z důvodu chování 
zaměstnavatele (Constructive dismissal) 

Třetím možným typem skončení pracovního poměru je okamžité zrušení pracovního 

poměru zaměstnancem171. Zaměstnanec může tímto způsobem skončit pracovní poměr 

v důsledku zaměstnavatelova chování. Důvod k takové úpravě je ochrana zaměstnance 

před zaměstnavatelovým špatným chováním, kterým by jinak přinutil zaměstnance k 

odchodu ze zaměstnání a vyhnul by se tak zaměstnavatel možné žalobě (UD). Jak již 

bylo zmíněno výše, zaměstnanec, který rezignuje, nemá na žalobu nárok. Zaměstnanec 

je oprávněn skončit pracovní poměr v případě, že zaměstnavatel svým chováním porušil 

podstatným způsobem podmínku pracovní smlouvy a tím vlastně projevil vůli nebýt 

nadále vázán jedním nebo více ustanoveními pracovní smlouvy172. Takové závažné 

porušení pracovní smlouvy způsobuje osvobození zaměstnance od všech závazků 

vyplývajících z pracovní smlouvy, včetně ustanovení o zachování mlčenlivosti nebo 

konkurenční doložky173. 

Nejčastějším příkladem porušení pracovní smlouvy je jednostranná změna podmínek 

pracovní smlouvy ze strany zaměstnavatele. Jedná se například o jednostranné zvýšení 

pracovní doby nebo jednostranné snížení mzdy nebo platu174. Zaměstnanec však nemusí 

pracovní poměr skončit ihned. Má možnost si vše po přiměřenou dobu promyslet. 

Pokud ale bude čekat příliš dlouho, má se za to, že se práva na skončení pracovního 

poměru vzdal. Jak dlouhá tato doba je, však opět záleží na tribunálu. Faktory, které při 

rozhodování hrají roli, jsou délka zaměstnání nebo vážnost porušení podmínek 

pracovního vztahu175. 

I když pracovní tribunál shledá, že zde došlo ke skončení pracovního poměru, 

neznamená to, že bude automaticky neplatné. Tribunál musí zkoumat, zda zaměstnanec 

měl nárok odejít od zaměstnavatele z důvodu jeho chování. Zaměstnanec musí dokázat, 

že zaměstnavatel porušil povinnost vycházející z pracovní smlouvy, že takové porušení 

dovoluje zaměstnanci skončit pracovní poměr okamžitě a že zaměstnanec opravdu 

                                                            
171 Ustanovení §95 odst. 1 písm. c) ERA 1996 
172 Western Excavating (ECC) Ltd v Sharp [1978] ICR 221, [1978] IRLR 27, CA 
173 SCROPE, Henry; BARNETT, Daniel; GORE Keira. Employment Law Handbook. 4th edition. The Law Society, 
2008. str. 197 
174 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 264 
175 Air Canada v Lee [1978] IRLR 392; G W Stephens & Son v Fish [1989] ICR 324 
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skončil pracovní poměr z tohoto důvodu176. Porušení pracovní smlouvy musí být vážné 

a zavrženíhodné. Ne každé porušení je důvod na tolik vážný, že je kvůli němu možné 

zrušit pracovní poměr okamžitě. Jednou zpožděná odměna za práci nebude řádný 

důvod, naproti tomu neustálé zpoždění by takový důvod být mohl177. Několik ne tak 

závažných porušení pracovní smlouvy může dohromady tvořit dostatečný důvod pro 

okamžité zrušení. Je na tribunálu, aby posoudil, jak daleko od sebe jednotlivé jednání 

musí být. V Logan v Commissioners of Custom & Excise178 soud shledal, že pracovní 

tribunál rozhodl neprávně, když tvrdil, že 18 měsíců mezi jednáními je doba příliš 

dlouhá. Pokud tribunál shledá, že zaměstnanec nebyl oprávněn okamžitě zrušit pracovní 

poměr se zaměstnavatelem, jedná se pouze o rezignaci a zaměstnanec nemá nárok na 

odstupné nebo na žalobu o určení neplatnosti skončení pracovního poměru (UD). Stejný 

případ nastane i v případě, kdy zaměstnavatel svým chováním pouze reagoval na špatné 

chování zaměstnance179. 

13. Žaloba o určení neplatnosti skončení pracovního poměru (Claim in 
Unfair Dismissal) 

Žaloba o určení neplatnosti skončení pracovního poměru (UD) přinesla do anglického 

práva zásadní změnu ve prospěch zaměstnance. Skončení pracovního poměru je možné 

jen, pokud je zde oprávněný důvod související s chováním nebo schopnostmi 

zaměstnance nebo provozními požadavky podnikání.  

13.1 Podmínky (Qualifications) 

K tomu aby se zaměstnanec mohl domáhat žalobou o určení neplatnosti skončení 

pracovního poměru, musí být splněno několik základních podmínek180.  

a) V prvé řadě se musí jednat o zaměstnance. 

V Anglii není vždy jasné, zda je daný pracovník (a worker) zaměstnancem (an 

employee) a užívá tak ochranu, kterou mu zákon ohledně skončení pracovního poměru 

poskytuje. Je to jedna z odlišností od ochrany poskytované obecným právem, kde 

                                                            
176 Rossiter v Pendragon plc [2002] ICR 1063, CA; [2002] IRLR 483 
177 Hutchins v Coinseed Ltd [1998] IRLR 190 
178 [2004] ICR 1 
179 Savoia v Chiltern Herb Farms Ltd [1982] IRLR 166 
180 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. London: Sweet &Maxwell, 2011. str. 260 
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nezáleží na statusu pracovníka. Definice zaměstnance je obsažena v ustanovení § 230 

odst. 1 ERA 1996. Jedná se o osobu, která pracuje na základě pracovní smlouvy. 

