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Úvod 
Diplomovou práci na téma skončení pracovního poměru jsem se rozhodl psát 

hlavně z důvodu, že se jedná o téma aktuální a dynamicky se rozvíjející, přičemž je 

stálým předmětem živých diskuzí ve společnosti. Problematika skončení pracovního 

poměru se totiž dotýká širokého spektra lidí, vzhledem k tomu, že upravuje vztah mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. 

V zájmu udržení rovnováhy v společenských vztazích je potřeba sladit na jedné 

straně oprávněné nároky zaměstnanců na určitou stabilitu pracovního poměru, kdy 

výkon závislé práce v zaměstnání se stává jediným zdrojem příjmů, kterého ztráta může 

drasticky zasahovat do sociální situace zaměstnance a jeho rodiny. Na straně druhé je 

však nutné zohlednit také požadavky zaměstnavatelů na vyšší liberálnost 

pracovněprávní úpravy skončení pracovního poměru hlavně v oblasti vyšší smluvní 

volnosti. 

Svou práci jsem rozdělil do úvodu, dvou částí, obecné a zvláštní, které se dále 

každá člení na kapitoly, a závěru. Jejím cílem je charakteristika a rozbor právní úpravy 

jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru. 

V obecné části se zabývám základními otázkami pracovního práva, které 

souvisejí se způsoby skončení pracovního poměru. Zejména zde vymezuji předmět 

pracovního práva, pojem a prvky pracovního poměru a objasňuji význam a důležitost 

zásad a funkcí pracovního práva, tedy hlavně ochranné funkce, která je s úpravou 

skončení pracovního poměru přímo provázána. Významný vliv má na české pracovní 

právo také legislativa mezinárodních organizací a Evropské unie, kde se soustředím na 

vybrané dokumenty významně se podílející při určování trendů a směřování dalšího 

vývoje pracovního práva. Vzhledem k nastalým změnám v českém soukromém právu 

od 1. ledna 2014, které jsou reflektovány v zákoníku práce prostřednictvím změnového 

zákona č. 303/2013 Sb., jsem se snažil na některé důležité změny upozornit a vysvětlit 

jejich podstatu, přičemž se také zabývám vzájemným vztahem občanského a pracovního 

práva.  
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V části zvláštní, která je rozdělená do osmi kapitol a tvoří hlavní část mojí 

diplomové práce, rozebírám jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru. Pracovní 

poměr se obecně skončí na základě právního jednání smluvních stran, na základě právní 

události, nebo na základě jiných právních skutečností. Hlavní pozornost věnuji první 

skupině, teda dohodě o rozvázání pracovního poměru, výpovědi, okamžitému zrušení 

pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Neméně důležité 

jsou také problémy související se skončením pracovního poměru, jako jsou neplatnost 

rozvázání pracovního poměru a odstupné. 

Při práci jsem vycházel z platné legislativy a nezanedbávám také význam soudní 

judikatury, která je nejen v oblasti skončení pracovního poměru velmi užitečná.  

V závěru se zabývám celkovým hodnocením rozebírané úpravy a některými 

novinkami, které přinesla nová soukromoprávní kodifikace. V diplomové práci jsem 

přihlížel k právní úpravě platné podle stavu k 17. 6. 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

 Obecná část 1
V této části práce se věnuji obecným otázkám pracovního práva, které přímo 

souvisejí s problematikou skončení pracovního poměru a mají na ni zásadní vliv. Na 

začátek je proto nutné vymezit předmět a funkce pracovního práva, neboť tyto funkce 

určují cíle pracovněprávní úpravy a odůvodňují jednotlivé instituty skončení pracovního 

poměru. Na český právní systém má významný vliv také mezinárodní právo a právo 

Evropské unie, které upravují mj. minimální standardy pracovních podmínek. Konečně 

zde také rozebírám základní problémy pracovního poměru, tedy vznik pracovního 

poměru a jeho základní prvky. 

1.1 Předmět pracovního práva 

Pracovní právo lze charakterizovat jako „relativně samostatný soubor právních 

norem, které upravují společenské vztahy vznikající při výkonu závislé práce a vztahy 

s nimi úzce související“1. Kořeny pracovního práva nacházíme v podobě první 

obecnější úpravy moderních pracovních vztahů, kterou formou námezdní smlouvy 

založil Všeobecný rakouský občanský zákoník z roku 1811, a v tzv. ochranném 

zákonodárství2. Lze se však s určitou úpravou výkonu práce setkat již například 

v římském právu, které znalo institut locatio conductio operarum3 nebo také 

v Chammurapiho zákoníku. 

Pracovní právo upravuje v podstatě tři velké oblasti právní úpravy, přičemž 

nejstarší a nevýznamnější oblastí je individuální pracovní právo. 

Individuální pracovní právo lze chápat jako „soubor právních vztahů, v nichž 

pracovní sílu fyzické osoby zaměstnance užívá za odměnu jiný subjekt – zaměstnavatel, 

kterým je právnická nebo fyzická osoba“.4 Jedná se o oblast nejpůvodnější, která 

vznikala jako součást práva občanského, přičemž spolu i dnes tyto oblasti úzce souvisí. 

Hlavním pramenem právní úpravy individuálního pracovního práva je současná 

kodifikace pracovního práva, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v aktuálním znění. 

                                                           
1GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 11-12 
2BĚLINA, Miroslav a kol.: Pracovní právo, 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 26-27 
3EFFENBERGER, Karel. Z historie obligačního práva – 4. část. Právní rádce. 1998, čís. 11, s. 34 
4BĚLINA, Miroslav a kol.: Pracovní právo, 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3-12 
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K této oblasti se dále připojilo kolektivní pracovní právo, které upravuje 

kolektivní pracovněprávní vztahy vznikající při sociálním dialogu mezi subjekty, které 

zastupují kolektivy zaměstnanců, tedy odborové organizace a rady zaměstnanců na 

straně jedné, a zaměstnavateli nebo jejich sdruženími na straně druhé. Do této oblasti se 

řadí také soubor norem, které jsou výsledkem smluvněprávních jednání subjektů těchto 

právních vztahů, zejména pak normativní části kolektivních smluv. 

Oblast kolektivních pracovněprávních vztahů je upravena především v zákoně č. 

2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, který reguluje především procesněprávní 

podmínky uzavírání kolektivních smluv a podpůrně také v zákoníku práce, který naopak 

obsahuje hmotněprávní úpravu této problematiky.5 

Třetí oblastí pracovního práva je oblast zaměstnanosti, kterou upravuje zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění a prováděcím předpisům k tomuto 

zákonu. Tento zákon upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, tedy vztahy 

vznikající v souvislosti s uplatňováním na trhu práce a se státní kontrolou pracovního 

procesu. Na rozdíl od výše uvedených dvou oblastí, které patří svou povahou spíše do 

oblasti soukromoprávní, právní úprava zaměstnanosti se svými veřejnoprávními 

metodami řadí k právu správnímu. 

 

Podle některých autorů „lze spatřovat rozšíření předmětu pracovního práva 

v důsledku novelizace zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb., tedy tzv. koncepční 

novelou, účinným od 1. 1. 2012. Tento zákon doplnil § 1 zákoníku práce o nové 

písmeno e), které stanoví, že zákoník práce upravuje některá práva a povinnosti 

zaměstnavatelů a zaměstnanců při dodržování režimu dočasně práce neschopného 

pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění a některé sankce za jeho porušení.6 

Tato změna se však jeví jako nesystémová, protože povinnosti pojištěnce dodržovat 

režim dočasně práce neschopného je obsahem právního vztahu nemocenského pojištění 

a nikoliv obsahem pracovního poměru či jiného základního pracovněprávního vztahu. 

                                                           
5BĚLINA, Miroslav a kol.: Pracovní právo, 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 3-12 
6
 Srov. § 1 písm. e) zákoníku práce 
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Tyto se naopak v době dočasné pracovní neschopnosti nerealizují pro překážku v práci 

na straně zaměstnance.“7 

 

1.2 Funkce pracovního práva 

Pod pojmem funkce pracovního práva rozumíme soubor určitých trvalých nebo 

alespoň dlouhodobých úkolů působení pracovního práva. Jedná se tedy o způsoby 

právního působení na vůli a chování subjektů tak, aby bylo dosaženo cílů, které právní 

úprava v tomto odvětví sleduje. Obecně platí, že pracovní právo plní dvě základní 

funkce. Jsou to funkce specifické pro oblast pracovního práva, které sledují zvláštní cíl 

a přísluší pouze tomuto právnímu odvětví a u jiných právních odvětví se v takovémto 

pojetí nevyskytují. Jedná se o funkci ochrannou a funkci organizační.  

Nejdůležitější funkcí je funkce ochranná. Vznik a vývoj pracovního práva je 

neoddělitelně spjatý s touto funkcí, kdy již na přelomu 19. a 20 století za účelem 

ochrany před zneužíváním pracovní síly, ze začátku zejména dětí, začaly být vydávány 

jedny z prvních zákonů pracovněprávní povahy, které omezovaly např. délku pracovní 

doby. Je proto zřejmé, že hlavním cílem pracovního práva od jeho vzniku je chránit 

život a zdraví pracovní síly před negativními vlivy pracovního prostředí.  

Tato původní funkce pracovnímu právu zůstala, přičemž se dnešní pojetí ochrany 

zaměstnance změnilo a dále rozšířilo o ochranu zahrnující další zájmy, především 

sociální, např. zachování jisté životní úrovně nebo stability pracovního poměru. 

Ochrannou funkci lze spatřovat především v oblasti ochrany práce 

• v stanovení minimálních standardů pracovních podmínek. Právní úprava 

bezpečnosti a hygieny práce slouží k nejvyšší ochraně základních zájmů 

zaměstnance – jeho života a zdraví. Stejný charakter mají i předpisy 

upravující práci mladistvých, žen, zejména těhotných, a osob se zdravotním 

handicapem, předpisy práva na dovolenou, garantující odpočinek a předpisy 

o pracovní době. 

                                                           
7GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 11-12 
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• v ochraně stability pracovního poměru ve prospěch zaměstnance. 

Zaměstnavatel proto nesmí jednostranně rozvázat pracovní poměr z jiných 

důvodů, než které jsou taxativně vymezeny v zákoníku práce.  

• v ochraně sociální sféry zaměstnanců tak, aby prostředky získávané 

výkonem závislé práce zajišťovaly uspokojování potřeb zaměstnanců a 

jejich rodiny. Tuto ochranu zprostředkovávají předpisy o odměňování, dále 

předpisy upravující minimální a zaručenou mzdu. Plnění této funkce 

zajišťují i předpisy práva sociálního zabezpečení stanovením sociálních 

dávek.8 

Vzhledem ke společenskému vývoji a závažným změnám v souvislosti 

s globalizací světové ekonomiky se zdá, že příliš vysoký standard ochrany zaměstnance 

se stává pro ekonomiku státu zátěží a nastoluje se proto otázka určení standardů 

ochrany, které, s ohledem na veřejný zájem, by měly být zachovány tak, aby se nestaly 

brzdou dalšího rozvoje. 

V pracovněprávní úpravě jsou dnes znatelné tendence posilovat právní pozici 

zaměstnance tím, že dává zaměstnanci v určitých případech více práv než 

zaměstnavateli. V souvislosti s tímto faktem se mi jeví účelné se zamyslet nad 

skutečnou nutností legislativního zvyšování ochrany zaměstnance. Problém by bylo 

možné vidět spíše v tom, že stávající právo není dodržováno. Podrobným stanovením 

právních povinností zaměstnavatele ve snaze předvídat všechny možné situace, kdy by 

mohla být ochrana zaměstnance porušena, stát posiluje svoji roli, přičemž zaměstnanec 

ztrácí odpovědnost za vlastní jednání a tvorbu svých právních vztahů.9 

Další funkcí, která se snaží pomáhat při naplňování účelu pracovního práva, je 

funkce organizační. Ustanovení § 2 odst. 1 zákoníku práce definuje závislou práci jako 

práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec je 

povinen ji pro zaměstnavatele vykonávat osobně, z čehož nepochybně vyplývá, že 

                                                           
8GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 30-32 
9 GALVAS, Milan. Proměny funkcí pracovního práva. dostupné na WWW: 
<https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2012/files/017.html#_ftn6> 
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zaměstnavatel práci zaměstnance organizuje a řídí. Účelem pracovního práva tedy je 

vytvořit a poskytnout zaměstnavateli potřebné nástroje na řízení pracovního procesu, 

tím, že vytváří rámec a podmínky, za nichž se pracovní proces uskutečňuje.   

Pracovní právo však samo o sobě nic neorganizuje a neřídí, ale pouze určuje práva 

a povinnosti a garantuje jejich realizaci prostřednictvím subjektů pracovního práva. 

Organizování nebo řídící činnost se řadí do oblasti mimoprávní a je umožněna právě 

působením uvedené funkce.  

Spolu s vývojem společnosti se vyvíjí také charakter práce a na začátku 21. století 

již přestává být aktuální původně nejvíce rozšířený způsob řízení, kdy zaměstnavatel 

řídil a organizoval každou pracovní činnost zaměstnance podrobnými pokyny. Zejména 

u intelektuálně náročných prací se zaměstnanec stává samostatnějším, zaměstnavatelé 

se soustředí na zadávání úkolů a přebírání výsledků práce, přičemž pracovní postup si 

organizuje sám zaměstnanec.  
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1.3 Základní zásady skončení pracovního poměru v české úpravě 

Výkon závislé práce se v současné době stále více stává jediným zdrojem příjmů 

pro uspokojování vlastních potřeb a potřeb rodinných příslušníků. Z toho důvodu 

zásady, kterými se řídí česká pracovněprávní úprava skončení pracovního poměru, 

vedou zejména k tomu, že tato úprava je zaměřena na ochranu slabší smluvní strany 

pracovního poměru – zaměstnance.10  

Změny ve společnosti, kdy se ze strany zaměstnavatelů ozývají hlasy po větší 

flexibilit ě v zaměstnání a kdy se upřednostňují pracovní poměry na dobu určitou nebo 

na částečný úvazek, ovlivňují také zákonodárce. Pracovní právo v České republice, ale 

rovněž v celé Evropské unii, se zabývá problematikou takové úpravy, která by vyhověla 

na jedné straně zástupcům zaměstnanců vyžadujících zachování sociálních jistot, které 

se podařilo i pomocí pracovního práva zajistit v průběhu 20. století, a na druhé straně 

zaměstnavatelům volajícím po vyšší pružnosti a dispozitivnosti pracovního práva tak, 

aby mohli efektivně reagovat na poměrně rychle se měnící povahu ekonomického trhu a 

měnící se poptávku po jejich službách či zboží. Jinými slovy, nová koncepce provázání 

flexibility s jistotou, nebo také koncepce flexicurity, která slibuje lákavé sladění zájmu 

práce i kapitálu, se rychle stává významným tématem české a evropské debaty.11 

Ochrana zaměstnanců se v české právní úpravě projevuje zejména omezováním 

smluvní svobody ve prospěch zaměstnance. Ochrana je tedy zabezpečena mimo jiné 

prostřednictvím požadavku důvodnosti skončení pracovního poměru při jednostranném 

ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. V případě, že má zaměstnavatel 

v úmyslu skončit pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí či okamžitým zrušením 

pracovního poměru, nemůže tak učinit z jakéhokoli důvodu, ale jenom z důvodů, které 

jsou taxativně vymezeny v § 52 nebo §55 zákoníku práce. V případě, že se jedná o 

jednostranné zrušení pracovního poměru ve zkušební době, zákon tu ochranu 

důvodnosti nepoužívá, což tvoří také základní charakteristiku tohoto institutu, a to 

poměrnou jednoduchost a rychlost zrušení sjednaného pracovního poměru, pokud 

alespoň jedné straně nevyhovuje. Zaměstnavatel však nesmí ve zkušební době zrušit 

pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. 

