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Úvod 

Komunikace je základní a nedílnou součástí každodenního života člověka. Ať už 

se jedná o komunikaci ústní, písemnou či v dnešní době stále populárnější komunikaci 

virtuální. Pomocí komunikace vyjadřuje jedinec svoji vůli, touhy, přání a myšlenky. 

Může se jednat o koupi ranní kávy, zaslání pohledu z dovolené, „poklábosení“ se 

starým známým či pouhé pozdravení. Komunikace spojuje člověka s okolním světem a 

tím naplňuje známou maximu, že člověk je tvor společenský (zóon polítikon)
1
. 

Komunikaci v právním prostředí lze považovat za speciální podkategorii obecné 

komunikace člověka, resp. osoby v právním smyslu. Ne každé jednání je však jednáním 

právním.  Jak ale komunikovat, aby naše jednání dosáhlo kýžených právních následků? 

Jaké náležitosti má bezvadné právní jednání mít a jaké jsou případné následky či rizika, 

pokud tyto náležitosti splněny nebudou?  

Právní jednání představuje základ většiny právních poměrů v oblasti 

soukromého práva. Právní subjekty jsou v souladu se zásadou autonomie vůle 

oprávněny utvářet své právní poměry na základě svého odpovědného jednání, přičemž 

jsou vázány následky, které toto jednání vyvolá.  

Je jisté, že se každý právní subjekt snaží ve vztazích, do kterých vstupuje, jednat 

bezvadně.  

Nikdo ale není neomylný a ve spletitém světě právních norem může nastat 

situace, kdy bude projevená vůle jednajícího trpět nedostatky (vadami), jejichž následky 

upravuje zákon zvláštním způsobem. Tyto vady budou mít v závislosti na jejich 

závažnost různý význam pro existenci daného právního jednání či existenci samotného 

právního poměru, který byl tímto jednáním dotčen. 

Téma předkládané diplomové práce zahrnuje následky vad pracovněprávních 

jednání. Jak název napovídá, předmětem zkoumání bude především právní jednání 

v oblasti pracovněprávních vztahů s přesahy do občanského práva, které získalo po 

nedávné soukromoprávní rekodifikaci zcela novou podobu. 

                                                           
1
 Tuto myšlenku poprvé vyjádřil řecký filosof Aristotelés ze Stageiry v díle Politika. 
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Zákonná úprava pracovněprávních jednání prošla značnými změnami. Ačkoli by 

se mělo jednat o jeden z nejstabilnějších institutů, který je východiskem pro instituty 

další, faktický stav je takový, že pracovní právo prošlo v oblasti pracovněprávních 

jednání a následků jejich vad v posledním desetiletí již pěti velice podstatnými 

změnami, které citelně ovlivnily podobu pracovněprávních vztahů. Zaměstnanci i 

zaměstnavatelé byli nuceni znovu a znovu zjišťovat, jaké náležitosti jsou vyžadovány 

pro daná pracovněprávní jednání a jaké následky může mít pro právní poměr jejich 

případné nesplnění. Koncepce následků vad právních jednání v důsledku četných 

novelizací kolísala od převahy absolutní neplatnosti po v zásadě generální relativní 

neplatnost. Ve většině případů byla nová úprava této oblasti podrobena kritice, kterou 

následovala další série legislativních prací. Zůstává nezodpovězenou otázkou, zda 

všechny změny, kterými byl zákoník práce v oblasti pracovněprávních jednání a 

následků jejich vad dotčen, byly skutečně potřebné a legitimní a vyvážily tak narušení 

právní jistoty adresátů příslušných norem. 

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, s nimiž se dosud pracovněprávní subjekty nesetkaly. V novém 

soukromém právu také znovu vyvstala otázka možné aplikace určitých 

občanskoprávních ustanovení na pracovněprávní vztahy. 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 pracovního 

práva na území České republiky.
2
 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. 

                                                           
2
 Roz. od přijetí zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 
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Prvním cílem této diplomové práce je analyzovat institut pracovněprávního 

jednání a následků jeho vad tak, jak se vyvíjel v 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 zde 

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

autonomie vůle právních subjektů, a zároveň na fenomén zdánlivého právního jednání. 

Samotná práce v úvodních kapitolách nejprve vymezuje 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. 

Práce se zde bude snažit zmapovat vývoj následků vad pracovněprávních jednání 

v historii pracovního práva s poukázáním na doposud nenalezenou vhodnou hranici 

mezi neplatností relativní a absolutní v pracovním právu. Jádrem třetí kapitoly bude 
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právní regulace institutu právního jednání a následků jeho vad v pracovním právu po 

nastalé rekodifikaci soukromého práva, tj. ve světle právní úpravy k 1.1.2014. Speciální 

pozornost bude v samostatné podkapitole věnována institutu zdánlivého právního 

jednání. Práci uzavírá pojednání o problematice uplatnění neplatného rozvázání 

pracovního poměru, jakožto otázce úzce související s vadným pracovněprávním 

jednáním. 
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I. Základní východiska 

1. Ústavní principy a jejich vyjádření v pracovním právu 

Zamýšlíme-li se nad podstatou pracovněprávního jednání s důrazem na následky 

jeho vad, je nezbytné nahlédnout na vývoj a situaci v pracovním právu z ústavněprávní 

úrovně, jakožto elementární úrovně každého moderního právního řádu. 