Pracovní smlouva je v následujícím ustanovení specifikována jako smlouva služební 

(contract of service) nebo učňovská (contract of apprenticenship). To co je konkrétně 

myšleno pracovníky pracujícími pod takovými smlouvami ERA 1996 neuvádí.  Protože 

se pracovní síla čím dál tím více diverzifikuje a dříve atypické formy zaměstnávání se 

stávají typičtějšími, vyvinul se v Anglii test, dle kterého se pozná, zda se jedná o 

zaměstnance v pravém slova smyslu nebo jen o tzv. pracovníka, na kterého se 

nevztahuje zákonná ochrana vyplývající z neplatného skončení pracovního poměru 

(UD). Tento třístupňový test pochází z rozhodnutí Ready Mix Concrete (South East) Ltd 

v Minister of Pensions & NI181. V první fázi je nutno položit si otázku, zda jde o 

smlouvu založenou na osobním charakteru a zda mezi stranami existují vzájemná práva 

a povinnosti. Pokud by za pracovníka mohl práci vykonávat libovolně někdo jiný, 

nejedná se o zaměstnance182. Pokud jsou podmínky první fáze splněny, přistoupí se 

k fázi druhé. V té musíme zkoumat, zda má zaměstnavatel nad pracovníkem určitou 

kontrolu. Pokud ano, následuje finální třetí fáze, ve které je nutné zkontrolovat 

ustanovení předmětné pracovní smlouvy a zvážit, zda odpovídají ustanovením, které 

v pracovní smlouvě mají být a neobsahují ustanovení, která by jasně poukazovala na to, 

že se o pracovní smlouvu nejedná. 

b) Zaměstnanec musí pro zaměstnavatele nepřetržitě pracovat alespoň dva roky. 

Tato podmínka byla změněna 6. dubna 2012. Před tímto datem bylo možné obrátit se se 

žalobou na soud již po jednom roce nepřetržitého zaměstnání. Hlavním důvodem 

novelizace byl velký počet žalob, kterými se musely pracovní tribunály zabývat. Změna 

má také soužit k tomu, aby byli zaměstnavatelé více stimulováni k přijímání nových 

zaměstnanců v době ekonomické krize a jejich dlouhodobému zaměstnávání183. Až do 

nedávna byli značně znevýhodněni zaměstnanci pracující na částečný úvazek. Tito 

zaměstnanci museli splnit delší lhůtu a ti, kteří pracovali méně než osm hodin týdně, 

nebyli zákonem proti neplatnému skončení pracovního poměru chráněni vůbec184. 

                                                            
181 [1968] 2 QB 497 
182 Expres & Echo Ltd v Tanton [1999] IRLR 367 
183 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 261 
184 LOCKTON, Deborah J. Employment Law. 6th edition. PALGRAVE MAXMILLAN, 2008. str. 275 
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Změna nastala rozhodnutím R v Secretary of State for Employment ex parte EOC185 

které vyloučilo jiné zacházení se zaměstnanci na částečný úvazek z důvodu 

neslučitelnosti se směrnicí 2006/54/EC, o zavedení zásady rovných příležitostí a 

rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (The Equal 

Treatment Directive), směrnicí 75/117/EHS, o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (The 

Equal Pay Directive) a čl. 141 Římské úmluvy (Treaty of Rome). V roce 1995 byl pak 

vydán zákon na ochranu zaměstnanců pracujících na částečný úvazek (Employment 

Protection (Part-Time Employees) Regulations 1995) odstraňující všechny překážky pro 

podání žaloby o určení neplatnosti skončení pracovního poměru (UD) zaměstnancům 

s částečným úvazkem. 

c) Některé kategorie zaměstnanců jsou z ochrany před neplatným skončením 

pracovního poměru vyloučeni. 

Jsou jimi rybáři, kteří jsou placeni z podílu na úlovku nebo policie. Před rokem 2006 

byli z možnosti žalovat pro neplatnost výpovědi vyloučeni zaměstnanci, kteří pro 

zaměstnavatele pracují i po dosažení 65. roku, tedy věku, kdy měli odejít do důchodu. 

Smluvně se vzdát práva na žalobu o určení neplatnosti výpovědi je neúčinné. Existují 

však dvě výjimky. První z nich je možnost stran dohodnout si řešení případného sporu v 

rozhodčím řízení a druhou výjimkou je možnost zaměstnanců se dle § 110 ERA 1996 

dobrovolně dohodnout s nezávislou odborovou organizací na jiném výhodnějším 

režimu. Dále jsou vyloučeni z ochrany poskytované zákonem zaměstnanci, se kterými 

byl pracovní poměr skončen z důvodu národní bezpečnosti. 

Je na zaměstnanci aby dokázal, že splňuje podmínky a má tak nárok obrátit se na 

tribunál se žalobou o určení neplatnosti skončení pracovního poměru (UD)186. 

13.2 Propuštění (Dismissal) 

Další nutností je, aby zaměstnanec dokázal, že došlo ke skončení pracovního poměru 

jedním ze tří způsobů uvedených v ustanovení § 95 ERA 1996187. 

                                                            
185 [1994] 1 All ER 910 
186 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 262 
187 Tamtéž, str. 263. 
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13.3 Důvod (Reason) 

Zaměstnavatel musí dokázat, že se zaměstnancem rozvázal pracovní poměr pro jeden 

z důvodů uvedených v ustanovení § 98 ERA 1996. Jsou jimi: schopnost zaměstnance, 

chování zaměstnance, zda zde byly důvody pro výpověď z organizačních důvodů, 

porušení zákona či nějaký jiný podstatný důvod (some other substantial reason). 

13.4 Přiměřenost (Reasonableness) 

Oba účastníci sporu pak musejí dokázat, že skončení pracovního poměru pro daný 

důvod bylo či nebylo přiměřené. Tribunál musí rozhodnout, zda konkrétní okolnosti 

případu rozhodnutí skončit pracovní poměr zaměstnavatelem spadá do okruhu 

přiměřených reakcí (band of reasonable responses), které by rozumný zaměstnavatel 

přijmul188. Dále se dokazuje, zda byla dosažena procedurální spravedlnost. Tedy, že 

zaměstnavatel postupoval dle stanovených procedurálních pravidel pro skončení 

pracovního poměru189.  

13.5 Prostředky k nápravě (Remedies) 

Pokud pracovní tribunál shledá, že došlo k neplatnému skončení pracovního poměru 

(UD), má možnost volit mezi třemi prostředky k nápravě. Dle ustanovení §114 ERA 

1996 je možné, aby zaměstnanec dostal svou práci zpět (reinstatement) nebo dostal dle 

ustanovení §115 ERA 1996 zpět práci podobnou (re-engagement) a k tomu finanční 

kompenzaci ve výši náhrady mzdy nebo platu od propuštění do znovu zaměstnání. 