                                                           
10 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 13 
11 K problematice flexicurity pod. též Flexicurita – pohled dánskych odborů, dostupné na WWW: 
<http://nosppp.cmkos.cz/?q=node/662> 
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prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) zaměstnance.12 

Ochrana se také projevuje v zákazu skončení pracovního poměru, kdy institut tzv. 

ochranné doby chrání vybrané skupiny zaměstnanců, kteří se dočasně ocitli v obtížné 

zdravotní nebo osobní situaci, před ztrátou zaměstnání.13  

Zaměstnavatel má informační a projednací povinnosti vůči zástupcům 

zaměstnanců a dále také informační povinnost vůči příslušným správním orgánům např. 

při hromadném propuštění. 

Při skončení pracovního poměru obvykle dochází k zániku většiny práv a 

povinností tvořících obsah pracovního poměru. Zanikají všechna práva a povinnosti, 

které jsou spojeny s předmětem pracovního poměru a zajišťují osobní účast 

zaměstnance v pracovním procesu. Na druhé straně, řada práv a povinností se 

skončením pracovního poměru nezaniká a existuje i nadále. Jedná se zejména o práva a 

povinnosti týkající se mzdy za práci vykonanou v pracovním poměru či právo na 

náhradu škody.14  

Veškeré účinky skončení pracovního poměru působí do budoucna, zpětné 

působení do minulosti je vyloučeno. Takto zaměstnavatel např. nemůže dát výpověď 

nebo okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem se zpětnými účinky.  

 

 

 

 

                                                           
12

 Srov. § 66 odst. 1 zákoníku práce 
13

 Více též v jiné kapitole této práce pojednávající o výpovědi  
14 GALVAS, M. a kol., Kurz základů pracovního práva, dostupné na WWW: 
<http://www.rect.muni.cz/Pravo/kapitola8.htm> 
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1.4 Vliv mezinárodního práva a práva Evropské unie na 

problematiku skončení pracovního poměru 

 
Obsah norem pracovního práva jako součásti práva vnitrostátního je výrazně 

ovlivněn systémem mezinárodních smluv přijatých mezinárodními organizacemi. 

Hlavním cílem těchto mezinárodních smluv je úprava minimálních standardů 

pracovních podmínek.  

Největší posun v této oblasti nastává v období po 2. světové válce, kdy se státy 

společně zavazují k řešení problematiky lidských práv a k přijímání mezinárodních 

právních norem zlepšujících pracovní podmínky pracovníků a vyšší standard sociálních 

práv. Z hlediska pracovněprávní úpravy České republiky jsou významné zejména ty 

právní akty, které vydávají organizace, jichž je Česká republika členem. Konkrétně jsou 

to zejména Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rada 

Evropy.15 

Organizace spojených národů, která vznikla po 2. světové válce v roce 1945, je 

největší a nejdůležitější mezinárodní organizací působící v oblasti lidských práv. 

Zakládající mezinárodní smlouva Charta spojených národů, kterou byla Organizace 

spojených národů založena, stanoví, že jejím cílem je udržovat mezinárodní mír a 

bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy a podporovat hospodářskou, kulturní 

a humanitní spolupráci. Tato organizace také stojí za celou řadou úmluv a dokumentů 

upravujících nejen oblast lidských práv, ale též práv souvisejících s výkonem práce. 

Již v roce 1948 byla Valným shromážděním OSN přijata Všeobecná deklarace 

lidských práv, která jako nezávazný dokument stanovila katalog lidských práv, 

občanských a politických, dále se také věnuje právům hospodářským, kulturním a 

sociálním. Článek 23 zakotvuje např. právo na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, 

na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti.16 

V roce 1966 byly přijaty další významné dokumenty Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

                                                           
15

 BĚLINA, Miroslav a kol.: Pracovní právo, 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 43-44 
16

 Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 23 
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kulturních právech, které jsou pro Českou republiku (v té době ČSSR) závazné od roku 

1976. Druhý dokument stanoví mimo jiné např. v čl. 6 a 7 právo na práci a svobodnou 

volbu povolání, zajištění minimální odměny, bezpečné a zdraví nezávadné pracovní 

podmínky a právo na odpočinek.17   

Neméně významnou roli na poli mezinárodního pracovního práva sehrává 

odborná organizace Mezinárodní organizace práce, jejímž hlavním cílem je 

prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných lidských a pracovních 

práv.  

Byla založena roku 1919 a roku 1946 se stala první specializovanou agenturou 

OSN. Jedná se o specializovanou organizaci formulující mezinárodní politické přístupy 

a programy na zlepšení pracovních a životních podmínek vytvářením mezinárodních 

pracovních standardů, organizováním rozsáhlého programu technické spolupráce a 

provozováním školících, vzdělávacích a výzkumných programů.18 

V roce 1939 byl vydán Mezinárodní zákoník práce, kterého funkce je hlavně 

legislativně-pomocná, jelikož dokument není jako celek právně závazný, pouze ta 

ustanovení, která státy výslovně ratifikovaly, je také zavazují. 

Rada Evropy je regionální mezinárodní organizace, která dnes již sdružuje většinu 

evropských států (47 členských států k 1. 6. 2014), přičemž Česká republika se připojila 

v roce 1993. Jako nejstarší politická organizace v Evropě byla založena 5. května 1949 

a sídlí ve Štrasburku. 

Největší přínos pro pracovněprávní legislativu znamená přijetí Evropské sociální 

charty v roce 1961, která zakotvuje systém ochrany sociálních práv. Tato stanoví pouze 

minimální standardy, které mají členské státy dosáhnout, přičemž dodržování těchto 

práv je upraveno systémem podávání zpráv vypracovaných členskými státy příslušným 

orgánům Rady Evropy. Z hlediska jejího obsahu se zajímavým zdá mimo jiné právo 

zaměstnanců na přiměřeně dlouhou výpovědní dobu při skončení pracovního poměru. 

                                                           
17

 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
18 Webové stránky Informačního centra OSN v Praze, Mezinárodní organizace práce (ILO), dostupné 
na WWW: <http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=116> 
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V roce 1996 byla přijata Revidovaná Evropská sociální charta, která postupnými 

kroky nahrazuje původní z roku 1961. Česká republika ji sice už podepsala, ale dosud 

neratifikovala, z čehož vyplývá, že pro ni zatím není závazná.  

Právo Evropské unie významně ovlivňuje také vnitrostátní právní řády svých 

členů, od 1. 5. 2004 tedy i České republiky. Pro pracovní právo mají význam nejen 

smlouvy primárního práva, ale také právní předpisy přijaté institucemi Evropské unie na 

základě zmocnění obsaženého v primárním právu. 

Nástrojem sekundárního práva EU v oblasti skončení pracovního poměru jsou 

zejména směrnice Rady č. 98/59 ES o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se hromadného propouštění a také směrnice Rady č. 2001/23 ES o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě 

převodu podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů, které jsou již platnou 

součástí českého pracovního práva.19 

Oblast sociální politiky je upravena ve Smlouvě o fungování EU, kde jsou např. 

v čl. 153 zakotveny obecné cíle v ochraně zaměstnanců při skončení pracovního 

poměru, zlepšování pracovních podmínek, sociálním dialogu a přiměřené sociální 

ochraně.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Podobně též BĚLINA, Miroslav a kol.: Pracovní právo, 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 58-60 
20

 Smlouva o fungování Evropské unie, čl. 153 
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1.5 Vztah občanského práva a pracovního práva 
Pracovní právo lze považovat za samostatné právní odvětí, přičemž tato 

samostatnost je jen relativní vzhledem k propojenosti celého právního řádu, resp. 

subsystému soukromého práva. Pracovní právo se původně vyvíjelo jako součást 

občanského práva a tato propojenost a těsná vazba zůstává dodnes. 

Podle ustanovení § 2401 nového občanského zákoníku se práva a povinnosti 

zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru a ze smluv o výkonu závislé práce 

řídí zákoníkem práce v rozsahu, který zákoník práce vymezuje. Vztah zákoníku práce a 

občanského zákoníku se nemění a je i v době účinnosti nového občanského zákoníku 

nadále v plné míře ovládán principem subsidiarity, který je zdůrazněn v § 4 zákoníku 

práce. Občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy použije tehdy, pokud:  

a) neupravuje konkrétní právní vztahy zvláštním způsobem zákoník práce,  

b) použití občanského zákoníku není zákoníkem práce výslovně vyloučeno, 

c) v souladu se základními zásadami pracovního práva vyjádřenými v § 1a 

zákoníku práce21 

Zákoník práce lze tedy považovat za předpis speciální obsahující zvláštní úpravu, 

která se má použít na pracovněprávní vztahy primárně. 

Původní princip delegace zavedený novým zákoníkem práce v roce 2007, který se 

však příčil principům právního státu, byl Ústavním soudem zrušen22 a nadále se tak měl 

používat princip subsidiarity jako obecný princip soukromoprávních vztahů, nestanoví-

li zákoník práce jinak.  

 

 

 

 

                                                           
21

 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem 
k 1. 1. 2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 31-32 
22 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 82/06, publikován ve Sbírce zákonů pod č. 116/2008 Sb. 
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1.6 Pracovní poměr, jeho prvky a vznik 

Hlavním předmětem úpravy pracovního práva jsou podle § 1 písm. a) zákoníku 

práce právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnavateli a 

zaměstnanci23, které zákoník práce definuje jako individuální pracovněprávní vztahy.  

Pracovněprávním vztahem rozumíme „právem regulované společenské vztahy, které 

vznikají mezi subjekty ve vazbě na pracovní proces a jejich účastníci (podle nové 

terminologie zákoníku práce smluvní strany) jsou nositelé vzájemných subjektivních 

práv a povinností.“24  

Individuální pracovněprávní vztahy se dále člení podle právního důvodu jejich 

vzniku na základní pracovněprávní vztahy a pracovněprávní vztahy související se 

základními. Podle § 3 zákoníku práce rozumíme základními pracovněprávními vztahy 

pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr 25– tedy dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. 

Jinými slovy, pracovní poměr lze tedy charakterizovat jako nejdůležitější 

individuální pracovněprávní vztah, v jehož rámci se jedna smluvní strana – zaměstnanec 

zavazuje pro druhou smluvní stranu – zaměstnavatele vykonávat závislou práci za 

mzdu.26  

Zákoník práce se věnuje problematice pracovního poměru v části druhé, kde je 

poměrně podrobně upravena. Tvoří ji čtyři hlavy, které se zabývají postupem před 

vznikem pracovního poměru, pracovní smlouvě, vzniku a změnám pracovního poměru 

a konečně skončení pracovního poměru. 

Právní vztahy lze v souladu s obecnou teorií práva charakterizovat třemi prvky, 

kterými jsou subjekty, předmět neboli objekt a obsah právního vztahu.27  

1.6.1 Subjekty pracovního poměru 

Subjekty pracovního poměru označuje zákoník práce jako smluvní strany a 

rozumíme jimi zaměstnance a zaměstnavatele. V souvislosti s již účinnou novou 
                                                           
23

 Srov. § 1 písm. a) zákoníku práce 
24 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 87 
 
25 Srov. § 3 zákoníku práce 
26

 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 227 
27

 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995, s. 202–204 
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kodifikací občanského práva nastaly také v oblasti pracovního práva některé změny. 

Tyto změny přináší zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím rekodifikace soukromého práva. Přijetím těchto zákonů se také částečně 

modifikuje úprava statusových věcí a příslušná terminologie.  

Do 31. 12. 2013 vymezoval zákoník práce subjekty pracovního poměru v hlavě 

druhé části první Všeobecná ustanovení, kde neobsahoval komplexní úpravu 

statusových věcí smluvních stran, ale stanovoval pouze odchylky pro způsobilost 

k právům a povinnostem a způsobilost k právním úkonům zaměstnance a 

zaměstnavatele. Nově od 1. 1. 2014 zákoník práce nadále statusové věci osob ani vznik 

způsobilosti k právním úkonům neupravuje, a to ani způsobem odchylného postupu. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) nahradil pojem způsobilost k právům a 

povinnostem výrazem právní osobnost, jedná se však pouze o změnu terminologickou, 

z definice obsažené v § 15 odst. 1 nevyplývá žádná změna po stránce obsahové. 

Používaný pojem způsobilost k právním úkonům byl nahrazen výrazem svéprávnost.  

Pod tímto termínem rozumíme způsobilost osoby právně jednat (dříve též zavazovat se 

právními úkony).  

Ustanovení § 6 zákoníku práce deklaratorně vystihuje zaměstnance jako fyzickou 

osobu, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. 

Statusové věci zaměstnance upravuje nadále NOZ, a to konkrétně ve svém § 19 odst. 1, 

který zdůrazňuje, že každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem 

poznatelná přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu.28 Fyzickou osobu NOZ 

charakterizuje jako člověka, který má právní osobnost od narození do smrti.29 Zletilostí, 

teda dosažením věku 18 let, se podle § 30 odst. 1 NOZ stává fyzická osoba svéprávnou. 

Zavázat se k výkonu práce může však jen fyzická osoba, která již dosáhla věk 15 let a 

ukončila povinnou školní docházku.30  

Toto je poměrně velká změna oproti předešlé úpravě, kde fyzická osoba nabývala 

způsobilosti k právům a povinnostem, jakož i způsobilosti k právním úkonům 

v pracovněprávních vztazích dosažením 15 let věku, avšak sjednaný den nástupu do 

                                                           
28

 Srov. § 19 odst. 1 NOZ 
29 Srov. § 23 NOZ  
30 Srov. § 35 odst. 1 NOZ 
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práce nesměl být den, který předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončila povinnou 

školní docházku.31 Tato nová úprava tedy bez zjevného důvodu znemožňuje sjednání 

pracovního poměru fyzickou osobu, která sice dosáhla věku 15 let, ale ještě neukončila 

povinnou školní docházku.32 Podle mého názoru se jedná o zbytečnou komplikaci, která 

v praxi zřejmě bude způsobovat obtíže, jelikož původní znění nebylo nutné měnit.  