Demokratický právní stát. Takto je v ústavním zákoně č. 1/1993 Sb., Ústava 

České republiky
3
, konkrétně v ustanovení čl. 1 odst. 1

4
, charakterizována Česká 

republika. Definice tohoto neurčitého právního pojmu je ponechána moci soudní, 

zejména pak výkladu Ústavního soudu, který se již několikrát podstatě pojmu 

demokratický právní stát věnoval. Za hodnoty, na nichž je demokratický právní stát 

postaven a které ho definují, považujeme v souladu s ustálenou judikaturou Ústavní 

soudu zejména:  

princip suverenity lidu
5
, který vychází z myšlenek Jeana Jacquese Rousseaua a 

Johna Locka a který byl zřetelně vyjádřen v americkém Prohlášení nezávislosti z roku 

1776 či francouzské Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789, potvrzuje zdroj a 

nositele veškeré státní moci, kterým je pouze lid. Mezi jednotlivé obsahové aspekty 

principu suverenity lidu patří zejména zaručení svobodných voleb či referenda, na 

jejichž základě se formuje systém státních orgánů, omezení suverenity lidu přirozenými 

lidskými právy a právo na odpor, je-li suverenita lidu významně narušena
6
.
7
 

princip legality neboli zákonnosti, která se uplatňuje v procesu tvorby práva, 

aplikace práva a jeho realizaci, tj. požadavek dodržování a zachovávání práva. Sluší se 

zmínit, že požadavek dodržování práva uplatňuje odlišně ve vztahu k fyzickým a 

                                                           
3
 Dále jen „Ústava“. 

4
 K čl. 1 odst. 1 Ústavy: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na 

úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ 
5
 K čl. 2 odst. 1 Ústavy: „Lid je zdrojem veškeré státní moci, vykonává ji prostřednictvím moci 

zákonodárné, výkonné a soudní.“ 
6
 K čl. 23 Listiny: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval 

demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů 
a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ 
7
 Srov. SLÁDEČEK, Vladimír.; MIKULE, Vladimír; SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky, komentář. 

Praha: C. H. Beck, 2007. s. 16 a násl. 
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právnickým osobám a ve vztahu k orgánům veřejné moci, což vyjadřuje zásada legální 

licence (srov. čl. 2 odst. 3 Ústavy) a zásada enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí 

(srov. čl. 2 odst. 4 Ústavy).
8
 

princip legitimity,
9
 požadující ospravedlnitelnost platného práva. Legitimizační 

kritéria se mohou lišit, v zásadě však moderní právo vychází ze třech legitimizačních 

kritérií: legalita (tradiční právní pozitivismus ztotožňoval legitimitu s legalitou), 

základní lidská práva a vůle lidu (legitimita vůlí lidu jako tvůrce práva).
10

 

ukládání povinností pouze na základě zákona je princip zakotvený v čl. 4 odst. 

2 usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součástí ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů
11

, který 

požaduje výhradně formu zákona (příp. ústavního zákona), na jehož základě lze ukládat 

povinnosti (jinak také tzv. „výhrada zákona“), tj. není povinnosti, která by neměla svůj 

základ v zákoně, který je v kontinentálním typu právní kultury považován za základní 

pramen práva. 

princip proporcionality rozpracoval ve své judikatuře Ústavní soud pro případ 

kolize základních práv a svobod. Za esenciální označil maximu, podle které „základní 

právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody.“
12

 

Systém základních práv a svobod není ve vzájemné vnitřní harmonii, naopak v průběhu 

sporného soudního řízení dochází velice často vzhledem k protichůdným zájmům 

procesních stran při aplikaci základních práv a svobod k jejich vzájemné kolizi. P. 

Holländer označil princip proporcionality mimo jiné za „výsledek judiciálního úsilí při 

aplikaci Ústavy.“
13

 Obecným cílem je nalezení rovnováhy mezi sobě rovnými 

hodnotami, přičemž po testu proporcionality bude jedné z nich přiznána větší důležitost 

než druhé, která tím však neztrácí nic na své platnosti. Ústavní soud stanovil při 

posuzování možnosti omezení základního práva či svobody ve prospěch jiného 

základního práva resp. svobody tyto podmínky: první podmínkou je jejich vzájemné 

poměřování (z pohledu kritéria vhodnosti, potřebnosti a závažnosti), druhou je 

                                                           
8
 HENDRYCH, Dušan; a kol.: Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 370. 

9
 Ke kategoriím legality a legitimity rovněž srov. MORÁVEK, Jakub. Model práva. Vztah práva a morálky. 

1. vydání, Praha: Linde Praha a.s., 2013, s. 54 a násl. 
10

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. s. 256. 
11

 Dále jen „Listina“ nebo „Listina základních práv a svobod“. 
12

 Nález Ústavního soudu ze dne 17.2.1999, sp. zn. Pl. ÚS 16/98. 
13

 K tomu srov. HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2. vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 160. 