V obou případech musí tribunál vzít v úvahu, zda je taková náprava v zájmu 

zaměstnance a zaměstnavatele a zda je to proveditelná190. Neumožní-li zaměstnavatel 

zaměstnanci vrátit se do svého zaměstnání, tribunál rozhodne o odškodnění 

zaměstnavatele v penězích, které doplní o 26 až 52týdení náhradu mzdy nebo platu. 

Zaměstnavatel má možnost zvýšené odškodnění odvrátit, dokáže-li, že znovu 

zaměstnání nebylo proveditelné191 . V případě, že znovu zaměstnání není možné, má 

                                                            
188 Icelandic Frozen Foods v Jones [1983] ICR 17 
189 Polkey v A.E. Dayton serices Ltd [1988] ICR 142 
190 Ustanovení §116 ERA 1996 
191 Ustanovení § 117 ERA 1996 
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zaměstnanec nárok na finanční odškodnění, které se skládá ze základní (basic award) a 

kompenzační (compensatory award) složky192. 

14. Výpověď z organizačních důvodů (Redundancy) 

Kompenzace výpovědi z organizačních důvodů (redundancy) byl jeden z prvních 

institutů, které byly v anglickém pracovním právu regulovány193. V současnosti je 

upravena v ERA 1996. Existují tři možnosti, kdy zaměstnanec bude propuštěn 

zaměstnavatelem z organizačních důvodů.  

a)Ruší-li se zaměstnavatel (Cessation of business) 

Tribunál jen zkoumá, zda se opravdu zaměstnavatel zrušil. Důvody pro zánik jsou 

nepodstatné194.  

b)Přemísťuje-li se zaměstnavatel 

Přemístění musí být zásadní a musí mít účinek na zaměstnancovy výdaje na cestování a 

podobně. V Managers (Holborn) Ltd v Hohne195 se zaměstnanec přemístil v rámci 

centra Londýna a proto se nejednalo o výpověď z organizačních důvodů. Pokud 

pracovní smlouva obsahuje ustanovení, která zavazuje zaměstnance k práci v různých 

pobočkách svého zaměstnavatele (mobility clause), zaměstnanec poruší smlouvu, 

neuposlechne-li zaměstnavatelova rozkazu k práci na jeho jiné pobočce196. Pokud 

pracovní smlouva neobsahuje takové ustanovení, soudy jej jen výjimečně implikují. 

Příkladem je rozhodnutí O’Brien v Associated Fire Alarms197. Pan O´Brien vždy 

pracoval k blízkosti Liverpoolu, v důsledku nedostatku zakázek musel zaměstnavatel 

pobočku v Liverpoolu zavřít a převedl zaměstnance do pobočky, která byla od bydliště 

pana O´Briena vzdálena 120 mil. Soud rozhodl, že je možné implikovat ustanovení 

(mobility clause) jen v případě, kdy je pobočka, na kterou má být zaměstnanec 

převeden, vzdálena od místa bydliště zaměstnance tak aby mohl každý den dojíždět. 

                                                            
192 Ustanovení §118 ERA 1996 
193 Redundancy Payments Act 1965 
194 Moon v Homeworthy Furniture (Northern) [1976] IRLR 298 
195 [1977] IRLR 230 
196 United Kingdom Atomic Energy Authority v Claydon [1974] IRLR 6 
197 [1969] All ER 93 
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c)Nadbytečnost pracovní síly (Excess labour)  

Jedná se asi o jedno z neproblematičtějších ustanovení v zákoně.  Tribunály musejí 

zkoumat, zda tu bylo skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Pokud 

ano, změnila se nebo zanikla potřeba zaměstnavatele zaměstnávat zaměstnance na 

určitou práci. Pokud ano, byla tato změna důvodem pro skončení pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele198. Dlouhou dobu se řešilo, zda snížení stavu zaměstnanců za 

účelem zvýšení efektivity práce je v tomto ustanovení zahrnuto. EAT rozhodl v AUT 

v University of Newcastle199, že se toto ustanovení vztahuje i na tyto situace. To ostatně 

potvrdilo i rozhodnutí Murray v Foyle Meats200. Stejně tomu je tak i v případě, že 

pracovní místo zanikne z důvodu reorganizace. Pokud se vedení společnosti rozhodne, 

že potřebuje méně lidí, jedná se taktéž o výpověď z organizačních důvodů201.  

15. Odstupné (Redundancy Pay)  

Odstupné má za úkol zlepšit přizpůsobení zaměstnance při ztrátě zaměstnání a 

odškodnit ho za to, že práci ztratil bez vlastního přičinění. Zaměstnanci, kteří jsou 

propuštěni z organizačních důvodů, mají nárok na odstupné i přesto, že si už našli 

novou práci, splní-li zákonem stanovené podmínky 202. Zaměstnanec má nárok na 

finanční kompenzaci, pokud odpracoval u zaměstnavatele alespoň dva roky203. Výše 

odstupného pak závisí na délce pracovního poměru a jeho výpočet je stanoven v 

ustanovení § 162 ERA 1996. Výše týdenní mzdy nebo výplaty (maximálně 430 liber) se 

vynásobí počtem odpracovaných let (maximálně 20 let) a vydělí se 0.5, 1.0 nebo 1.5 dle 

věku zaměstnance. V roce 2012 je tak maximální výše odstupného 12. 900 liber204. 

16. Náhradní zaměstnání (Suitable alternative work)  

Pokud zaměstnavatel nabídne zaměstnanci uzavření nové pracovní smlouvy, před 

skončením staré pracovní smlouvy a nová práce je buďto stejná nebo vhodná náhradní 

práce, zaměstnanec ztratí nárok na odstupné, pokud bezdůvodně nabídnutou práci 

odmítne. Pokud je uzavřena nová pracovní smlouva a její účinky nenastanou ihned po 

                                                            
198 LOCKTON, Deborah J. Employment Law. 6th edition. PALGRAVE MAXMILLAN, 2008. str. 376 
199 [1988] IRLR 10   
200 [1999] ICR 827 
201 Robinson v BI Airways [1978] IRL 477 
202 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 304 
203 Ustanovení § 155 ERA 1996 
204 [cit. 2012-10-18]. Čerpáno z WWW: https://www.gov.uk/calculate-your-redundancy-pay  
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skončení staré smlouvy, musí být účinná maximálně do 14 dní po skončení předchozího 

pracovního poměru205. 