Ustanovení § 34 NOZ zakazuje nezletilým mladším 15 let nebo nezletilým, kteří 

neukončili povinnou školní docházku, vykonávat závislou práci. Tyto osoby mohou 

vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek 

stanovených jiným právním předpisem, tedy zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Zaměstnavatele definuje zákoník práce v § 7 jako osobu, pro kterou se fyzická 

osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Právní 

osobnost má fyzická osoba jako zaměstnavatel od svého narození, svéprávnou se stává 

zletilostí. Nová právní úprava v občanském právu však zakotvuje i jiné možnosti nabytí 

svéprávnosti, než dosažením zletilosti, a to jejím přiznáním nebo uzavřením manželství. 

V případě právnické osoby se podle § 20 odst. 1 NOZ jedná o organizovaný 

útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost 

zákon uzná. Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. 

Právnická osoba má právní osobnost a způsobilost právně jednat od svého vzniku do 

svého zániku.33
  

1.6.2 Objekt pracovního poměru 

Objektem neboli předmětem pracovního poměru je závislá práce. Ustanovení § 

3 zákoníku práce přibližuje význam pojmu závislá práce a definuje ji jako práci, která 

může být vykonávána pouze v základním pracovněprávním vztahu, kterými jsou 

pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr.34 

                                                           
31  Srov. § 6 zákoníku práce ve znění účinném do 31. 12. 2013 
32  BĚLINA, Milan. Pracovní právo po novém občanském zákoníku, Sborník, dostupné na WWW: 
<http://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2013/files/003.html>  
33 Metodika ČMKOS ke vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce, dostupné na WWW: 
<http://www.cmkos.cz> 
34 Srov. § 3 zákoníku práce 
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Lidská práce však musí naplňovat určité znaky, aby mohla být jako závislá práce 

charakterizována. V zákoníku práce z roku 196535 tento pojem vymezen nebyl, prvně 

tak učinil až zákoník práce z roku 2006. Pojem závislé práce je definován v § 

2, odstavcích 1 a 2 a v § 3 ZP a podle těchto ustanovení má tyto znaky: 

• vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance 

• osobní výkon práce zaměstnancem  

o jménem zaměstnavatele 

o podle pokynů zaměstnavatele 

o za mzdu, plat nebo odměnu za práci 

o na náklady a odpovědnost zaměstnavatele 

o v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě36 

Kogentní ustanovení § 3 ZP stanoví, že závislá práce může být vykonávána 

výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními 

předpisy, mezi které patří například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních 

zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních 

zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).   

1.6.3 Obsah pracovního poměru 
  Obsah pracovního poměru tvoří vzájemná práva a povinnosti jeho subjektů. 

Hlavní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance stanoví § 38. Zaměstnavatel je 

povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou 

práci mzdu a konečně také vytvářet podmínky pro plnění sjednaných úkolů. Na druhé 

straně zaměstnanec je oprávněn tyto povinnosti požadovat a dále také je povinen podle 

pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené 

týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního 

poměru.37  

                                                           
35  Zákon č. 65/1965, zákoník práce 
36

 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 13-
15 
37

 Srov. § 38 zákoníku práce 
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1.6.4 Vznik pracovního poměru 

Pracovní poměr vzniká na základě určité právní skutečnosti uvedené v § 33 

zákoníku práce, kterou je právní jednání. Zákoník práce rozlišuje dva možné způsoby 

vzniku pracovního poměru, jeden na základě dvoustranného právního jednání, kterým je 

pracovní smlouva a druhý na základě jednostranného právního jednání, tedy na základě 

jmenování.  

Pracovní smlouva je v praxi nejpoužívanější způsob vzniku pracovního poměru. 

Podmínkou vzniku pracovního poměru tímto způsobem je souhlasný, svobodný a 

dobrovolný vzájemný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele směřující ke vzniku 

pracovního poměru. Pracovní poměr vzniká dnem uvedeným v pracovní smlouvě jako 

den nástupu do práce.38 

Dalším právem upraveným způsobem vzniku pracovního poměru je jednostranné 

jmenování na vedoucí pracovní místo. Jedná se o netypické jednostranné právní jednání, 

neboť u těchto druhů jednání vůle druhého subjektu právního vztahu je zásadně právně 

irelevantní, nicméně z čl. 26 LPS jednoznačně vyplývá, že na to, aby pracovní poměr 

platně vznikl, je potřebný souhlas jmenovaného zaměstnance.39 Platí proto, že pracovní 

poměr musí vždy vzniknout se souhlasem obou smluvních stran, byť vzniká na základě 

pracovní smlouvy nebo jmenováním. Zákoník práce stanoví, že jmenováním se 

pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců, a to pouze v případech, kdy to 

stanoví zvláštní právní předpis, nebo v případech stanovených taxativně v ustanovení § 

33 odst. 3 písm. a) až g) ZP. 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 246-
250 

 
39

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 212 
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 Zvláštní část 2
 

2.1 Skončení pracovního poměru 
Smyslem právní úpravy skončení pracovního poměru je zabezpečit rovnováhu 

mezi dvěma protichůdnými nároky subjektů pracovního práva. Na jedné straně půjde o 

potřebu určité trvalosti a stálosti pracovního poměru jakožto základního 

pracovněprávního vztahu, který někdy plní funkci jediného zdroje příjmů pro životní 

potřeby zaměstnance a jeho rodiny. Na straně druhé stojí zájem především 

zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců na adaptabilitě a pružnosti pracovní síly, kdy vlivem 

mimoprávních, zejména ekonomických činitelů je potřebné měnit a končit 

pracovněprávní vztahy. Právní úprava je v tomto směru podrobná a vyčerpávající a 

v souvislosti se změnami ve společnosti jsou kladeny vysoké nároky na její flexibilitu. 

Pracovní poměr se obecně končí na základě tří právních skutečností, tedy: 

• právního jednání subjektů pracovního poměru 

• právní události 

• úředního rozhodnutí 

2.2 Skončení pracovního poměru na základě právního jednání 

Nejběžnějším způsobem skončení pracovního poměru je skončení na základě 

právního jednání. K pojmu právní jednání se vrací od 1. 1. 2014 české občanské právo, 

kdy se opouští termín právní úkon, který byl zaveden zákonem č. 141/1950 Sb., 

občanským zákoníkem. Podle obsahu ustanovení nového občanského zákoníku (§ 545 a 

následujících) pojmem právní jednání rozumíme v podstatě stejný institut, jako byl 

právní úkon, protože obsahuje stejné složky projevu vůle a právních následků spojených 

s takovým projevem. 

Právním jednáním rozvazují pracovní poměr smluvní strany tohoto vztahu, 

přičemž se může jednat o jednostranné nebo o dvoustranné právní jednání. 

Dvoustranným právním jednáním ukončujícím pracovní poměr je dohoda o rozvázání 

pracovního poměru, zatímco u ostatních se konsensus subjektů pracovního poměru 

nevyžaduje. Zákoník práce upravuje problematiku skončení pracovního poměru a 
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jednotlivé instituty v části druhé, hlavě čtvrté a člení prostřednictvím taxativního výčtu 

jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru v § 48 odst. 1. Jedná se o tyto: 

a) Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

b) Výpověď 

c) Okamžité zrušení pracovního poměru 

d) Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

V taxativnosti výčtu způsobů skončení pracovního poměru je vyjádřena 

ochranná funkce pracovního práva, kdy zaměstnavatel nemůže platně rozvázat pracovní 

poměr jiným způsobem, než který je stanoven v zákoníku práce. 

2.2.1 Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

Dohoda o rozvázání pracovní poměru je, jako jediné dvoustranné 

pracovněprávní jednání, kterým lze rozvázat pracovní poměr, upravena v § 49 zákoníku 

práce. „Postup při uzavírání dohody o rozvázání pracovního poměru upravuje § 1724 a 

násl. NOZ. K platnému uzavření dohody musí být vždy splněny všechny obecné 

požadavky na postup při uzavírání smluv podle občanského zákoníku a podmínky 

platnosti právních jednání.“40 Tento způsob skončení pracovního poměru je založen na 

shodném projevu vůle zaměstnance a zaměstnavatele, který směřuje ke stejnému cíli – 

skončení pracovního poměru. Návrh na skončení pracovního poměru dohodou může 

podat kterákoli smluvní strana pracovního poměru. Právní úprava je proto jednoduchá a 

stručná, nestanoví žádné speciální požadavky na ochranu smluvních stran jako je tomu 

například u výpovědi, a proto lze tedy skončit takto pracovní poměr i se zaměstnancem, 

který je dočasně práce neschopný nebo s těhotnou zaměstnankyní. 41 

Aby mohl pracovní poměr skončit platně dohodou, musí splňovat určité 

obsahové náležitosti, které vyplývají ze zákoníku práce. V případě dohody se musí 

proto jednat o shodný projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele skončit pracovní 

poměr dohodou. Důležité je také stanovení dne, ke kterému pracovní poměr má skončit. 

Tento termín musí být určen dostatečně jasně a určitě, aby nevznikly pochybnosti, ke 

kterému datu má pracovní poměr přesně skončit. 

                                                           
40

 KOCOUREK, J. Zákoník práce 2014. Praha: Golden Books, s. r. o., 2014, s. 92-94 
41

 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 288-
289 
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Pokud se jedná o důvody skončení pracovního poměru, novela zákoníku práce č. 

365/2011 Sb., tzv. koncepční novela42, přinesla nové znění § 49 odst. 2. Ve znění tohoto 

odstavce, které bylo účinné do 31. 12. 2011, bylo stanoveno, že v dohodě musí být 

uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru tehdy, pokud to požaduje 

zaměstnanec.43 Novelou byla tato druhá věta odstavce 2 vypuštěna, což znamená, že 

zaměstnavatel ani zaměstnanec již důvody uvádět nemusí, ani kdyby to zaměstnanec 

požadoval, neboť již mu zaměstnavatel není povinen vyhovět.44 Uvedené stanovisko 

potvrzuje také judikatura: „I kdyby v dohodě (ne)vylíčené důvody neodpovídaly tomu, 

proč účastníci přistoupili ke skončení pracovního poměru dohodou (jaká byla skutečná 

pohnutka k uzavření dohody), nezakládá to (na rozdíl od výpovědi) neplatnost dohody 

o rozvázání pracovního poměru.“45 Pro zaměstnance však uvedení důvodu může být 

důležité, protože v případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru z důvodů 

uvedených v § 52 písm. a) až d) zákon spojuje takovéto skončení pracovního poměru 

s nárokem zaměstnance na odstupné. V tomto případě se zaměstnanec může bránit tak, 

že nemusí vůbec dohodu uzavřít. 

Novelizovaný § 49 odst. 2 tedy obsahuje již jenom požadavek písemnosti 

dohody o rozvázání pracovního poměru, přičemž zde není uveden dodatek „jinak se k ní 

nepřihlíží“, tak jako je tomu u výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru a 

zrušení pracovního poměru ve zkušební době, tedy jednostranných pracovněprávních 

jednání vedoucích ke skončení pracovního poměru. Dohoda, která by nesplňovala 

formální požadavek písemnosti, tedy dohoda ústní nebo konkludentní, by v tomto 

případě neznamenala zdánlivé právní jednání, neboť by byla „jen“ relativně neplatná. 

Zaměstnanec, který by byl neplatností dohody dotčen, tak může postupovat v souladu s 

§ 69 zákoníku práce. Uplatnit neplatnost dohody však může zaměstnanec podle § 72 

                                                           
42 Novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb., nabyla účinnosti 1. 1. 2012 a jejím cílem „jsou zejména obecné 
koncepční změny reagující na nález Ústavního soudu ČR Pl. ÚS 83/06 (č. 116/2008) z roku 2008 a 
přibližující pracovní právo soukromému právu.“, HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. Aktualizace 2012: 
Aleš Čeněk, 2012, s. 3 
43 Srov. § 49 odst. 2 zákoníku práce do 31. 12. 2014 
44 FETTER, R.W. Výpověď 2012: vyznejte se v rozvázání pracovního poměru. Dostupné na WWW: 
<http://www.mesec.cz/clanky/vypoved-2012-vyznejte-se-v-rozvazani-pracovniho-pomeru/> 
45 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1779/2010, ze dne 14. 7. 2011 
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zákoníku práce u soudu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr 

tímto rozvázáním skončit.46  

Podle mého názoru je úprava dohody o rozvázání pracovního poměru 

v zákoníku práce dostatečná a vyhovuje nárokům na dostupnost a jednoduchost 

skončení pracovního poměru. Předchozí úprava požadavku důvodnosti dohody se mi 

však zdá přiměřenější vzhledem k tomu, že s některými důvody skončení pracovního 

poměru legislativa spojuje kompenzaci ve formě odstupného pro zaměstnance, resp. má 

také vliv na výši podpory v nezaměstnanosti.   

2.2.2 Výpověď 

Výpovědí rozumíme jednostranné právní jednání subjektu pracovního poměru 

s cílem skončit pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Právní úprava výpovědi má 

v zákoníku práce svoji úpravu v §50 až 54 a vyznačuje se vysokým stupněm rigidnosti, 

což je způsobeno vlivem, který takové jednání má na právní postavení smluvní strany, 

vůči které směřuje. 

2.2.2.1  Obecné náležitosti výpovědi 

Pro platné rozvázání pracovního poměru výpovědí stanovuje zákoník práce 

určité minimální předpoklady, které toto pracovněprávní jednání musí nutně splňovat. 

Těmito požadavky jsou písemnost výpovědi a její doručení druhé smluvní straně 

pracovního poměru. S nesplněním těchto požadavků zákoník práce spojuje zdánlivost 

nebo neplatnost daného jednání. 

„Výpověď z pracovního poměru musí být písemná.“47 Tak zněl zákonný 

požadavek na výpověď do konce roku 2013. S nástupem účinnosti nové kodifikace 

soukromého práva, tedy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a změnového 

zákona č. 303/2013 Sb., který novelizoval také znění pracovněprávních předpisů, byl 

v ustanoveních o některých právních jednáních přidán dovětek ve smyslu „jinak se 

(k  právnímu jednání) nepřihlíží“. Podle § 20 odst. 3 zákoníku práce ve znění do konce 

roku 2013 byla jednostranná právní jednání (tehdy ještě právní úkony), jako jsou 

výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru a zrušení 

                                                           
46 Srov. § 72 zákoníku práce 
47

 Srov. § 50 odst. 1 zákoníku práce do 31. 12. 2013 
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pracovního poměru ve zkušební době, pro vadu formy právního jednání (úkonu) vždy 

neplatné. „Neplatnost bylo třeba uplatnit podle § 72 zákoníku práce u soudu, a to 

nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. 

Nedodržení této lhůty znamenalo zánik práva (prekluzi) a pracovní poměr by skončil. 

Soud se v těchto případech nezabýval důvodností výpovědi, ale hodnotil, zda byla 

písemná.“48 Ustanovení § 50 odst. 1 tedy od 1. 1. 2014 zní: „Výpověď z pracovního 

poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží.“49 K výpovědi, která nebude 

písemná, se nebude přihlížet, tedy vůbec neexistuje, nevznikla, je neúčinná, nicotná a 

zdánlivá. Právní důsledky vůbec nemohou nastat, a proto dotčená smluvní strana 

neměla takové právní jednání nechat bez povšimnutí, zejména tehdy, znamená-li 

závažný zásah do práv smluvní strany. Smluvní strana může podle § 80 zákona č. 

