
Resumé 

Právní jednání představuje základ každého právního poměru. Právní subjekty 

jsou v souladu se zásadou autonomie vůle oprávněny utvářet své právní poměry na 

základě svého odpovědného jednání, přičemž jsou vždy vázány následky, které toto 

jednání vyvolá.  

Téma předkládané diplomové práce zahrnuje následky vad pracovněprávních 

jednání, přičemž předmětem zkoumání bude především právní jednání v oblasti 

pracovněprávních vztahů s přesahy do občanského práva, které získalo po nedávné 

soukromoprávní rekodifikaci zcela novou podobu. 

Uvedené téma jsem si zvolila pro jeho aktuálnost, rozporuplnost, ale rovněž 

komplikovanost. V současné době se jedná o jedno z nejdiskutovanějších témat na poli 

pracovního práva. Přijetí nového občanského zákoníku se pracovního práva dotklo 

především v oblasti pracovněprávních jednání a následků jejich vad. Právní základ 

uvedené problematiky byl z textu zákoníku práce přenesen do nového občanského 

zákoníku a pracovní právo zasáhlo kromě změn terminologických rovněž zavedení 

nových institutů. Nejpodstatnější změnou pro pracovní právo jistě zůstává změna v 

určení kritérií pro stanovení vad právních jednání a jejich následků.  

Diplomová práce je koncipována jako podrobná a ucelená analýza následků vad 

pracovněprávního jednání s přihlédnutím ke genezi těchto institutů v historii moderního 

pracovního práva. Důraz je kladen na současný právní stav (účinný od 1.1.2014) s jeho 

zasazením do kontextu a komparace s příslušnou dřívější právní úpravou, přičemž 

pozornost bude věnována především zákonné úpravě pracovněprávních jednání v rámci 

individuálního pracovněprávního vztahu. 

Prvním cílem této diplomové práce je analyzovat institut pracovněprávního 

jednání a následků jeho vad tak, jak se vyvíjel v moderním pracovním právu a následně 

posoudit dopady jednotlivých koncepcí neplatnosti pracovněprávních jednání na 

pracovněprávní vztahy. 

Druhým cílem je zhodnotit důsledky, které mělo přijetí nového občanského 

zákoníku na pracovněprávní vztahy, resp. pracovněprávní jednání. Pozornost bude 

věnována především novému legislativně-technickému řešení právní úpravy právních 



jednání v pracovněprávních vztazích, posunu v nahlížení na vadná právní jednání a 

v neposlední řadě nové koncepci následků vad právních jednání, které nový občanský 

zákoník do soukromého práva přinesl.  

Třetím cílem je potom na základě informací a znalostí vyplývajících 

z následujících kapitol pomocí komparativní metody porovnat současné koncepce 

následků vad pracovněprávních jednání s odpovídající dřívější právní úpravou.  

Čtvrtým cílem mé práce je předestřít dopady nových soukromoprávních institutů 

souvisejících s následky vad právních jednání na pracovněprávní vztahy. Důraz je 

kladen zejména na právní regulaci veřejného pořádku, jakožto nového limitu autonomie 

vůle právních subjektů a zároveň na fenomén zdánlivého právního jednání. 

Samotná práce je rozdělena na čtyři hlavní kapitoly. V úvodních kapitolách jsou 

nejprve vymezeny ústavněprávní východiska, spolu se základními zásadami pracovního 

a občanského práva, s nimiž budou jednotlivé koncepce následků vad pracovněprávních 

jednání později poměřovány. Druhá kapitola bude zaměřena na pojem a podstatu 

právního jednání, za současného pojednání o náležitostech a výkladu právního jednání. 

Pozornost zde bude věnována zejména terminologickým změnám a rovněž 

významnému posunu ve výkladu právních jednání v rámci nového soukromého práva. 

Třetí kapitola je stěžejní a zároveň nejobsáhlejší kapitolou diplomové práce. Jejím 

předmětem je postupné vymezení tří základních následků vad pracovněprávních 

jednání, přičemž tyto následky budou seřazeny z hlediska intenzity a dopadu na osud 

předmětného pracovněprávního jednání, potažmo na celý pracovněprávní vztah, v jehož 

rámci je vadné právní jednání učiněno. Jádrem třetí kapitoly bude právní regulace 

institutu právního jednání a následků jeho vad v pracovním právu po nastalé 

rekodifikaci soukromého práva. Speciální pozornost bude v samostatné podkapitole 

věnována novému institutu zdánlivého právního jednání. Práci uzavírá pojednání o 

problematice uplatnění neplatného rozvázání pracovního poměru. 