Je otázkou, co je vhodná náhradní práce. Jedním z faktorů, na které je nahlíženo, je výše 

mzdy nebo platu. Není to ale faktor rozhodující a musí se zkoumat i další okolnosti. V 

Taylor v Kent CC206 bylo řediteli školy nabídnuto místo učitele. I přesto, že mzda 

zůstala stejná, snížení postavení a odpovědnosti zabránilo, aby se jednalo o vhodnou 

náhradní práci. Délka a finanční náročnost dojíždění je další z hlavních faktorů. Pokud 

je zaměstnavatel připraven hradit cestovní náklady a náhradu mzdy nebo platu za čas 

strávený dojížděním, může to napomoci k tomu, aby pracovní tribunál rozhodl, že se 

jedná o práci vhodnou. Pokud se ale jedná o zaměstnance, který má domácí povinnosti, 

odmítnutí takové práce, která by znamenala nemožnost plnění úkolů v domácnosti, by 

bylo srozumitelné207. 

Pokud jsou podmínky nové pracovní smlouvy odlišné od staré pracovní smlouvy, bude 

poskytnuta čtyřtýdenní zkušební doba. Písemně je možné se dohodnout na zkušební 

době delší (maximálně však tři měsíce)208. Pokud běhen zkušební doby dojde ke 

skončení pracovního poměru, má se za to, že zaměstnanec byl propuštěn k datu 

skončení předchozí pracovní smlouvy a z původního důvodu, kterým je většinou 

organizační důvod. Tak se stane i v případě že ho zaměstnavatel propustí z důvodu jeho 

nekompetence, nebo protože zaměstnanec rezignuje z důvodu nespokojenosti s novou 

prací. Nárok na odstupné závisí na tom, zda práce byla vhodná a zda bylo jeho skončení 

důvodné209. 

Zaměstnanec ztratí nárok na odstupné v případě, že se chová nevhodným způsobem, pro 

který by dle obecného práva měl zaměstnavatel nárok rozvázat se zaměstnancem 

pracovní poměr okamžitě210. Výjimkou je stávka211. Zaměstnavatel může požadovat po 

zaměstnanci, aby si dobu strávenou na stávce odpracoval. Pokud by zaměstnanec 

odmítl, pak ztratí nárok na odstupné212. Druhou výjimkou, je případ, kdy dojde 

                                                            
205 LOCKTON, Deborah J. Employment Law. 6th edition. PALGRAVE MAXMILLAN, 2008. str. 382 
206 [1969] 2 QB 560 
207 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 312 
208 LOCKTON, Deborah J. Employment Law. 6th edition. PALGRAVE MAXMILLAN, 2008. str. 383 
209 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 312 
210 Ustanovení § 140 odst. 1 
211 Ustanovení § 140 odst. 2 
212 Ustanovení § 143 
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k zavrženíhodnému chování zaměstnance v průběhu výpovědní doby. Pracovní tribunál 

může přiznat odstupné, pokud je to vhodné a spravedlivé213. 

Zaměstnavatel může odvrátit nebo odložit výpovědi z organizačních důvodů dočasným 

pozastavením provozu (lay off) nebo snížením pracovní doby (short time). Jednotlivé 

pojmy jsou definovány v ustanovení § 147 ERA 1996. O dočasné pozastavení provozu 

se jedná, pokud zaměstnavatel jeden týden neposkytuje zaměstnanci práci a tudíž 

zaměstnanec nemá právo na odměnu. Snížil-li zaměstnavatel zaměstnanci hodiny a 

z tohoto důvodu má zaměstnanec nárok na odměnu nižší než je výše odměny za půl 

týdne, jedná o snížení pracovní doby. Pokud zaměstnavatel nemá na základě pracovní 

smlouvy k takovému jednání oprávnění, poruší tím pracovní smlouvu a zaměstnanec má 

nárok obrátit se se žalobou na soud (WD). V případě že tuto možnost zaměstnavatel má, 

za některých podmínek může zaměstnanec odejít a nárokovat odstupné. Úprava je však 

velice komplikovaná a zaměstnanec bez odborové organizace nebo právního zastoupení 

má jen mizivou šanci se v ní vyznat214. 

Výpověď z organizačních důvodů je obecně platná a zaměstnanec má nárok na 

odstupné. Existují tři důvody, na jejichž základě by byla výpověď z organizačních 

důvodů neplatná: byl-li použit neplatný výběrový proces, zaměstnavatel předem 

nevaroval ani nekonzultoval výpověď se zaměstnanci nebo nezvážil, zda je možný 

přesun zaměstnance. 

Zaměstnavatel nejdříve obvykle hledá dobrovolníky, kteří jsou ochotni být propuštěni. 

Při takovém postupu se ovšem někdy může stát, že se dobrovolně přihlásí právě ti, které 

zaměstnavatel nechce ztratit. Další možností je propuštění těch zaměstnanců, kteří 

pracují pro zaměstnavatele nejkratší dobu. V takovém případě by ale výběr mohl být 

diskriminativní. Například ženy obecně pracují kratší dobu než muži z důvodu 

těhotenství, mateřské dovolené a následné rodičovské dovolené. Zaměstnavatel se proto 

snaží najít několik kritérií, které umožní vybrat ty, které zaměstnavatel bude nejméně 

postrádat. Je na vedení společnosti, jak výběrový proces nastaví. Největší problém je, 

když se zaměstnavatel snaží udržet dle jeho mínění nejlepší zaměstnance a jeho 

výběrová kritéria jsou příliš subjektivní.  

                                                            
213 Ustanovení § 140 odst. 3 
214 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 315 
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V rozhodnutí Williams v Compair Maxam215 pracovní tribunál stanovil zásady, které by 

měl rozumný zaměstnavatel dodržovat při skončení pracovního poměru z organizačních 

důvodů. Maximální možné varování a konzultace byly mezi prvními takovými 

zásadami. Povinnost konzultovat vzniká v případě, že zaměstnavatel zamýšlí dát 

výpověď z organizačních důvodů 20 a více zaměstnancům během 90 dní. Jedná se o 

tzv. hromadné propuštění (collective dismissal)216. Zaměstnavatel má povinnost 

konzultovat výpovědi z organizačních důvodů se zástupci odborové organizace. Pokud 

u zaměstnavatele nepůsobí žádná odborová organizace je povinen výpovědi konzultovat 

s radou zaměstnanců, kterou si zaměstnanci postižení výpovědí z organizačních důvodů 

zvolí. Pokud by ani taková organizace nebyla u daného zaměstnavatele zřízena, má tuto 

povinnost zaměstnavatel vůči každému zaměstnanci, se kterým se chystá rozvázat 

pracovní poměr. Zaměstnavatel může podat stížnost k pracovnímu tribunálu v případě, 

že zaměstnavatel tento postup nedodrží217. Zaměstnavatel musí zahájit konzultace 

dostatečně včas (in a good time). Dává-li výpověď 20-99 zaměstnancům během 30 dnů, 

činí minimální konzultační doba 30 dní před dáním první výpovědi. Má-li být výpověď 

dána 100 a více zaměstnancům během 90 dnů, činí minimální konzultační doba 90 dní 

před dání první výpovědi.  