99/1963 Sb., občanského soudního řádu, podat návrh na určení, zda tu právní poměr 

nebo právo je či není a jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem. Na posouzení 

skončení pracovního poměru je vždy naléhavý právní zájem, neboť jde o zásah do 

sociální sféry zaměstnance.50 

Další podmínkou platnosti je doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Z ustanovení zákoníku práce o doručování, které je upraveno v hlavě XIV., 

v ustanoveních § 334-337, vyplývá, že všechny písemnosti týkající se skončení 

pracovního poměru musí být doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Zaměstnavatel 

má doručovat zaměstnanci primárně osobně, například na pracovišti, přičemž judikatura 

Nejvyššího soudu České republiky v této souvislosti upřesnila, že „při osobním 

doručování do vlastních rukou zaměstnance musí být zaměstnanci předána (odevzdána) 

do vlastních rukou listina s vlastnoručním podpisem jednající osoby; nestačí, jestliže 

zaměstnavatel umožní zaměstnanci seznámit se s obsahem listiny s vlastnoručním 

podpisem jednající osoby například tím, že mu ji předloží k nahlédnutí, a poté mu předá 

pouze fotokopii této listiny, která obsahuje jen grafickou napodobeninu tohoto 

podpisu.“51 

                                                           
48 JOUZA, L. Změny ve skončení pracovního poměru. Bulletin advokacie, publikování 9.4.2014, dostupné 
na WWW: < http://www.bulletin-advokacie.cz/zmeny-ve-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi> 
49 Srov. § 50 odst. 1 zákoníku práce od 1. 1. 2014 
50

 JOUZA, L. Změny ve skončení pracovního poměru. Bulletin advokacie, publikování 9.4.2014, dostupné 
na WWW: < http://www.bulletin-advokacie.cz/zmeny-ve-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi> 
51

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3278/2010, ze dne 24. 11. 2011 
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Doručenou výpověď může zaměstnavatel nebo zaměstnanec odvolat, avšak již 

pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany, přičemž i samotné odvolání musí 

mít písemnou formu. 

Až řádně doručená výpověď je účinná a určuje začátek běhu výpovědní doby, 

uplynutím které se pracovní poměr končí. 

 

2.2.2.2 Výpovědní doba 

„Výpověď z pracovního poměru je charakteristická zejména tím, že vypovídaný 

(ukončovaný) pracovněprávní vztah nezaniká již okamžikem podání (doručení) 

výpovědi druhé straně, ale teprve uplynutím určitého času – výpovědní doby.“52 Institut 

výpovědní doby je založen na ochranném principu, kdy smluvním stranám pracovního 

poměru umožňuje získat čas na vyřešení nové situace. Zaměstnanec zůstává 

v pracovním poměru ještě určitou dobu, kterou může využít na vyhledání nového 

zaměstnání a zaměstnavatel může v tomto časovém úseku najít za daného zaměstnance 

náhradu. 

Ze zákona je výpovědní doba pro zaměstnance i zaměstnavatele stejná a je 

minimálně dvouměsíční, smluvní strany si však mohou písemnou smlouvou sjednat i 

dobu delší. Ustanovení § 51a upravuje výjimku, kdy může být výpovědní doba kratší 

dvou měsíců. Toto ustanovení se vztahuje na „výpověď ze strany zaměstnance 

v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo jejich 

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

účinnosti tohoto přechodu.“53 V praxi půjde nejčastěji o převody podniků a závodů, kdy 

takovému převodu nemůže žádný z dotčených zaměstnanců zabránit.54 

Výpovědní doba začíná v souladu s § 51 odst. 2 ZP prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí posledním 

dnem příslušného měsíce. Toto pravidlo však má i své výjimky, které jsou způsobeny 

zejména situací, kdy se zaměstnanec poslední den výpovědní doby nachází v ochranné 

                                                           
52

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 301 
53

 Srov. § 51a zákoníku práce 
54

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 305 
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době. V takovém případě se běh výpovědní doby přeruší a pracovní poměr skončí až 

uplynutím zbývající části výpovědní doby. 

Některé evropské země mají v právní úpravě délky výpovědní doby zaveden 

princip odstupňování podle doby trvání pracovního poměru zaměstnance. Z pohledu 

flexibility však tato úprava není příliš vhodná. Jistým řešením by mohlo být tzv. 

„vykoupení se ze zaměstnání“, kdy by každá ze smluvních stran měla možnost pracovní 

poměr ukončit bez povinnosti dodržet výpovědní dobu, přičemž by byla povinna 

k přiměřené náhradě újmy druhé strany, kterou by jí tímto náhlým ukončením 

pracovního poměru způsobila. 55 

V souvislosti s délkou výpovědní doby se nabízí úvaha, jestli není tato doba 

příliš dlouhá, kdy začátkem měsíce doručená výpověď může ukončovaný pracovní 

poměr prodloužit až o minimálně tři měsíce. V některých případech to může omezovat 

jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, kteří již dále nechtějí v pracovním poměru 

setrvávat. 

2.2.2.3 Výpověď daná zaměstnancem 

Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď zásadně z jakéhokoli důvodu 

nebo také i bez udání důvodu, stačí, když je v písemné formě doručená zaměstnavateli a 

vyjadřuje vůli zaměstnance rozvázat pracovní poměr výpovědí. Smysl této úpravy 

reflektuje principiálně základní zásady pracovněprávních vztahů a to konkrétně 

požadavek zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance jako slabší strany 

pracovního poměru.56 

2.2.2.4 Výpověď daná zaměstnavatelem 

Úprava výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem je naopak velmi rigidní a 

přísná, neboť jsou v ní taktéž promítnuty zásady ochrany zaměstnance a důvodnosti 

výpovědi ze strany zaměstnavatele. Důvody, na základě kterých může zaměstnavatel 

skončit pracovní poměr výpovědí, jsou pregnantně vyjádřeny v tzv. katalogu 

výpovědních důvodů v § 52 zákoníku práce. Jejich výčet nelze smluvně rozšiřovat a ani 

se od něj odchýlit, neboť se jedná o ustanovení výsostně kogentní. Zaměstnavatel tak 

                                                           
55 HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 179-181 
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 Srov. § 1a odst. 1 písm. a) zákoníku práce 
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nemůže svévolně ukončit pracovní poměr výpovědí, jinak by to způsobovalo neplatnost 

takové výpovědi. 

Výpovědní důvod musí být ve výpovědi uveden a dostatečně skutkově vymezen 

tak, aby ho nebylo možné zaměnit s jiným výpovědním důvodem a aby se tím také 

zabránilo jeho dodatečné změně. „Při posuzování, z kterého z důvodů uvedených § 46 

odst. 1 zákoníku práce57 zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, 

soud vychází ze skutkového vylíčení použitého výpovědního důvodu. Okolnost, zda, 

popřípadě jak zaměstnavatel tento důvod právně kvalifikoval, není relevantní.“58  

„Důvody, na základě kterých může zaměstnavatel platně rozvázat pracovní 

poměr výpovědí, jsou jednak důvody spočívající na straně zaměstnavatele: 

1. Spočívající v technických nebo organizačních problémech provozu 

zaměstnavatele neboli tzv. důvody organizační (§ 52 písm. a) – c) 

zákoníku práce) 

Na druhé straně se též může jednat o důvody spočívající na straně zaměstnance: 

2. Zdravotní důvody (§ 52 písm. d) a e) zákoníku práce) 

3. Nedostatečné splňování stanovených předpokladů a požadavků pro 

výkon práce (§ 52 písm. f) zákoníku práce) 

4. Chování zaměstnance naplňující důvody pro okamžité zrušení 

pracovního poměru nebo takové, kterým zaměstnanec závažně, nebo sice 

méně závažně, avšak soustavně porušuje povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (§ 52 písm. 

g) zákoníku práce) 

5. Porušení léčebného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce (§ 52 

písm. h) zákoníku práce)“59 

ad 1) Důvody organizačních změn se vztahují na případy, kdy se se 

zaměstnavatelem děje něco navenek, dochází k zrušení nebo přemístění zaměstnavatele 

                                                           
57 Srov. § 46 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, dnešní § 52 
58

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1524/98, ze dne 3. 11. 1998 
59

 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 296-
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nebo jeho části a také jde o případy, kdy se zaměstnanec stane nadbytečným. „Pod 

pojmem část zaměstnavatele rozumíme organizační jednotku nebo jinou jeho 

organizační složku, která v rámci zaměstnavatele vyvíjí relativně samostatnou činnost a 

je řízena vertikálně.“60 

V případě, že se ruší zaměstnavatel, tedy fyzická nebo právnická osoba, nebo 

jeho část, jedná se o případy, kdy zaměstnavatel přestane podnikat nebo vykonávat jiné 

činnosti, pro které zaměstnával fyzické osoby v základním pracovněprávním vztahu, 

aniž by práva a povinnosti z těchto vztahů přešly na přejímajícího zaměstnavatele.61 

 Při stěhování nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části na jiné místo, než 

je místo, kde do té doby byla činnost zaměstnavatele vykonávána a zaměstnavatel proto 

nemá již dále možnost zaměstnanci přidělovat práci v místě uvedeném v pracovní 

smlouvě, je naplněn důvod § 52 písm. b) zákoníku práce a zaměstnavatel proto může 

z tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí. 

 V praxi neméně častým způsobem skončení pracovního poměru je též situace, 

kdy na základě určitého rozhodnutí o organizační změně úkolů zaměstnavatele dochází 

ke zrušení pracovního místa zaměstnance a ten se tak stává pro zaměstnavatele 

nadbytečným. Nadbytečnost se může projevit po stránce početní nebo také profesní. To 

ostatně potvrzuje také judikatura, která doplňuje, že „rozvázání pracovního poměru 

výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance není podmíněno absolutním snížením počtu 

zaměstnanců, naopak může k němu dojít i při zvyšování počtu zaměstnanců. 

Zaměstnavatelům zákon umožňuje, aby regulovali nejen počet svých zaměstnanců, ale i 

jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnávali jen takový počet zaměstnanců a v 

takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jejich potřebám.“62 Soud se v tomto 

rozhodnutí také zabýval volbou konkrétního nadbytečného zaměstnance: „O výběru 

zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel a soud není 

oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.“63  
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 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem 
k 1. 1. 2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 194 
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 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 311 
62 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 2735/2004, ze dne 25. srpna 2005 
63 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 2735/2004, ze dne 25. srpna 2005 
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Je zapotřebí, aby skutečně došlo ke zrušení zaměstnancova místa, nestačí jen 

přejmenování pracovního místa, kdy náplň práce zůstává stejná. K platnosti výpovědi je 

třeba, aby rozhodnutí zaměstnavatel skutečně přijal a sledoval tím některý z uvedených 

cílů, přičemž není rozhodné, zda bylo cíle dosaženo, a důsledkem tohoto rozhodnutí 

byla nadbytečnost zaměstnance.64 

ad 2) „Zdravotní důvody spočívají ve zdravotním stavu zaměstnance a vlivu 

tohoto zdravotního stavu na výkon práce, tj. v nezpůsobilosti zaměstnance konat dále 

dosavadní práci ze zdravotních důvodů.“65.  

Tyto důvody lze v zásadě rozdělit na dvě hlavní skupiny, přičemž první skupina 

se týká případů, kdy zaměstnanec nesmí dále konat práci pro pracovní úraz, 

onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na 

pracovišti nejvyšší přípustné expozice.66 Platná výpověď musí vycházet ze situace 

splňující podmínky zdravotního postižení zaměstnance, kterého příčinou jsou důvody 

uvedené v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce, a které má za následek nemožnost 

výkonu dosavadní práce, přičemž tato fakta musí být stvrzena lékařským posudkem. 

Pod pojmem pracovní úraz zákoník práce rozumí poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, 

přičemž jsou vyloučeny úrazy, které zaměstnanec utrpěl na cestě do zaměstnání.67 

Nemoci z povolání uvádí zvláštní právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 290/1995 

Sb.68 

Druhou skupinou důvodů jsou případy, kdy zaměstnanec vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci.69 Na 

rozdíl od první skupiny, příčinou již není pracovní úraz a ani nemoc z povolání. Což 

ovšem zůstává, je podmínka, aby byla zaměstnancova zdravotní nezpůsobilost zjištěna a 

                                                           
64 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 444/2012, ze dne 24. 1. 2013 a rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 373/2012, ze dne 28. 1. 2013  
65 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 300 
 
66 Srov. § 52 písm. d) zákoníku práce 
67

 Srov. § 380 odst. 1, 2, 3 zákoníku práce 
68 Srov. Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
69

 Srov. § 52 písm. e) zákoníku práce 
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byl vydán lékařský posudek zařízením, které poskytuje pracovnělékařské služby. 

V případě, že má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance, má 

právo ho vyslat na pracovnělékařskou prohlídku.70 Zaměstnanec musí pozbýt zdravotní 

způsobilost dlouhodobě, tedy podle judikatury na období delší než jeden rok.71 

ad 3) Důvody obsaženy v § 52 písm. f) zákoníku práce se týkají osoby 

zaměstnance a jeho neschopnosti splňovat předpoklady stanovené právními předpisy 

nebo požadavky na řádný výkon jeho práce. Předpoklady jsou stanoveny právními 

předpisy a rozumějí se tím především kvalifikační předpoklady, jako jsou mj. osvědčení 

o dosaženém vzdělání, které je vyžadované pro danou práci, příslušné občanství nebo 

také občanská bezúhonnost.72 V případě, že se takový předpis stanovující předpoklady 

změní a zaměstnanec dále předpoklady nesplňuje, je možné dát zaměstnanci z tohoto 

důvodu výpověď. Předpoklady však nestanovují pouze právní předpisy, ale také 

pracovní řády a vnitřní předpisy. 

V případě nesplňování požadavků nutných k řádnému výkonu práce je 

výpovědní důvod dán jedině v případě, že zaměstnanec tyto nesplňuje pouze bez 

zavinění zaměstnavatele. Požadavky k přidělované práci stanoví zaměstnavatel tak, aby 

byly objektivně oprávněné a ospravedlnitelné a přiměřené dané práci. Stanoví-li však 

v průběhu pracovního poměru zaměstnavatel požadavky nové, měl by dát zaměstnanci 

přiměřenou lhůtu k získání tohoto požadavku.73 

Nesplňování požadavků může být též zapříčiněno neuspokojivými pracovními 

výsledky, přičemž v tomto případě je zaměstnavatel povinen na tyto nedostatky 

zaměstnance písemně upozornit a vyzvat k jejich odstranění. Jestliže však ve lhůtě 

podle § 52 písm. f) zákoníku práce nejsou odstraněny, je zaměstnavatel oprávněn 

skončit pracovní poměr výpovědí. Neuspokojivými pracovními výsledky se rozumí 
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 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 319 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 21 Cdo 2785/2010, ze dne 4. 10. 2011 
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 VYSOKAJOVÁ, M.; KAHLE, B.; RANDLOVÁ N.; HŮRKA P.; DOLEŽÍLEK J. Zákoník práce. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012, s. 99   
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k 1. 1. 2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 197 



 

30 

 

nedostatečná výkonnost zaměstnance ve srovnání např. s ostatními zaměstnanci 

stejného pracovního zařazení.74 

ad) 4 Chování zaměstnance naplňující důvody pro okamžité zrušení pracovního 

poměru nebo takové, kterým zaměstnanec závažně, nebo sice méně závažně, avšak 

soustavně porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím 

vykonávané práci. Jedná se o výpovědní důvod, který tkví v nedostatečném chování 

zaměstnance a alespoň z nevědomé nedbalosti zaviněném porušování povinností. Tyto 

povinnosti označoval pracovní zákoník do konce roku 2006 jako „pracovní kázeň“.  

Zákoník práce obecně rozlišuje tři stupně intenzity porušení povinností, a to 

porušení méně závažné, závažné a porušení povinností zvlášť hrubým způsobem, které 

však blíže nedefinuje. Proto v případě soudního sporu o platnosti rozvázání pracovního 

poměru bude úlohou soudu posoudit, jestli zaměstnavatel postihl zaměstnance 

zákonným způsobem, přičemž nebude vázán žádnou kategorizací jednání, kterým by 

zaměstnavatel ve vnitřním předpisu definoval a závazně určil intenzitu porušení.75  

Povinnosti zaměstnance vyplývají z pracovního poměru zaměstnance u 

zaměstnavatele a jsou stanoveny právními předpisy, kdy se v praxi jedná zejména 

ustanovení §301 až 304, nebo také v pracovním řádu a pracovní smlouvě popřípadě 

pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance.76  

Určení, co je ještě závažné porušení povinností a kdy už se jedná o zvlášť hrubé 

porušení, se bude posuzovat podle okolností konkrétního případu. „Za závažné porušení 

pracovní kázně se považuje neomluvená absence, výkon práce pro sebe a pro jiné osoby 

v pracovní době, nepovolené používání dopravních prostředků zaměstnavatele na 

soukromé cesty, požívání alkoholu na pracovišti a další.“77 

V případě soustavného porušování pracovních povinností vyplývajících ze 

zákona podle praxe soudů jde tehdy, jestliže k porušení pracovní kázně došlo alespoň 

třikrát, přičemž mezi jednotlivými případy je přiměřená časová souvislost a je také 
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zřejmé, že zaměstnanec nehodlá ani do budoucna pracovní kázeň dodržovat. Tento 

důvod však je možné lze použít pouze v těch případech, kdy v posledních šesti měsících 

byl v souvislosti s porušením povinnosti zaměstnanec písemně upozorněn na možnost 

výpovědi.78  

Výpovědní důvod v ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce lze uplatnit jen ve 

lhůtách stanovených v témže zákoně v § 58. Zaměstnavatel tedy může platně rozvázat 

pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu dozvěděl, avšak 

nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl.79 

ad 5) Novela zákoníku práce zavedla od roku 2012 v ustanovení § 301a novou 

povinnost pro zaměstnance a v souvislosti s jejím zvlášť hrubým porušením spojuje 

další výpovědní důvod, na základě kterého může zaměstnavatel skončit se 

zaměstnancem pracovní poměr. Jedná se tedy o případ, kdy je výjimečně možné 

postihnout zaměstnance za jeho chování mimo pracovní dobu a mimo jeho pracoviště, 

nadto bez přímé souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů pro zaměstnavatele.  

Jinými slovy, zaměstnavatel může dát výpověď v případě, kdy zaměstnanec 

poruší režim dočasně práce neschopného pojištěnce tím, že nedodrží stanovený režim 

vycházek nebo povinnost zdržovat se v místě pobytu, resp. v místě určeném ošetřujícím 

lékařem a toto porušení dosáhne zákonem požadované intenzity. Režim dočasně práce 

neschopného pojištěnce upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve 

znění pozdějších předpisů. V praxi se bude jednat o „velmi závažné jednání 

zaměstnance spočívající např. v práci pro jiný subjekt, rekreaci nebo návštěvě určitého 

veřejného volnočasového zařízení.“80 

Výpověď z tohoto důvodu je taktéž časově limitována, a to jednoměsíční 

subjektivní lhůtou nebo nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy důvod pro výpověď 

vznikl.  
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2.2.2.5 Ochranná doba 

Institut tzv. ochranné doby je vyjádřením ochranné funkce pracovního práva, 
kdy je kladen důraz na ochranu toho zaměstnance, který se přechodně ocitl v obtížné 
životní situaci a tato situace mu ztěžuje hledání zaměstnání nového. Negativní důsledky 
rozvázání pracovního poměru by pro tohoto zaměstnance tak měly zvlášť nepříznivý 
dopad. Ochrannou dobou se proto rozumí období, během kterého zaměstnavatel nesmí 
dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, a to i v případě, že jinak by k ní byly 
splněny všechny podmínky.81  

 Problematiku ochranné doby upravuje zákoník práce v ustanoveních § 53 a 54 

zákoníku práce, přičemž se jedná o tyto situace: 

• Dočasná pracovní neschopnost zaměstnance nebo také doba od podání 

návrhu na ústavní ošetřování a doba lázeňského léčení 

• Výkon vojenských a výjimečných vojenských cvičení 

• Výkon veřejné funkce 

• Těhotenství zaměstnankyně, čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené 

• Lékařsky potvrzená nezpůsobilost pro noční práci zaměstnance 

pracujícího v noci 

Není však nutné, aby zaměstnavatel o těchto situacích věděl, pro existenci 

ochranné doby stačí její objektivní existence. Příkladem takové situace může být i 

těhotenství zaměstnankyně, kdy je v této době podaná výpověď neplatná bez ohledu na 

to, zda zaměstnavatel o existenci ochranné doby věděl či nikoli.82  

Výpověď podaná zaměstnanci v ochranné době by tak byla neplatná, přičemž 

v případě, že by tato výpověď byla daná ještě před ochrannou dobou, neměla by tato 

skutečnost vliv na platnost výpovědi, ale jenom na posun v termínu skončení 

pracovního poměru. Jestliže by výpovědní doba uplynula v ochranné době, ochranná 

doba by se do ní nezapočítala a pracovní poměr by skončil až uplynutím zbývající části 

výpovědní doby. To však nebude platit v případě, že na takovém prodloužení 

zaměstnanec nebude trvat. 
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Existují však i případy, kdy není možné z objektivních příčin trvat na ochraně 

podle § 53 zákoníku práce a proto tento zákaz výpovědi platit nebude. Tyto výjimky 

upravuje § 54.  

V případě, kdy se zaměstnavatel nebo jeho část ruší, z podstaty věci samé již 

nebude možné trvat na zájmu chránit určité skupiny zaměstnanců. Podobné omezení 

funkce ochranné doby je i v situaci, kdy se zaměstnavatel přemísťuje, avšak jen za 

podmínky, že se nejedná o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou 

dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po 

kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. 

Dále se ochranná doba nebude vztahovat na případy, kdy může zaměstnavatel 

okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud se nebude jednat o zaměstnankyni na mateřské 

dovolené nebo zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je 

žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Výpovědí dané za takové situace před 

nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou skončí pracovní poměr současně 

s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, uplynula-li by výpovědní doba v průběhu 

této mateřské či rodičovské dovolené. 

Zákaz výpovědi neplatí ani v případech, kdy je výpověď dána z důvodů 

stanovených § 52 písm. g) a h), nejedná-li se o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni 

čerpající mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance a zaměstnankyni, kteří čerpají 

rodičovskou dovolenou. 

2.2.3 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Smluvní strany pracovního poměru si sjednají zkušební dobu nejpozději v den 

sjednaný jako den nástupu do práce zejména k tomu účelu, aby si mohly ověřit, zda jim 

tento pracovní poměr vyhovuje, a pokud by některé ze stran nevyhovoval, aby bylo 

možné v průběhu této doby pracovní poměr jednoduchým způsobem jednostranně 

prostřednictvím institutu zrušení ve zkušební době ukončit. Zrušení pracovního poměru 

ve zkušební době podrobně upravuje ustanovení § 66 zákoníku práce, samotná zkušební 

doba je vymezena v § 35. 

Zkušební doba může trvat maximálně tři, popřípadě též až šest měsíců u 

vedoucích zaměstnanců, přičemž nesmí být dodatečně prodlužována, s výjimkou doby 
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celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební 

doby, a doby celodenní dovolené. 

V případě, kdy jedné smluvní straně pracovní poměr nevyhovuje, je možné 

jednoduše z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu pracovní poměr jednostranně 

ukončit. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době zaměstnavatelem však není možné 

v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) 

zaměstnance. Toto omezení „brání zaměstnavateli vyhnout se zrušením ve zkušební 

době platbě náhrady mzdy dočasně práce neschopnému zaměstnanci.“83 

Jediný formální požadavek na tento způsob skončení pracovního poměru je jeho 

písemnost, přičemž její nedodržení způsobuje zdánlivost takového právního jednání. 

Pracovní poměr tak skončí dnem, který je uvedený v zrušení, popřípadě dnem doručení, 

není-li takového určení. 

Úprava zrušení pracovního poměru podle mého názoru splňuje všechny kritéria 

na pružnost a jednoduchost tohoto právního jednání, kdy je možné takřka bez 

jakýchkoli významných omezení v zákonné úpravě pracovní poměr ukončit. 

2.2.4 Okamžité zrušení pracovního poměru 

Posledním způsobem skončení pracovního poměru na základě právního jednání 

je okamžité zrušení pracovního poměru. Takto jednostranně právně jednat může 

zaměstnavatel i zaměstnanec pouze z důvodů v zákoníku práce taxativně uvedených. 

Jelikož se jedná o mimořádný způsob skončení pracovního poměru, lze ho použít jenom 

ve výjimečných situacích, kdy je neúnosné jeho další trvání až do uplynutí výpovědní 

doby a je proto nutné pracovní poměr ukončit ihned.  

Ke zrušení pracovní poměru dochází platným doručením písemného zrušení, 

jelikož právní účinky nastávají až okamžikem doručení. Jiný den skončení pracovního 

poměru stanovený např. v písemném zrušení by na den skončení pracovního poměru 

neměl žádný vliv, protože okamžitě zrušit pracovní poměr lze ze zákona pouze ihned, 

tedy doručením. „Okamžité zrušení pracovního poměru, které bylo doručeno druhému 

účastníku, nemůže být tím, kdo jej učinil, dodatečně odvoláno (zrušeno). Své účinky 
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spočívající ve skončení pracovního poměru pozbývá jen na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu, kterým bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru je 

neplatné, nebo na základě dohody o narovnání uzavřené v průběhu řízení u soudu (jehož 

předmětem bylo určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru), v níž se 

účastníci dohodli, že jejich pracovní poměr po doručení okamžitého zrušení pracovního 

poměru trval a že bude trvat nadále.“84 V případě, že by nebyla dodržena jeho písemná 

forma, druhá strana takovým zrušením není vázána, protože se bude jednat o zdánlivé 

jednání. 

 Dalším důležitým obsahem písemného projevu o zrušení musí být dostatečně 

skutkově vymezen důvod, na základě kterého se pracovní poměr ruší.85 Tento 

požadavek slouží k právní jistotě účastníků, aby důvod nebylo možné zaměnit nebo 

dodatečně měnit. Judikatura tyto stanoviska potvrzuje: „Důvod okamžitého zrušení 

pracovního poměru musí být v písemném okamžitém zrušení pracovního poměru 

uveden tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné důvody, které vedou druhého účastníka 

pracovního poměru k tomu, že rozvazuje pracovní poměr, aby nevznikaly pochybnosti 

o tom, co chtěl účastník projevit, tj. který zákonný důvod okamžitého zrušení 

pracovního poměru uplatňuje, a aby bylo zajištěno, že uplatněný důvod nebude možné 

dodatečně měnit.“86 

Institut je upraven ustanoveními zákonu práce v § 55 a následujících, některé 

náležitosti upravuje také § 60. Právní úprava stanoví zvlášť podmínky okamžitého 

zrušení pro zaměstnavatele a zvlášť pro zaměstnance. 

2.2.4.1 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 

Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem jsou 

taxativně vymezeny v § 55 odst. 1: 

1) V případě pravomocného odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný 

čin k nepodmíněnému odsouzení k trestu odnětí svobody na dobu delší 

než jeden rok, nebo za situace pravomocného odsouzení pro úmyslný 

trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

                                                           
84

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. sp. zn 2 Cdon 1155/96, ze dne 29. 10. 1997  
85

 Srov. § 60 zákoníku práce 
86 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR. 21 Cdo 1899/99, ze dne 17. 1. 2001 



 

36 

 

souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu 

nejméně šest měsíců 

2) Zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem 

 

Výjimečnost takového zrušení pracovního poměru odůvodňuje kritéria, která 

musí být kumulativně splněna, aby takto poměr mohl skončit. Pro první případ platí tyto 

podmínky: 

a) musí se jednat o úmyslný trestný čin 

b) zaměstnanec za něj pravomocně odsouzen soudem 

c) uložený nepodmíněný trest odnětí svobody 

d) délka trestu delší než jeden rok; v případě trestného činu 

spáchaného při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním délka trestu šest měsíců87 

V druhém případě musí být naplněny tyto podmínky: 

a) zaviněné porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance 

b) intenzita porušení na úrovni zvlášť hrubého porušení 

„Z hmotněprávní úpravy rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením – 

z ust. § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce – vyplývá, že povinnost prokázat, že se 

zaměstnanec skutečně dopustil jednání, v němž byl spatřován důvod k okamžitému 

zrušení pracovního poměru, a že jde o jednání představující porušení pracovní kázně, 

má zaměstnavatel. Naproti tomu zaměstnanec má povinnost tvrdit a prokázat, že se 

o porušení pracovní kázně nejednalo.“88 

 Zejména judikatura Nejvyššího soudu České republiky podává příklady, kdy se 

bude jednat o zvlášť hrubé porušení pracovních povinností. „Útok na majetek 

zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, zneužitím apod.) nebo 

nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku zaměstnavatele bez odpovídajícího 
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protiplnění), představuje tak významnou okolnost, že zpravidla již sama o sobě 

postačuje pro závěr o porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.“89 Také se ale může 

jednat o užívání alkoholu a drog v pracovní době nebo dlouhodobá neomluvená 

absence. 

Vzhledem k okamžitému negativnímu zásahu do sociální sféry zaměstnance jsou 

některé skupiny zaměstnanců chráněny před okamžitým zrušením pracovního poměru, 

přičemž je možné rozvázat s nimi pracovní poměr výpovědí danou podle § 52 písm. g) 

zákoníku práce.  

Okamžitě rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel nesmí tedy s těhotnou 

zaměstnankyní, přičemž se zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo 

zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou, nemůže skončit poměr taktéž 

okamžitě, ale ani výpovědí z důvodů § 54 písm. g).90  

 

2.2.4.2 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

Stejně jako zaměstnavatel, i druhá smluvní strana pracovního poměru, 

zaměstnanec, má v určitých případech upravených zákoníkem práce právo ihned 

ukončit pracovní poměr tzv. „na hodinu“. 