Zaměstnavatel poskytne příslušným osobám písemné prohlášení, ve kterém uvede: 

důvody, které ho k hromadnému propuštění vedou, počet a profesní složení 

zaměstnanců, kteří mají být propuštěni a na základě jakých hledisek byli tito 

zaměstnanci vybráni a stanovit jakým způsobem se bude kalkulovat odstupné. 

Zaměstnavatel má také povinnost informovat ministerstvo (Department of Business, 

Innovation and Skills). Toto informování má sloužit jako varování před náhlým 

náporem na státní zdroje. 

Další zásadou je nabídnout alternativní pozici zaměstnanci. To je obzvláště těžké 

v případě malých firem. Ve Vokes v Bear218byl zaměstnanec propuštěn z organizačních 

důvodů. Zaměstnavatel byl ale součástí asi 300 firem, z nichž alespoň jedna hledala 

                                                            
215 [1982] ICR 156 
216 Směrnicí Rady 98/59/EHS, o sbližování právních úprav členských států týkajících se hromadného propuštění pro 
nadbytečnost (Collective Dismissals Directive (98/59/EC)) je obsažena v anglickém právním předpise Trade Union 
and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 (TULRCA) v ustanoveních § 188-198.  
217 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 329 
218 [1973] IRLR 363 
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obsazení na post, který zaměstnanec před propuštěním zastával. Proto pracovní tribunál 

rozhodl, že takového skončení pracovního poměru bylo neplatné. 

Zaměstnavatel může propustit zaměstnance z důvodu, že jeho zaměstnávaní je 

nezákonné přímo dle právního předpisu. Typickým příkladem je zaměstnávání řidiče, 

který nemá oprávnění řídit, či cizince, který nemá oprávnění v Anglii pracovat219.  

Pokud má propuštěný zaměstnanec za to, že výpověď z organizačních důvodů byla 

neplatná, může se obrátit se žalobou na pracovní tribunál (Claim in Redundancy). 

Prostředky k nápravě při neplatném skončení pracovního poměru (UD) jsou ale 

většinou pro zaměstnance výhodnější a zaměstnanec zvolí tedy tuto variantu220. 

                                                            
219 Kelly v University of Southhampton [2008] ICR 357 
220 PITT, Gwyneth. Employment Law. 8th edition. Sweet &Maxwell, 2011. str. 290 
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ČÁST 3. 

17. Srovnání způsobů skončení pracovního poměru v českém a 
anglickém právu 

V závěru svojí diplomové práce bych ráda srovnala jednotlivé způsoby skončení 

pracovního poměru v českém a anglickém právu a zaměřila se na rozdíly v obou 

právních úpravách. Jak již bylo v úvodu řečeno, anglické a české pracovní právo je 

velmi rozdílné. Právo upravující vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem prošlo 

v Anglii zcela odlišným vývojem než v České republice. I když se v současnosti 

v anglickém pracovním právu vyskytuje mnoho právních předpisů, jedná se o fenomén 

posledních 50 let. V minulosti neexistovalo mnoho právních předpisů upravující tuto 

matérii a bylo na soudcích, aby interpretovali smluvní ustanovení a případně 

implementovali do pracovní smlouvy ustanovení, pokud smlouva mlčela221. V českém 

právním řádu je vše podrobně upraveno v zákonech a soudci mají za úkol pouze 

aplikovat zákonná ustanovení na konkrétní případ. V následující části se zaměřím na 

rozdíly ve skončení pracovního poměru v českém a anglickém právu a poukáži na 

případné změny, které by skončení pracovního poměru v České republice zlepšily a 

obohatily. 

Pravděpodobně největším rozdílem mezi českým a anglickým právem upravující 

skončení pracovního poměru je jeho dvojí úprava v anglickém právu. Způsoby skončení 

pracovního poměru dle obecného práva jsou utvářeny po staletí soudními rozhodnutími 

a obyčeji. Jedná se tedy o původní právo, které bylo zákony v 60. a 70. letech minulého 

století rozšířeno, protože neposkytovalo přiměřenou ochranu zaměstnancům. Instituty 

obecného práva jako je frustrace či dohoda o rozvázání pracovního poměru, tak 

koexistují se způsoby skončení pracovního poměru upravenými zákonem. V českém 

právním řádu ZPr upravuje taxativně případy skončení pracovního poměru a jinými 

způsoby pracovní poměr skončit nemůže. Jednání směřující ke skončení pracovního 

poměru nespadající pod taxativní výčet v ZPr by bylo neplatné. Dle mého názoru tak 

česká úprava poskytuje účastníkům pracovního poměru větší právní jistotu z důvodu 

přehledného uspořádání jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru v ZPr. Na 
                                                            
221 LOCKTON, Deborah J. Employment Law. 6th edition. PALGRAVE MAXMILLAN, 2008. str. 3 



 

56 
 

druhou stranu je ale česká úprava rigidní. Soudce musí vždy čekat, až parlament přijme 

legislativu odstraňující nejasnost či chybu v zákoně. Anglické právo je, dle mého 

mínění, v tomto ohledu mnohem flexibilnější a soudce má možnost nápravy ihned, bez 

toho aniž by musel čekat, až zákonodárný orgán přijme potřebnou legislativu. 

České pracovní právo je velmi formální. Nedávná novela ZPr rozšířila okruh právních 

úkonů, které musejí být učiněny v písemné formě. Písemné provedení je požadováno u 

všech pracovních úkonů vedoucích ve vzniku, změně a zániku pracovního poměru. 