Kvůli mimořádnosti takového opatření je i úprava okamžitého zrušení 

pracovního poměru zaměstnancem v § 56 velmi přísná a lze takto ukončit pracovní 

poměr pouze na základě dvou důvodů: 

1) Zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nemůže dále konat práci bez vážného 

ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode 

dne předložení takového posudku výkon jiné pro něho vhodné práce  

Důvod pro okamžité zrušení je tedy dán tehdy, kdy lékař lékařským posudkem 

zkonstatoval bez pochybností, že zaměstnanec nesmí dále konat práci bez vážného 
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ohrožení zdraví, přičemž zaměstnanec předložil tento posudek zaměstnavateli a ten mu 

do 15 dnů od tohoto předložení neumožnil výkon jiné, pro zaměstnance vhodné, práce. 

Zdravotní nezpůsobilost uvedená v lékařském posudku se musí týkat práce, 

kterou zaměstnanec dosud vykonával. 

Převést zaměstnance na jinou práci z důvodu zdravotní nezpůsobilosti je 

zaměstnavatel povinen podle ustanovení § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Od toho 

dne, kdy zaměstnanec předloží lékařský posudek, není dále povinen dosavadní práci 

vykonávat až do okamžiku, kdy dojde k převedení nebo rozvázání pracovního poměru. 

Jedná se totiž o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce a 

z toho důvodu zaměstnanec bude mít právo na náhradu mzdy ve výši průměrného 

výdělku. 

Dalším důvodem je: 

2) Zaměstnanci nebyla vyplacena mzda nebo plat nebo náhrada mzdy nebo 

platu anebo jakákoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti 

Z uvedeného vyplývá, že pro takové zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

jsou zapotřebí dvě významné skutečnosti. Podstatné je, že zaměstnanci nebyla do 15 

dnů po uplynutí období splatnosti vyplacena mzda či plat nebo jakákoli jejich část.  

Tady je třeba si upřesnit, kdy konkrétně jsou mzda nebo plat splatné a kdy 

nastává termín výplaty mzdy nebo platu. Zákoník práce toto upravuje ve svém § 141 

odst. 1 a stanoví, že mzda resp. plat nebo jejich části jsou splatné nejpozději 

v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, za který mzda nebo plat náleží.  Naproti 

tomu pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu se sjednává kolektivní nebo 

individuální smlouvou, nebo také vnitřním předpisem v mezích daných ustanovením § 

141 odst. 1. Judikatura Nejvyššího soudu České republiky ve svém rozhodnutí určila, od 

kdy je možné počítat příslušnou patnáctidenní lhůtu pro možnost okamžitého zrušení 

pracovního poměru. Počátek běhu této patnáctidenní lhůty se tak začne počítat až ode 
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dne následujícího po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo plat (jejich část).91 

V případě,  kdy zaměstnavatel ještě před doručením okamžitého zrušení 

uspokojil mzdový nárok zaměstnance, ale dlužná mzda nebo náhrada mzdy byla 

zaplacena až po uplynutí 15 dnů po její splatnosti, je taktéž dán důvod k okamžitému 

zrušení pracovního poměru. 92
 

V obou případech okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platy ve výši průměrného výdělku za dobu, 

která odpovídá délce výpovědní doby. 

Zaměstnanec může platně zrušit pracovní poměr okamžitě pouze do dvou 

měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však do 

jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.93 

 

2.2.4.3 Okamžité zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem 

nezletilého zaměstnance 

Nový institut okamžitého zrušení pracovního poměru zákonným zástupcem 

nezletilého zaměstnance se do pracovněprávní úpravy dostal novelizací zákoníku práce 

č. 303/2013 Sb., která byla přijata v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Je 

vlastně reakcí na ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ, které zvyšuje 

rodičovskou odpovědnost, dokud dítě nebude plně svéprávné.  

Nezletilý se po dovršení věku 15 let a ukončení povinné školní docházky může 

zavázat k výkonu závislé práce. Dokud však nedosáhne věku šestnáct let, může zákonný 

zástupce jeho pracovní poměr (nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek) rozvázat, pokud to je nutné v 

zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého.94 Skutečnost, že fyzická osoba 

mladší než 18 let se může sama zavázat k výkonu závislé práce, ještě neznamená, že je 

                                                           
91Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2242/2009, ze dne 12. 10. 2010 
92

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1152/2001, ze dne 26. 4. 2002 
93

 Srov. § 59 zákoníku práce 
94

 Srov. § 35 odst. 2 NOZ 
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sama dostatečně způsobilá bránit se proti hospodářskému vykořisťování, včetně 

zaměstnávání pracemi, které jsou pro ni nebezpečné, škodící zdraví nebo tělesnému, 

duševnímu, duchovnímu, mravnímu nebo sociálnímu rozvoji (jak vyplývá mj. z čl. 1, 

32, 34 a 36 Úmluvy o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.), kterou je Česká republika 

vázána).95 

Právní úprava zákoníku práce v § 56a upravuje způsob rozvázání pracovního 

poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance v případě splnění podmínek § 35 

odst. 2, kdy od 1. ledna 2014 má zákonný zástupce nezletilého zaměstnance mladšího 

než 16 let právo rozvázat jeho pracovní poměr okamžitým zrušením, pokud má za to, že 

to je v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. Právní předpis tak dává 

rodiči (příp. osvojiteli nebo opatrovníkovi) prostor zvážit, zda pracovní poměr, který si 

nezletilý sjednal, není v rozporu s jeho zájmy, a v takovém případě tento pracovní 

poměr okamžitě zrušit a to i bez souhlasu samotného nezletilého zaměstnance.96  

V zájmu předcházení praktickým problémům platnosti okamžitého zrušení 

pracovního poměru, bude zapotřebí přivolení soudu. Vzhledem k tomu, že do rozvázání 

pracovního poměru zasahuje třetí osoba, bude mít zákonný zástupce, který okamžitě 

zrušil pracovní poměr, právní povinnost podle § 56a odst. 2 doručit stejnopis tohoto 

okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. V 

praxi se toto ustanovení ukáže, nakolik je účinné, protože lze očekávat, že soud tato 

rozhodnutí nestihne přijímat dříve, než dosáhne nezletilec věk 16 let. 

 

 

 

 

                                                           
95

 JOUZA, L. Změny ve skončení pracovního poměru. Bulletin advokacie, publikování 9.4.2014, dostupné 
na WWW: < http://www.bulletin-advokacie.cz/zmeny-ve-skonceni-pracovniho-pomeru?browser=mobi> 
96

 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem 
k 1. 1. 2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 211 
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2.3 Účast zástupců zaměstnanců při rozvazování pracovního poměru 

zaměstnavatelem 

Vyjádřením ochranné funkce pracovního práva jsou také pravomoci zástupců 

zaměstnanců, tedy odborové organizace, při rozvazování pracovního poměru a upravuje 

je zákoník práce v ustanovení § 61. Zaměstnavatel je tak povinen některé případy 

rozvázání pracovního poměru projednat a jiné oznámit odborům, pokud u něj působí. 

Nesplnění povinnosti sice nezpůsobí neplatnost rozvázání pracovního poměru, ale 

zaměstnavateli hrozí pokuty od inspekčních orgánů. 

Účast odborové organizace na rozvazování pracovního poměru lze tak členit na tři 

úrovně: 

a) Spolurozhodování – udělením předchozího souhlasu 

b) Projednání 

c) Seznámení 

Odborová organizace se bude podílet se zaměstnavatelem na rozhodnutí o 

výpovědi nebo okamžitém zrušení pracovního poměru v případě, že se bude jednat o 

člena orgánu – funkcionáře – odborové organizace. Právní řád tak poskytuje nejvyšší 

ochranu zaměstnancům – funkcionářům odborové organizace. Tento zaměstnanec tedy 

musí splňovat podmínku členství v takovém orgánu resp. též doby jednoho roku po 

skončení takové funkce. V tomto případě tedy zaměstnavatel, dříve než rozváže 

s odborovým funkcionářem pracovní poměr výpovědí nebo okamžitým zrušením, je 

povinen dostat k takovému jednání od odborové organizace předchozí souhlas. 

Souhlasem se rozumí také jednání, kdy odborová organizace písemně neodmítla v době 

15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána, souhlas udělat. Tento 

souhlas má časově omezenou platnost a zaměstnavatel ho může použít pouze do dvou 

měsíců od jeho udělení. 

Pokud však odborová organizace odmítne takový souhlas udělit a zaměstnavatel 

by dal odborovému funkcionáři výpověď nebo by s ním pracovní poměr okamžitě 

zrušil, bylo by takové rozvázání pracovního poměru neplatné. Zaměstnanec by se za té 

situace mohl ve lhůtě dvou měsíců obrátit na soud podle § 72, aby byla vyslovena 

neplatnost takového rozvázání, přičemž shledá-li soud, že ostatní podmínky výpovědi 
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nebo okamžitého zrušení jsou splněny, bude takové skončení pracovního poměru 

platné. Soud však musí v soudním řízení konstatovat, že nelze na zaměstnavateli 

spravedlivě požadovat, aby zaměstnance vzhledem k uvedenému dále zaměstnával. 

Obsah pojmu „spravedlivě požadovat“ je nutné posuzovat vzhledem k okolnostem 

konkrétního případu.  

V jiném případě, kdy zaměstnavatel zvažuje skončení pracovního poměru 

výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru se zaměstnancem, který 

nepůsobí jako člen orgánu odborové organizace, stačí k platnému rozvázání pouze 

včasné projednání s odborovou organizací. Projednáním se rozumí diskuse vedoucí ke 

shodě o tomto kroku zaměstnavatele, avšak není-li jí dosaženo, povinnost projednání je 

taktéž naplněna. 

Kdyby však zaměstnavatel opominul svoji povinnost projednat rozvázání 

pracovního poměru s odborovou organizací, nebude to nutně znamenat neplatnost 

takového jednání, zaměstnavatel však může být postižen inspektorátem práce, který 

kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatele. 

Se všemi ostatními případy rozvázání pracovního poměru je zaměstnavatel 

povinen seznámit odborovou organizaci ve lhůtách s ní dohodnutých. Konkrétní forma 

takového seznámení není zákonem stanovena, lze však doporučit písemnost. 

Nedodržení této povinnosti nemá stejně jako u projednání vliv na platnost rozvázání 

pracovního poměru, ale aktuální může být postih inspektorátem práce.97 
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 Pod. též: HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 
komentářem k 1. 1. 2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 216-217 
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2.4 Hromadné propouštění 

Hromadné propouštění zaměstnanců je skončení pracovního poměru formou 

výpovědi, kterou dává zaměstnavatel určitému relativně většímu počtu zaměstnanců ve 

stanoveném období. Vzhledem k tomu, že takové hromadné propuštění může mít dopad 

na oblast zaměstnanosti v určitém regionu, je úprava postupu zaměstnavatele v takovém 

případě žádoucí. Do českého právního řádu se úprava hromadného propouštění dostala 

v souvislosti s harmonizací právního řádu s právem EU a je v souladu se směrnicí ES 

75/129/EEC. Úprava se nachází v zákoníku práce v § 62 až 64.  

„Smyslem je včasná informovanost a spolupráce s úřadem práce při propouštění 

většího počtu zaměstnanců. Pobočka Úřadu práce by se tak měla v dostatečném 

časovém předstihu dozvědět o zaměstnancích, kteří ztratili zaměstnání, aby jim v rámci 

aktivní politiky zaměstnanosti vytvořil nabídku nových pracovních příležitostí.“98 

K hromadnému propouštění dochází za situace, kdy v období 30 kalendářních dnů 

rozváže zaměstnavatel formou výpovědi pracovní poměr určitému podílu zaměstnanců. 

Hromadně propustit zaměstnance lze pouze u takového zaměstnavatele, který jich 

zaměstnává nejméně 20 a to pouze z výpovědních důvodů podle § 52 písm. a) až c). 

Podíl propuštěných zaměstnanců se liší podle velikosti zaměstnavatele, tedy podle 

celkového počtu zaměstnanců, a činí nejméně: 

• 10 zaměstnanců u zaměstnavatele, který zaměstnává 20 až 100 

zaměstnanců 

• 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 

zaměstnanců 

• 30 zaměstnanců v případě zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 

zaměstnanců 

Jestliže pracovní poměr skončí výpovědí za těchto podmínek minimálně pěti 

zaměstnancům, lze k nim započítat také zaměstnance, s kterými rozvázal zaměstnavatel 

pracovní poměr z týchž důvodů dohodou. 
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 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem 
k 1. 1. 2014. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 218-222 
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Pro zaměstnavatele znamená hromadné propouštění několik významných 

povinností, přičemž se bude jednat zejména o povinnost informační. Minimálně 30 dnů 

před propouštěním musí písemně informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců 

o chystaném propouštění, o důvodech tohoto propouštění a také o průběhu a dopadech 

na zaměstnance. Podobnou povinnost informovat má také vůči příslušné krajské 

pobočce Úřadu práce, přičemž tomuto Úřadu práce také doručuje písemnou zprávu. 

Touto zprávou musí informovat o rozhodnutí o hromadném propuštění a výsledcích 

jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců.  

Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace ani rada zaměstnanců, je 

zaměstnavatel povinen splnit informační povinnost vůči každému zaměstnanci. 

Pracovní poměr hromadně propuštěného však skončí vždy nejdříve po uplynutí 30 

dnů od doručení písemné zprávy krajské pobočce Úřadu práce.   
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2.5 Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního 

poměru 

Skončením pracovního poměru dochází k zániku většiny vzájemných práv a 

povinností mezi smluvními stranami pracovního poměru. Zaměstnavatel však 

v některých případech má povinnosti nové, které vznikají již skončením pracovního 

poměru. Bude se jednat zejména o tyto tři nejdůležitější případy: odstupné, potvrzení o 

zaměstnání a pracovní posudek. 

2.5.1 Odstupné 

Odstupné je jednorázové peněžité plnění poskytované v uvedených případech 

rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem svému bývalému zaměstnanci. 

Zaměstnanci přísluší odstupné obvykle v případech, kdy došlo k rozvázání pracovního 

poměru z důvodu, který není na straně zaměstnance, přičemž toto ustanovení ukládá 

zaměstnavateli povinnost poskytnout odstupné. 

Zákoník práce upravuje dvě formy odstupného, a to zákonné odstupné, na něž 

vzniká právo přímo ze zákona, a smluvní odstupné, které si můžou strany pracovního 

poměru sjednat v rámci smluvní volnosti.  

Zákonné odstupné je upravené v § 52 písm. a) až d) a jedná se veskrze o případy 

skočení pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z tzv. organizačních 

důvodů a z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance vyvolané pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání. Odstupné však nenáleží jen v případě výpovědi, ale taktéž při 

odůvodněné dohodě, která ukončuje pracovní poměr z týchž důvodů. 