Dohodou stran pracovního poměru je možné tento okruh rozšířit. Nedodržení písemné 

formy pak vede v některých případech k neplatnosti pracovního úkonu. Anglické právo 

je naproti tomu známo svou neformálnosti, kde písemná forma není vyžadována ani u 

pracovní smlouvy. Směrnicí Rady č. 91/553/EEC, o povinnosti zaměstnavatele 

informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, 

bylo jak do českého tak do anglického pracovního práva zavedena informační povinnost 

zaměstnavatele vůči zaměstnanci o podmínkách pracovní smlouvy. Zaměstnanec má 

nárok dostat od zaměstnavatele písemné potvrzení o pracovním poměru s výčtem 

základních práv a povinností. Zatímco v českém právu je to jeden z mnoha požadavků 

písemné formy. V anglickém právu se jedná o výjimku. I když vyhotovení dokumentu v 

písemné formě přináší stranám větší jistotu a u soudu poslouží jako dokazovací 

prostředek, početnost úkonů vyžadující písemnou formu v ZPr je dle mého názoru 

v některých případech zbytečná a matoucí222. 

Dle anglického obecného práva může zaměstnanec i zaměstnavatel rozvázat pracovní 

poměr výpovědí. Můžou tak oba učinit z jakéhokoliv důvodu. Stačí, aby byla dodržena 

stanovená výpovědní doba. Zákonná minimální výpovědní doba u výpovědi dané 

zaměstnancem činí jeden týden. U výpovědi dané zaměstnavatelem je výpovědní doba 

(jeden až 12 týdnů) odstupňována dle délky zaměstnání. V pracovní smlouvě je 

možnost stanovit výpovědní dobu delší, souhlasí-li s tím obě strany. Institut výpovědi 

v českém právu je značně odlišný. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou rozvázat 

pracovní poměr výpovědí, podmínky jsou však jiné. Zatímco zaměstnanec může dát 

zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu. Zaměstnavatel může skončit pracovní 

                                                            
222 [cit. 2012-10-29]. PAVLÁTOVÁ, Jarmila. Písemná forma právních úkonů po novelizaci zákoníku práce. 
Dostupné z WWW: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d37890v47822-pisemna-forma-pravnich-
ukonu-po-novelizaci-zakoniku-prace/ 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d37890v47822-pisemna-forma-pravnich-ukonu-po-novelizaci-zakoniku-prace/
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d37890v47822-pisemna-forma-pravnich-ukonu-po-novelizaci-zakoniku-prace/
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poměr výpovědí jen z taxativně uvedených důvodů obsažených v ustanovení § 52 ZPr. 

Také délka výpovědní doby se liší. Evropská sociální charta223 sice obsahuje v čl. 4 

odst. 4 právo pracovníků na přiměřeně dlouhou výpovědní dobu, konkrétní úprava je 

však svěřena členským státům. České pracovní právo nedovoluje odlišnou délku 

výpovědní doby pro zaměstnance a zaměstnavatele. Nezáleží zde ani na délce 

pracovního poměru. Výpovědní doba činí jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance 

dva měsíce a smluvně ji lze případně i zvýšit. Toto je jasný příklad ochranářského 

charakteru právní úpravy zavedený do českého práva v 19. století.  

Spojené Království i Česká republika jsou členy Mezinárodní organizace práce (dále jen 

„MOP“). Doporučení č. 119, o skončení pracovního poměru z iniciativy zaměstnavatele 

(dále jen „Doručení č. 119“)224 stanovovalo nemožnost rozvázání pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele bez platného důvodu. Platným důvodem se rozumí důvod 

související se schopnostmi nebo chováním zaměstnance nebo s operačními požadavky 

zaměstnavatele 225. Také uvádí důvody, pro které zaměstnavatel se zaměstnancem 

neplatně skončí pracovní poměr jako je barva pleti, pohlaví nebo členství v odborech. I 

když se jednalo o doporučení, které státům neukládá žádné povinnosti, členské státy se 

snaží tyto minimální standarty dodržovat. Do anglického práva byla zavedena zákonná 

úprava, která chrání zaměstnance před neodůvodněným skončením pracovního poměru 

ze strany zaměstnavatele. V roce 1982 MOP přijala Doporučení č. 166, o skončení 

zaměstnání (dále jen „Doporučení č. 166“), které doporučení č. 119 nahradilo. 

Doporučení č. 166 předešlé doporučení rozvíjí a specifikuje. Na tuto problematiku také 

navazuje i Úmluva MOP č. 158, o skončení zaměstnání z podmětu zaměstnavatele (dále 

jen „Úmluva č. 158“)226. Úmluva č. 158 se opět zabývá důvodností skončení 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a rozšiřuje důvody, pro které 

zaměstnavatel nemůže platně skončit pracovní poměr se zaměstnancem. Jsou jimi navíc 

například nemoc či úraz nebo těhotenství či mateřství. Úmluva č. 158 nebyla 

ratifikována ani Spojeným Královstvím ani Českou republikou. Obecně lze však říci, že 

obě právní úpravy jsou s touto úmluvou v souladu. 
                                                            
223 Dokument Rady Evropy, který byl přijav v roce 1961, účinný je od roku 1965 
224 [cit. 2012-10-30]. Čerpáno z WWW: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R119 
225 Ustanovení čl. 2 odst. 2 (1) Doporučení č. 119 
226 [cit. 2012-10-30]. Čerpáno z WWW: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312303:
NO 
 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R119
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312303:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312303:NO
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Zaměstnanec pracující pro zaměstnavatele tři měsíce a zaměstnanec pracující pro 

stejného zaměstnavatele 12 let má dle české zákonné úpravy nárok na identickou 

výpovědní dobu. V anglickém právu je výpovědní doba závislá na délce pracovního 

poměru. Odstupňování výpovědní doby v závislosti na délce pracovního poměru 

v anglickém právu považuji za velmi přínosné. Na druhou stranu ale považuji nárok na 

výpovědní dobu v délce jednoho týdne pro zaměstnance pracujícího pro zaměstnavatele 

jeden celý rok neadekvátní. Nepřiměřený je i druhý extrém, který se objevuje v českém 

právu, kde má zaměstnanec nárok na výpovědní dobu v délce dvou měsíců. Ideální 

případ by vznikl propojením anglické a české úpravy. Výpovědní doba by měla být 

přímo úměrná délce trvání pracovního poměru a zároveň poskytovat zaměstnanci 

potřebnou ochranu v poskytnutí dostatečné dlouhé doby na nalezení dalšího zaměstnání. 