Od roku 2012 se novelou zákoníku práce č. 365/2011Sb. změnil princip 

určování výše odstupného. Původně do konce roku 2011 se výška odstupného stanovila 

jednotně ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku při rozvázání 

z organizačních důvodů, přičemž nově se stanovuje v závislosti na délce doby 

zaměstnání, tedy podle doby, kterou pracovní poměr u zaměstnavatele trval. 

Podle tohoto odstupňování tedy náleží zaměstnanci odstupné ve výši nejméně: 

a)  jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval méně než 1 rok, 



 

46 

 

b)  dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, 

c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 2 roky, 

d) součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a částek uvedených v 

písmenech a) až c), jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v 

době, kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup 

podle § 86 odst. 4.99 

Do doby trvání pracovního poměru se započítává i doba předchozího pracovního 

poměru u téhož zaměstnavatele, pokud od skončení tohoto pracovního poměru do 

vzniku pracovního poměru následujícího neuplynulo více než 6 měsíců. 

V situaci, kdy zaměstnanci končí pracovní poměr výpovědí nebo dohodou 

z důvodu zdravotní nezpůsobilosti, která je zaviněna pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání, zákon princip doby věrnosti nepoužívá. Odstupné je zde stanoveno 

v jednotné výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Pokud se ovšem 

prokáže, že zaměstnavatel nenese odpovědnost za tento pracovní úraz nebo nemoc 

z povolání, odstupné zaměstnanci náležet nebude. 

Zaměstnavatel se zprostí zcela své povinnosti podle § 367 odst. 1 tehdy, 

prokáže-li, že škoda vznikla  

a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní 

předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 

vyžadovány a kontrolovány, nebo 

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných 

návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit, 

a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody. 
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 Srov. § 67 odst. 1 zákoníku práce 



 

47 

 

 V případě smluvního odstupného je možné se smluvně dohodnout i na vyšším 

odstupném než jaké upravuje zákon, nikoli však nižším. 

V případě, že by se zaměstnanec vrátil po skončení pracovního poměru ke 

svému původnímu zaměstnavateli, je povinen mu v některých případech odstupné, nebo 

jeho část vrátit. Bude to tak za situace, kdy se vrátí ke svému bývalému zaměstnavateli 

před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla 

výše odstupného odvozena. 

2.5.2 Potvrzení o zaměstnání 

Skončení zaměstnání musí provázet nejen finanční vypořádání mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem (tedy např. vyplacení mzdy nebo platu či odměny 

před ukončením pracovněprávního vztahu nebo odstupného), ale i administrativní 

vypořádání. Zaměstnavatel vydává zaměstnanci povinně (automaticky, tedy bez 

jakékoliv žádosti) potvrzení o zaměstnání – tzv. zápočtový list.100 

 Jedná se o dokument, v němž je zaměstnavatel povinen uvést základní 

informace týkající se končícího zaměstnání, které zaměstnanec může potřebovat pro 

svého budoucího zaměstnavatele, nebo bude-li se registrovat jako uchazeč 

o zaměstnání, tak pro úřad práce. Může ho po něm požadovat i správa sociálního 

zabezpečení při žádosti o důchod a také další instituce.  

Toto potvrzení se vydává při skončení základních pracovněprávních vztahů, tedy 

pracovního poměru, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. 

Ustanovení § 313 zákoníku práce charakterizuje zápočtový list po stránce 

obsahové, přičemž je zaměstnavatel povinen v něm uvést údaje o zaměstnání (o jaký 

základní pracovněprávní vztah se jednalo) a délce jeho trvání; musí v něm být upřesněn 

druh konaných prací; dosažená kvalifikace zaměstnance, odpracovanou dobu a další 

skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby (týká se 

pracovníků v hornictví); zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí 

prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je 
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 FETTER, R. W. Když končíte v práci, ohlídejte si zápočtový list, jinak budete překvapeni. Dostupné na 
WWW: < http://www.mesec.cz/clanky/kdyz-koncite-v-praci-ohlidejte-si-zapoctovy-list/ 
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výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky a konečně údaje o 

započitatelné době pro účely důchodového pojištění. 

Pokud by zaměstnavatel uvedl v zápočtovém listu také skutečnosti, které zákon 

neukládá (například hodnocení zaměstnance, jeho nedostatků), dopustil by se tak 

porušení zákona: „Bývalý zaměstnavatel je povinen uvádět v potvrzení o zaměstnání 

pouze skutečnosti stanovené právním předpisem; uvede-li do potvrzení o zaměstnání 

údaje nad zákonem obligatorně stanovený rámec a zaměstnanec s tím nesouhlasí, je 

třeba žalobě na vypuštění tohoto údaje vyhovět. Je-li zaměstnanec s uvedením dalšího 

údaje nad obligatorně stanovený rámec srozuměn, a nepožaduje jeho vypuštění, může se 

domáhat přiměřené úpravy potvrzení o zaměstnání a požadovat, aby nesprávný obsah 

uváděné informace byl změněn tak, aby sporný údaj odpovídal skutečnosti.“101  

Další skutečnosti (jako je např. výše průměrného výdělku) pro posouzení nároku 

na podporu v nezaměstnanosti, je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance 

v odděleném potvrzení. 

 

2.5.3 Pracovní posudek 

Pod pojmem pracovní posudek neboli posudek o pracovní činnosti rozumíme 

veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, 

schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.102 Smyslem 

pracovního posudku je tedy umožnit lepší poznání nového zaměstnance a jeho správné 

zařazení na pracovní místo. Na rozdíl od zápočtového listu, pracovní posudek není 

zaměstnavatel povinen vydat přímo ze zákona. Až požádá-li zaměstnanec o vydání 

posudku o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen do 15 dnů zaměstnanci tento 

posudek vydat. Není však povinen učinit tak dříve, než v době dvou měsíců před 

skončením pracovního poměru.  

Nejvyšší soud České republiky se zabýval sporem mezi bývalým zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, kdy se bývalý zaměstnanec jako žalobce domáhal vydání pracovního 

posudku v době, kdy již u svého bývalého zaměstnavatele nepracoval. Zaměstnavatel 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 981/2004, ze dne 24. 9. 2004 
102 Srov. § 314 zákoníku práce 
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však odmítl tento posudek vydat s tím, že je povinen vydat posudek o pracovní činnosti 

pouze zaměstnanci, který o to požádá, a nikoliv také osobě, která dříve byla jeho 

zaměstnancem. Zaměstnavatel takto zdůvodnil, že nemá právní povinnost žalobci 

posudek o pracovní činnosti vydat. Nejvyšší soud došel k závěru, že možnost žádat 

vydání posudku o pracovní činnosti „není nijak časově omezena“ a není vázána „na 

existenci zaměstnání v době podání žádosti o posudek“ a že „zaměstnavatel je povinen 

vydat zaměstnanci na jeho žádost do 15 dnů posudek o pracovní činnosti (pracovní 

posudek), i když zaměstnanec o vydání posudku požádal až po skončení (rozvázání) 

jejich pracovního poměru, ledaže by jednání zaměstnance představovalo zneužití 

práva.“ V tomto případě se však o zneužití práva nejednalo.103 

V případě, že by zaměstnanec nesouhlasil se skutečnostmi uvedenými v potvrzení 

o zaměstnání a pracovního posudku, má právo se domáhat žalobou u soudu, aby byla 

zaměstnavateli uložena povinnost jejich přiměřené úpravy. Toto oprávnění je však 

časově limitováno dobou 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl. 
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2.6 Neplatné rozvázání pracovního poměru 

Právní jednání, kterým se rozvazuje pracovní poměr, musí splňovat řadu 

náležitostí stanovených právním řádem k tomu, aby jej bylo možné považovat za platné. 

V některých případech zákon přímo spojuje s takovou vadou právního jednání důsledky 

natolik přísné, že vlastně se nebude ani jednat o právní jednání, ale o jednání pouze 

zdánlivé. Občanský zákoník vymezuje takové zdánlivé jednání, kdy buď zjevně 

absentoval projev vážné vůle anebo nelze-li pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit 

obsah takového jednání ani výkladem.104 Zdánlivost jednání také zákoník práce stanoví 

u jednotlivých právních jednání, kdy např. spojuje s formální vadou nedostatku 

písemnosti u výpovědi její nicotnost.  

Ve většině případů však půjde o neplatnost daného jednání. Zákoník práce ji 

koncipuje jako relativní, tedy že neplatnost musí být určena až soudním rozhodnutím. 

V případě neplatného rozvázání pracovního poměru dohodou, výpovědí, okamžitým 

zrušením, nebo zrušením pracovního poměru ve zkušební době musí být tato neplatnost 

uplatněna u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl takto pracovní 

poměr skončit. Po uplynutí takové prekluzivní lhůty právo zaniká a bude platit právní 

fikce platného skončení pracovního poměru i v případě, že reálně pracovní poměr byl 

ukončen neplatně. 

Postup a nároky zaměstnavatele a zaměstnance, se kterým byl neplatně rozvázán 

pracovní poměr, jsou upraveny v § 69 až 71 zákoníku práce v závislosti na tom, která 

smluvní strana neplatně pracovní poměr rozvázala a dále také podle toho, zda postižený 

na dalším pokračování pracovního poměru trvá, či nikoli.105 

 

2.6.1 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem 

Jestliže dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním zrušil pracovní 

poměr okamžitě nebo ve zkušební době a toto jednání je neplatné, má zaměstnanec 

možnost se rozhodnout jestli trvá na dalším zaměstnávání, či nikoli. 

                                                           
104

  Srov. § 551 a násl. NOZ 
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 BĚLINA, Miroslav a kol.: Pracovní právo, 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 252-254 
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V případě, že zaměstnanec trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, 

a oznámí-li to bez zbytečného odkladu zaměstnavateli, jeho pracovní poměr trvá i 

nadále. Toto oznámení musí učinit písemně. Neplatnost však musí uplatnit u soudu v již 

výše uvedené dvouměsíční prekluzivní lhůtě.  Za splnění těchto podmínek bude 

zaměstnanci příslušet náhrady mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku ode dne, 

kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby kdy mu 

zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení 

pracovního poměru. 

Novela zákonem č. 365/2011 Sb. opět založila tzv. moderační právo soudu, kdy 

může soud na návrh zaměstnavatele přiměřeně snížit jeho povinnost k náhradě mzdy 

nebo platu, pokud celková doba, za kterou by taková náhrada měla zaměstnanci náležet, 

přesahuje více než 6 měsíců. Při snižování náhrady mzdy nebo platu soud přihlédne 

k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého 

výdělku dosáhl, nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. 

V jiné situaci, kdy zaměstnavatel sice rozváže podle rozhodnutí soudu se 

zaměstnancem pracovní poměr neplatně, ale zaměstnanec zároveň neoznámí písemně, 

že trvá na dalším zaměstnávání, platí právní fikce skončení pracovního poměru 

dohodou. V případě, že se nedohodnou smluvní strany na jiném dnu skončení, skončí 

pracovní poměr rozvázaný neplatnou výpovědí uplynutím výpovědní doby. Bude-li 

pracovní poměr zrušen okamžitě nebo ve zkušební době neplatně, skončí pracovní 

poměr podle právní fikce dnem, kdy měl tímto zrušením skončit. Zaměstnanci pak bude 

náležet náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby. 

Pokud smluvní strany pracovního poměru rozváží pracovní poměr neplatně 

dohodou, bude se při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé mzdy nebo platu 

obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci zaměstnavatelem (§69 ZP). 

Zaměstnavatel však právo na náhradu škody pro neplatnost dohody uplatňovat nesmí. 
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2.6.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem 

Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně 

zaměstnanec pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, zaměstnavatel se může, 

podobně jako zaměstnanec v předchozím případě, rozhodnout, zda na dalším konání 

práce zaměstnancem trvá, či nikoli.  

Oznámí-li písemně zaměstnanci, že trvá na tom, aby zaměstnanec dále konal svojí 

práci, pracovní poměr bude trvat i nadále. Zaměstnavatel by tak měl uplatnit neplatnost 

právního jednání u soudu. Platí zde stejná prekluzivní lhůta dvou měsíců. V případě, že 

se potvrdí neplatnost rozvázání pracovního poměru zaměstnancem, a zaměstnanec 

nevyhověl výzvě zaměstnavatele, je zaměstnavatel oprávněn vymáhat náhradu škody, 

která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce. 

Rozváže-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně a zaměstnavatel netrvá na 

dalším výkonu práce zaměstnancem, uplatní se zde právní fikce skončení pracovního 

poměru. Pracovní poměr skončil dohodou, pokud se strany nedohodly na jiném dnu 

skončení, v případě neplatné výpovědi, uplynutím výpovědní doby a pokud skončil 

neplatně zrušením okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr 

tímto zrušením skončit. 

Při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru však zaměstnavatel nesmí 

uplatňovat právo na náhradu škody. 
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2.7 Skončení pracovního poměru na základě právní události 

Pracovní poměr v praxi nejčastěji skončí na základě subjektivních právních 

skutečností, tedy zejména na základě právních jednání smluvních stran pracovního 

poměru. Na druhé straně však lze zkonstatovat, že lidské vůle, jako je to při právním 

jednání, není třeba ve všech případech skončení pracovního poměru. Jinými slovy, 

pracovní poměr může skončit i na základě objektivních právních skutečností, 

nezávislých na lidské vůli, s nimiž právní předpisy spojují právní následky. 

V pracovním právu máme tyto právní skutečnosti, na základě kterých skončí pracovní 

poměr: 

a) Smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele 

b) Uplynutí doby 

Pracovní poměr se může skončit i na základě dosažení určitého věku, zákoník 

práce takové případy ale neupravuje. Věková hranice je stanovena např. pro soudce 

nebo státní zástupce podle zákona o státním zastupitelství106 a zákona o soudech a 

soudcích107.   

2.7.1 Smrt zaměstnance nebo zaměstnavatele 

Smrtí zaměstnance pracovní poměr zásadně zaniká, a to z toho důvodu, že se již 

dále nemůže realizovat osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Co však 

nezaniká, jsou peněžitá práva zaměstnance. Podle ustanovení § 328 přecházejí mzdová 

a platová práva zaměstnance do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného 

měsíčního výdělku postupně na manžela, děti a rodiče, jestliže s ním žili v době smrti ve 

společné domácnosti. Není-li těchto osob, stanou se tyto práva předmět dědictví. 

Smrtí zaměstnance také zanikají peněžitá práva zaměstnavatele vůči 

zaměstnanci. Ovšem ne zcela bezvýjimečně, neboť peněžitá práva, o kterých bylo 

pravomocně rozhodnuto a práva, která zaměstnanec ještě před smrtí písemně uznal co 

do důvodu a výše, nezanikají. Totéž platí také o náhradě škody, kterou zaměstnanec 

způsobil zaměstnavateli úmyslně. 