Jak v českém, tak i v anglickém pracovním právu, je upravena možnost skončit 

pracovní poměr z organizačních důvodů. V podstatě se jedná o téměř identické důvody, 

pro které může zaměstnavatel rozvázat se zaměstnanec pracovní poměr výpovědí z 

organizačních důvodů. Přestože byla do obou právních řádu implementována evropská 

směrnice upravující hromadné propuštění, můžeme i zde najít odlišnosti. Směrnice totiž 

dává členským státům na výběr ze dvou definicí hromadného propuštění. Česká 

republika zvolila první variantu závislou na velikosti zaměstnavatele a počtu 

propuštěných zaměstnanců, kterou jsem rozebrala v první části mojí diplomové práce. 

Spojené Království zvolilo definici druhou, nezávislou na celkovém počtu zaměstnanců 

pracujících pro zaměstnavatele227. Také lhůty pro podání informací jsou stanoveny 

odlišně. Směrnice určuje jakési minimum. Státy mohou změnit právní úpravu tak, aby 

byla příznivější pro zaměstnance. Vedle minimální 30denní lhůty pro podání informací, 

stanovila anglická úprava v případech uvedených v části druhé mojí diplomové práce 

lhůtu 90denní228. Zatímco česká právní úprava nespojuje s nesplněním informační 

povinnosti neplatnost skončení pracovního poměru, anglické právo ji s takovým 

nedodržením spojuje a zaměstnanec bude mít možnost obrátit se se žalobou na soud. 

Zaměstnanec, se kterým byl rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů, má 

v českém i v anglickém právu nárok na finanční kompenzaci. I když byla česká právní 

                                                            
227 [cit. 2012-10-29]. Čerpáno z WWW: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=215 
228 Ustanovení čl. 4 (1), čl. 5 Směrnice 98/59/EHS, o sbližování právních úprav členských států týkajících se 
hromadného propuštění pro nadbytečnost  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=215
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úprava odstupného nedávno novelizována a přiblížila se tak nepatrně úpravě anglické, 

existují mezi nimi stále velké rozdíly. Nově je česká právní úprava závislá jak na výši 

mzdy nebo platu, tak na délce trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. To je 

ostatně i v souladu s Úmluvou č. 158. Výpočet i výsledná částka se však výrazně liší. 

Tzv. věrnostní období byla ale v českém právu zvolena velmi krátká. Dalším rozdílem 

je skutečnost, že v Anglii má zaměstnanec na odstupné nárok až po dvou letech 

odpracovaných pro svého zaměstnavatele, v českém pracovním právu nárok na 

odstupné zaměstnanci vzniká od samého počátku pracovního poměru. Dle mého názoru 

plní odstupné v anglickém právu svůj účel lépe a česká úprava by měla být po vzoru 

anglického práva novelizována229. 

V českém právu jsou taxativně vyjmenovány situace, za kterých je možné, okamžitě 

zrušit pracovní poměr. Žádný takový výčet v anglickém právu neexistuje a záleží na 

soudu, zda rozhodne, umožňuje-li dané chování okamžité zrušení pracovního poměru či 

nikoliv. V Anglii tak má soudce větší volnost v rozhodování, což může přinést 

spravedlivější výsledek na úkor právní jistoty. 

Pokud je skončen pracovní poměr a jedna ze stran má za to, že došlo k neplatnému 

skončení pracovního poměru, má možnost obrátit se na soud nebo pracovní tribunál s 

žalobou o určení neplatnosti skončení pracovního poměru. Dle obecného práva soud 

zkoumá, zda byla dodržena výpovědní doba nebo zda došlo či nedošlo k porušení 

pracovní smlouvy. Až zákonná úprava přináší do anglického práva možnost soudu 

zkoumat, zda důvod pro skončení pracovního právu byl platný a přiměřený. V českém 

právu se zkoumají vždy všechny okolnosti skončení pracovního poměru, tedy zda 

právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru má všechny náležitosti 

předepsané ZPr případně občanským zákoníkem230 a zda byly splněny všechny 

podmínky vyplývající z právních předpisů. Jak v anglickém tak českém právu je 

stanovena přiměřená lhůta k podání žaloby. V českém právu je zaměstnanci poskytnuta 

dvouměsíční lhůta, v anglickém právu tříměsíční. Pokud se ovšem zaměstnanec 

v Anglii obrátí se žalobou dle obecného práva (WD) na soud, je mu poskytnuta dokonce 

                                                            
229 [cit. 2012-10-29]. KAŠPÁREK, Michal. Novelou zákoníku práce krok za krokem: Odstupňované odstupné. 
Dostupné z WWW: http://www.patria.cz/pravo/1974354/novelou-zakoniku-prace-krok-za-krokem-odstupnovane-
odstupne.html 
230 Česko. Zákon č. 40 ze dne 26. února 1964. In Sbírka zákonů České republiky, 1964, částka 19, str. 201 - 248. 

http://www.patria.cz/pravo/1974354/novelou-zakoniku-prace-krok-za-krokem-odstupnovane-odstupne.html
http://www.patria.cz/pravo/1974354/novelou-zakoniku-prace-krok-za-krokem-odstupnovane-odstupne.html
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šestiroční lhůta. To je zapříčiněno tím, že se žalobou dle obecného práva zaměstnanec 

dovolává porušení smlouvy a obecné smluvní právo poskytuje lhůtu pro podání takové 

žaloby delší. Dle mého názoru je takto dlouhou lhůtou do anglického práva zavedena 

nežádoucí nejistota a zaměstnanci poskytnuta přehnaná ochrana na úkor 

zaměstnavatele. 

Zatímco v Anglii obecné právo chrání všechny pracovníky, anglická zákonná úprava je 

určena jen zaměstnancům, kteří pro svého zaměstnavatele odpracovali alespoň dva 

roky. Takové rozlišení v českém právu vůbec neexistuje a každý zaměstnanec je 

chráněn od prvního dne svého zaměstnání. Výjimku tvoří jen případ, kdy má 

zaměstnanec se zaměstnavatelem platně sjednanou zkušební dobu. Obě strany pak 

mohou zrušit pracovní poměr po určitou dobu s jakéhokoliv důvodu (kromě 

diskriminačního důvodu) nebo i bez uvedení důvodu. Stanovení podmínek, za kterých 

se zaměstnanec může domáhat žalobou u soudu o určení neplatnosti skončení 

pracovního poměru je dle mého mínění opodstatněné. České pomalé soudnictví může 

totiž často zapříčinit, že se částka nároků z neplatného skončení pracovního poměru 

může podstatně navýšit. Toto byl také jeden z důvodů nově zavedeného moderačního 

práva soudu snížit nároky z neplatného skončení pracovního poměru do českého 

pracovního práva. Na druhou stranu by ale měl mít každý, kdo má za to, že s ním byl 

neplatně skončen pracovní poměr, možnost obrátit se na soud231. 