                                                           
106 Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 
107 Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích 
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Jedná-li se o smrt zaměstnavatele, dochází ex lege k zániku pracovněprávních 

vztahů, které uzavřel se zaměstnanci. Avšak taková právní událost nemusí vždy nutně 

znamenat skončení pracovního poměru.108 Ustanovení § 342 odst. 1 zákoníku práce 

uvádí, že smrtí fyzické osoby, která je zaměstnavatelem, základní pracovněprávní vztah 

zaniká s výjimkou při pokračování v živnosti. V případě, že osoby uvedené v § 13 odst. 

1 písm. b), c) a e) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tedy oprávněné 

osoby dědicové a pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, je-li 

spoluvlastníkem majetku používaného k provozování živnosti, prohlásí, že nebudou 

v živnosti pokračovat. Stejné důsledky bude mít situace, kdy tyto osoby nezačnou 

podnikat a marně uplyne lhůta 3 měsíců od smrti zaměstnavatele. 

Budou-li oprávněné osoby v živnosti zemřelého zaměstnavatele pokračovat, 

dojde k přechodu práv a povinností tohoto zaměstnavatele na oprávněné osoby.  

Krajská pobočka Úřadu práce příslušná podle místa činnosti zemřelého 

zaměstnavatele vystaví zaměstnanci, jehož pracovní poměr zanikl, na jeho žádost 

potvrzení o zaměstnání, a to na základě dokladů předložených tímto zaměstnancem.109 

2.7.2 Uplynutí doby 

Další právní událostí, která má vliv na skončení pracovního poměru je plynutí 

času. Smluvní strany pracovního poměru si mohou sjednat kromě pracovního poměru 

na dobu neurčitou, také přesnou dobu skončení tohoto pracovněprávního vztahu. Podle 

ustanovení § 48 odst. 2 zákoníku práce se pracovní poměr na dobu určitou končí 

uplynutím sjednané doby. V tomto případě může pracovní poměr skončit nejpozději 

uplynutím sjednané doby nebo také na základě pracovněprávního jednání (tedy 

výpovědí, dohodou, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo zrušením ve 

zkušební době) resp. též smrtí zaměstnavatele či zaměstnance. 

Smluvní strany si mohou sjednat konkrétní den skončení pracovního poměru, 

nebo také se pracovní poměr může skončit provedením určitých prací. Zaměstnavatel je 
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 KOCOUREK, J. Zákoník práce 2014. Praha: Golden Books, s. r. o., 2014, s. 88-92 
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povinen upozornit včas, zpravidla alespoň 3 dny předem na skončení těchto prací a 

skončení pracovního poměru. Tato lhůta je ovšem lhůtou pořádkovou.110 

Za situace, kdy zaměstnanec pokračuje v konání prací po uplynutí sjednané doby 

pracovního poměru, přičemž tak koná s vědomím zaměstnavatele, platí, že se ze zákona 

mění na pracovní poměr na dobu neurčitou. K pojmu s vědomím zaměstnavatele se 

Nejvyšší soud České republiky vyjádřil: „Pro naplnění pojmu „s vědomím 

zaměstnavatele“ stačí, je-li práce konána i jen s vědomím nejbližšího nadřízeného 

zaměstnance.“111 A také: „Pracovní poměr na dobu určitou se změní v pracovní poměr 

uzavřený na dobu neurčitou nejen tehdy, jestliže zaměstnanec pokračuje v konání prací 

s vědomím nejbližšího nadřízeného zaměstnance, nýbrž i tehdy, koná-li práci 

s vědomím jiné fyzické osoby, která není ve vztahu k zaměstnavateli v pracovním 

poměru, ale jedná jménem zaměstnavatele jako jeho zástupce na základě dohody 

o plné moci.“112 
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2.8 Ostatní způsoby skončení pracovního poměru 

V této kapitole bych se chtěl věnovat způsobům skončení pracovního poměru na 

základě úředního rozhodnutí nebo v případě pracovního poměru založeného 

jmenováním také odvoláním a vzdáním se vedoucího místa. 

2.8.1 Úřední rozhodnutí 

Cizincům a fyzickým osobám bez státní příslušnosti (dále jen cizincům) může 

pracovní poměr skončit kromě všech ostatních způsobů stanovených v § 48 zákoníku 

práce také několika dalšími způsoby. Tyto způsoby se tedy vztahují pouze na cizince a 

osoby bez státní příslušnosti a jsou upraveny v § 48 odst. 3 zákoníku práce. 

Pracovní poměr těchto osob (cizinců) může skončit: 

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

vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu. 

Cizinci může vzniknout a trvat pracovní poměr jen s platným povolením 

k pobytu na území České republiky. Takové povolení mohou zrušit Policie ČR nebo 

Ministerstvo vnitra z důvodů uvedených zejména v § 46a-46f a § 77 zákona č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.113114  

V dalším případě skončí pracovní poměr cizincům: 

b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest 

vyhoštění z území České republiky 

O vyhoštění cizince rozhoduje soud v trestním řízení, který jej podle ustanovení 

§ 80 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, může uložit v rozmezí od 1 roku až 10 

let nebo na dobu neurčitou, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku ano jiný obecný 

zájem. Dnem nabytí právní moci takového rozsudku pracovní poměr odsouzeného 

cizince skončí. 

V posledním případě skončí pracovní poměr cizincům: 
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c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo 

povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních 

případech podle zvláštního právního předpisu anebo povolení k 

dlouhodobému pobytu (zelená karta) za účelem výkonu zaměstnání 

vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu 

(modrá karta).115 

Ustanovení § 89 zákona o zaměstnanosti116 podmiňuje přijetí cizince a jeho další 

zaměstnávání platným povolením k pobytu na území České republiky, nebo jsou-li 

držiteli „zelené karty“ nebo „modré karty“. 

Povolení k zaměstnání se vydává nejdéle na dobu dvou let a může být i 

opakovaně prodlouženo. Uplyne-li doba, na kterou Úřad práce povolení vydal a nebylo-

li prodlouženo, končí posledním dnem této doby cizincův pracovní poměr. Podobně se 

bude postupovat též u držitelů zelené karty a modré karty. 

 

2.8.2 Skončení pracovního poměru založeného jmenováním 

Na základě jmenování vzniká pracovní poměr jen v případech stanovených 

zvláštním právním předpisem, kdy vzniká u vedoucích pracovních míst vyjmenovaných 

v § 33 odst. 3 zákoníku práce. Jmenování provádí osoby stanovené zvláštními právními 

předpisy a dále osoby uvedené v § 33 odst. 4 ZP. V jiných případech však jmenováním 

pracovní poměr nevznikne, neboť na jiná pracovní místa, i vedoucí pracovní místa u 

zaměstnavatele, se pracovní poměr zakládá pouze pracovní smlouvou. 

U vedoucích zaměstnanců podle § 33 odst. 3, kterým se pracovní poměr zakládá 

jmenováním, může ten, kdo je příslušný ke jmenování, tedy osoba uvedená v § 33 odst. 

4, takového vedoucího zaměstnance také odvolat, popřípadě se pracovního místa mohou 

vzdát sami.  

U jiných vedoucích zaměstnanců, kterých zaměstnavatelem je osoba jiná než 

uvedená v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba, může být sjednána možnost odvolání 
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z pracovního místa, je-li zároveň dohodnuto, že se vedoucí zaměstnanec může tohoto 

místa vzdát sám. K takovému odvolání nebo vzdání se může dojít z jakýchkoli důvodů, 

nebo i bez uvedení důvodu; oprávněnou osobou k odvolání je u zaměstnavatele, který je 

právnickou osobou, pouze její statutární orgán a u zaměstnavatele, který je osobou 

fyzickou, samotný zaměstnavatel.  

Ustanovení § 73a odst. 1 vymezuje požadavky na formální náležitosti odvolání 

nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance a stanoví, že musí být 

provedeno písemně a doručeno. Výkon práce na pracovním místě bude končit dnes 

následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se tohoto místa, neuvádí-li v něm 

uveden den pozdější. 

Odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa vedoucího zaměstnance pracovní 

poměr nekončí. Zaměstnavatel je povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho 

dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho 

zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou 

práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a 

současně platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce. 

Odstupné poskytované zaměstnanci při organizačních změnách náleží jen v případě 

rozvázání pracovního poměru po odvolání z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti 

se zrušením tohoto místa v důsledku organizační změny.117   
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo rozebrat problematiku skončení pracovního 

poměru v českém pracovním právu a upozornit na změny, ke kterým došlo od roku 

2012. Při práci jsem vycházel z velkého množství pramenů, především z příslušné 

legislativy, aktuálních publikací a článků věnovaných zkoumané problematice a 

v mnoha případech jsem zkoumal také soudní judikaturu, která je vzhledem k častým 

sporům v občanském soudním řízení velmi obsáhlá.  

Problematika skončení pracovního poměru, ale také pracovní právo obecně, je 

předmětem častých novelizací a změn vzhledem ke společenským změnám a stálému 

hledání konsenzu mezi zástupci zaměstnanců, kteří požadují nejvyšší možnou ochranu 

zaměstnanců a stabilitu pracovního poměru jako zpravidla jediného zdroje obživy, a 

oprávněnými zájmy zaměstnavatelů na vyšší smluvní volnosti a dispozitivnosti 

pracovního práva. Významným tématem je koncepce flexicurity, která slibuje skloubení 

obou protichůdných zájmů.  

V právní úpravě skončení pracovního poměru se výrazně uplatňuje ochranná 

funkce pracovního práva, zejména při jednostranném ukončení pracovního poměru 

zaměstnavatelem. 

V této práci také reflektuji změny způsobené zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. 

S nástupem účinnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se nově totiž nebude 

při některých nedostatcích právního jednání, tedy konkrétně při nedostatku písemné 

formy u výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru 

ve zkušební době, k právnímu jednání vůbec přihlížet. Jinými slovy, nejde vůbec o 

projev vůle, právní jednání neexistuje, je nicotné, zdánlivé. Patrně až soudní judikatura 

ukáže, jak se bude v praxi v takových případech postupovat. 

Vzhledem ke zvýšení rodičovské odpovědnosti, kterou zavádí nový občanský 

zákoník, se dostává do zákoníku práce nový důvod pro okamžité zrušení pracovního 

poměru, kdy zákonný zástupce nezletilého zaměstnance mladšího než 16 let má právo 

rozvázat jeho pracovní poměr okamžitým zrušením, pokud má za to, že to je v zájmu 

vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance, přičemž bude zapotřebí přivolení 
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soudu. Tato změna je však podle mého názoru problematická, neboť se jedná o velmi 

výrazný zásah do pracovněprávního vztahu dvou smluvních stran třetím subjektem, 

zvláště když se bude jednat o zásah proti vůli smluvních stran. Navíc je zde také 

otázkou, vůči komu bude zaměstnavatel uplatňovat nároky vzniklé skončením 

pracovního poměru. Vzhledem k rychlosti vydávání přivolení soudu se až v praxi ukáže 

nakolik je daný institut efektivní.  

Taktéž změna, kdy se fyzická osoba, která dosáhla 15 let a neukončila školní 

docházku, nemůže zavázat k výkonu práce, se mi jeví poněkud neúčelná. Bylo běžnou 

praxí, že ještě před ukončením povinné školní docházky si žák sjednal tzv. brigádu 

s nástupem k 1. červenci, což dnes už nebude tak jednoduché. 

Celkově vzato je podle mého názoru úprava skončení pracovního poměru 

v zákoníku práce poměrně detailní a komplexní.  Lze očekávat však ještě další změny 

ve prospěch zaměstnavatelů, vzhledem k ekonomické situaci ve světě, kdy se postupně 

hledají nové společensky přijatelné kompromisy a koncepce.  
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Resumé 

Způsoby skončení pracovního poměru 
Cílem této práce je rozbor právní úpravy a charakteristika jednotlivých způsobů 

skončení pracovního poměru v českém pracovním právu. Toto téma jsem si vybral 

hlavně z důvodu, že se jedná o téma aktuální a dynamicky se rozvíjející, přičemž je 

stálým předmětem živých diskuzí ve společnosti. Problematika skončení pracovního 

poměru se dotýká širokého spektra lidí, upravuje vztah mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. 

Práce je rozdělena do úvodu, dvou částí, obecné a zvláštní, které se dále každá 

člení na kapitoly, a závěru. 

Obecná část, která se zabývá základními otázkami pracovního práva 

souvisejícími se skončením pracovního poměru, je rozdělená do šesti kapitol. Jednotlivé 

kapitoly vymezují předmět pracovního práva, pojem a prvky pracovního poměru a 

objasňuji význam a důležitost zásad a funkcí pracovního práva, teda hlavně ochranné 

funkce, která je s úpravou skončení pracovního poměru přímo provázána. Významný 

vliv má na české pracovní právo také právo Evropské unie a mezinárodních organizací, 

kde se věnuji vybrané dokumentům podílejícím se při určování trendů a směřování 

dalšího vývoje pracovního práva. Zabývám se také vzájemným vztahem občanského a 

pracovního práva. 

Změnový zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím rekodifikace soukromého práva, přinesl do pracovního práva množství novinek, 

na které upozorňuji a vysvětluji jejich podstatu. 

V části zvláštní, která je rozdělená do osmi kapitol a tvoří hlavní část mojí 

diplomové práce, rozebírám jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru. Pracovní 

poměr se obecně skončí na základě právního jednání smluvních stran, na základě právní 

události, nebo na základě jiných právních skutečností. Největší prostor je vyhrazen 

první skupině, teda dohodě o rozvázání pracovního poměru, výpovědi, okamžitému 

zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Zvláštní 

část obsahuje také kapitoly o tématech souvisejících se skončením pracovního poměru, 

jako jsou neplatnost rozvázání pracovního poměru a odstupné.  
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Abstract 
Modes of termination of employment 

The aim of the thesis is to analyze the legislation and characterize the various 

modes of termination of employment in the Czech labor law. I have chosen this theme 

mainly because it is a dynamically evolving and current topic, and it is a constant 

subject of lively debate in society. The issue of termination of employment affects a 

wide range of people, governs the relationship between employees and employers.  

This diploma thesis consists of an introduction, general and specific part, which are 

further divided into chapters each, and a final part. 

The general part deals with basic questions of labor law related to termination of 

employment. It is divided into six chapters. Chapters define the matter of labor law, the 

concept and elements of the employment relationship and explain the meaning and 

importance of the principles and functions of labor law. The most important is the 

protective function, which greatly affects the termination of employment. A significant 

impact on the Czech labor law has also the law of the European Union and the 

international organizations. This chapter deals with the relationship between civil and 

labor law. 

This chapter also reacts to changes in private law which have a large impact on the 

modes of termination of employment. 

The special part, which is divided into eight chapters, contains the particular 

analyze of different ways of termination of employment. This part deals in one section 

with legal acts to be taken to terminate employment and in another one with events 

independent to the will of the parties that result in termination of the employment. There 

are chapters dedicated to the employment termination agreement and employment 

termination by notice, which includes the related requirements, the notice period and 

grounds for notice. In this part there is a chapter about the termination of the 

employment contract during the trial period and it also contains the issue of immediate 

terminations of employment. The special part also focuses on the consequences of a null 

and void termination of employment and the severance pay. 
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