                                                            
231 Ustanovení čl. 8 Úmluvy č. 158 
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18. Závěr 

Cílem mojí diplomové práce bylo podat ucelený přehled o způsobech skončení 

pracovního poměru ve dvou velice odlišných právních řádech – českém a anglickém. 

V první části jsem podrobně popsala způsoby skončení pracovního poměru v českém 

právu, přičemž jsem největší pozornost věnovala právním úkonům účastníků 

směřujícím ke skončení pracovního poměru. Ve druhé části jsem se pak soustředila na 

možnosti skončení pracovního poměru v anglickém právu. V Anglii existují vedle sebe 

dvě právní úpravy, a to skončení pracovního poměru dle obecného práva a skončení 

pracovního poměru z důvodů uvedených v zákoně. V této části jsem se také snažila 

nastínit vývoj právní úpravy v Anglii. Jelikož jsou česká a anglická právní úprava velmi 

rozdílné, v závěrečné fázi jsem se zaměřila na srovnání jednotlivých způsobů skončení 

pracovního poměru v obou právních řádech. Snažila jsem se především upozornit na 

největší rozdíly, které mezi instituty obou právních řádů existují, zhodnotit jejich klady 

a zápory a poukázat na možné změny, které by anglické pracovní právo mohlo do 

českého pracovního práva přinést. Zatímco ZPr je přes veškerou snahu o jeho novelizaci 

orientován ve velké míře stále na ochranu zaměstnance, Anglické pracovní právo je 

naproti tomu velice flexibilní a poskytuje ochranu spíše zaměstnavateli. Česká úprava 

proto bude v budoucnosti jistě směřovat k větší liberalizaci skončení pracovního 

poměru, ta anglická se bude naopak snažit zákony více svazovat zaměstnavatele a 

poskytnout tak větší ochranu zaměstnancům. 
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podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru,  

Římská úmluva 
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Úmluva MOP č. 158, o skončení zaměstnání z podmětu zaměstnavatele 
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Resumé 

Skončení pracovního poměru v českém a anglickém právu 

Tato diplomová práce pojednává o skončení pracovního poměru v České republice a v 

Anglii. Toto srovnání je velice zajímavé ze dvou hlavních důvodů. A to jednak z 

důvodu rozdílného stupně regulace pracovního trhu v Anglii a v České republice. 

Anglie má nejméně regulovaný pracovní trh v Evropské unii a třetí nejméně regulovaný 

pracovní trh na světě. Česká republika má naopak jeden z nejvíce regulovaných 

pracovních trhů na světě. A dále pak z důvodu odlišnosti typů právních kultur v obou 

zemích. Anglie je kolébkou angloamerického typu právní kultury a Česká republika je 

typickou ukázkou kontinentálního typu právní kultury. Tudíž dochází v obou zemích k 

diametrálně rozdílnému vývoji pracovního práva a jeho právních institutů. Diplomová 

práce je rozdělena do třech hlavních částí. 

V první části se práce podrobně zabývá popisem jednotlivých způsobů skončení 

pracovního poměru v České republice. Jednotlivé způsoby jsou přehledně upraveny 

v zákoníku práce. Největší prostor první části této diplomové práci je věnován právním 

úkonům směřujícím ke skončení pracovního poměru, protože se jedná o nejčastější 

způsoby vedoucí k rozvázání pracovního poměru. Dalšími způsoby skončení 

pracovního poměru v českém právu jsou právní skutečnosti a úřední rozhodnutí vedoucí 

ke skončení pracovního poměru. 

Druhá část této práce se věnuje skončení pracovního poměru v anglickém právu. 

V Anglii koexistují dvě právní úpravy vedle sebe, které jsou na sobě nezávislé.  

Skončení pracovního poměru dle obecného práva je původní právní úprava vycházející 

ze soudních rozhodnutí a právních obyčejů. Protože ale obecné právo nedostatečně 

ochraňovalo zaměstnance, bylo skončení pracovního poměru upraveno i v zákoně. 

Třetí část pak srovnává anglickou a českou právní úpravu týkající se skončení 

pracovního poměru, přičemž se zaměřuje především na hlavní rozdíly mezi oběma 

právními úpravami. Dále navrhuje možné změny, které by mohly být provedeny 

v českém právu a které by vedly ke zlepšení právní úpravy skončení pracovního poměru 

v České republice. 
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Termination of employment in Czech and English law 

This final thesis deals with the subject of termination of employment in the Czech 

Republic and England. The comparison is of interest for two main reasons. The first 

reason is a difference in the level of regulation of the labour market in England and the 

Czech Republic. England has the least regulated labour market in the European Union 

and the third least regulated labour market in the world. The Czech Republic on the 

other hand has one of the most tightly regulated labour markets in the world. The 

second reason of interest is that there is a fundamental difference in the legal culture in 

both countries. England is the birthplace of the Anglo-American legal culture, and the 

Czech Republic is the perfect example of the continental legal culture. These reasons 

are a reflection of the fundamentally different ways in which the English and Czech 

employment law and its instruments evolved. There are three main parts of the thesis. 

The first part of the thesis describes the legal ways in which the employment 

relationship may be terminated in the Czech Republic. Every single way of terminating 

the employment relationship is enshrined in the Czech Labour Code. These include 

legal acts, legal facts and official decisions. Much of the first part of the final thesis is 

dedicated to the legal acts,  because it is the most frequent mode of terminating the 

employment relatioship under Czech law. 

The second part of the thesis deals with the termination of employment under English 

law. In the English system, there are two laws governing the termination of the 

employment  relationship; termination of employment under common law and statutory 

termination. Termination of employment under common law is the original law which 

developted from precedents and customs. Statutory intervention was introduced into 

English law because the common law did not provide sufficient protection to 

employees. Although the two laws are separate and independent, they co-exist with 

each other within a single legal framework.  

The third part compares English and Czech laws dealing with termination of 

employment. It focuses on the main differences between the two legal systems and 

proposes possible amendments, which could be made into Czech law that could 

improve the law on termination of employment in the Czech Republic. 
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