7 
 

požadavek šetření podstaty a smyslu omezovaného základního práva resp. svobody (čl. 

4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod).
14

 

zákaz retroaktivity neboli zpětného působení zákona, kdy zejména z důvodu 

ochrany důvěry občanů v právo platí u retroaktivity pravé zásada obecné nepřípustnosti, 

ze které existují striktně omezené výjimky přípustnosti, u retroaktivity nepravé naopak 

platí zásada obecné přípustnosti, ze které existují výjimky její nepřípustnosti.
15

 

princip právní jistoty a ochrana legitimních očekávání (tento princip bude 

přiblížen níže, v souvislosti s jeho konkrétními projevy a aspekty v pracovním právu). 

Vycházejíc z přirozenoprávního chápání ústavy, představuje soubor těchto 

základních principů tzv. materiální ohnisko ústavy, jehož změna je v čl. 9 odst. 2
16

 

Ústavy zapovězena. Jak uvedl Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 19/93 

(zabývající se návrhem poslanců PS ČR na zrušení zákona o protiprávnosti 

komunistického režimu), naše ústava není založena na hodnotové neutralitě, tj. 

neomezuje se pouze na vymezení institucí a procesů, nýbrž „včleňuje do svého textu i 

určité regulativní ideje vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty demokratické 

společnosti.“
17

 Doktrína vymezuje konsekvence uvedené „nadústavnosti“ některých 

principů Ústavy tak, že je nelze změnit ani prostřednictvím ústavních zákonů, tedy 

zákonů nejvyšší právní síly.
18

 

Právní stát, v němž vládne právo a kde základními atributy jsou idea suverenity 

lidu, princip dělby moci a koncepce nezadatelných lidských práv, představuje ideál, 

jemuž se moderní demokratické státy snaží – více či méně úspěšně – přiblížit. Česká 

republika se nachází dvacet let od sametové revoluce a za tu dobu stačila projít 

proměnou ekonomickou, politickou a do jisté míry i společenskou. Bezpochyby jsme k 

ideálu právního státu od doby první republiky nejblíže, nicméně stále jsme ho 

nedosáhli.  

Důvod, proč by nás i z pohledu následků vad pracovněprávního jednání, který je 

jinak institutem ryze soukromoprávním, měla zajímat ústavněprávní rovina věci, je 

                                                           
14

 Nález Ústavního soudu ze dne 12.10.1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
15

 Nález Ústavního soudu ze dne 4.2.1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96. 
16

 K čl. 9 odst. 2 Ústavy: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“ 
17

 Nález Ústavního soudu ze dne 21.12.1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93. 
18

 Srov. SLÁDEČEK, Vladimír; MIKULE, Vladimír; SYLLOVÁ, Jindřiška. op.cit. sub 7.  
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především ten, že ústavní právo obsahuje a vytváří základní korektivy, vyšší principy, 

jimiž by měla být soudobá legislativa za všech okolností poměřována. Jak ve svých 

nálezech opakovaně uvádí Ústavní soud: „Jednou z funkcí Ústavy, zvláště ústavní 

úpravy základních práv a svobod, je její „prozařování' celým právním řádem. Smysl 

Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního 

mechanismu a procesu utváření legitimních rozhodnutí státu (resp. orgánů veřejné 

moci), nejen v přímé závaznosti ústavy a v jejím postavení bezprostředního pramene 

práva, nýbrž i v nezbytnosti státních orgánů, resp. orgánů veřejné moci interpretovat a 

aplikovat právo pohledem ochrany základních práv a svobod.“
19

 Ve světle těchto 

principů se nám poodhalí možné nedostatky právní úpravy pracovněprávních jednání a 

následků jejich vad. Ačkoliv koncept následků vad pracovněprávních, resp. jakýchkoliv 

právních jednání je zejména pro princip právní jistoty subjektů právních vztahů 

naprosto zásadní, jedná se konkrétně v pracovním právu o jednu z nejčastěji 

novelizovaných oblastí. Časté novelizace relativizují a kladou otazník za takové 

principy právního státu, jakými jsou: právní jistota adresátů norem, legitimita práva, 

jeho efektivnost a účel, jehož se snaží právo dosáhnout. 

Právní jistota je hodnotou, která je imanentní každému demokratickému 

stabilizovanému státu. Právní teorie na ni hledí jako na stav, kdy se „každý může 

spoléhat na to, že mu stát poskytne efektivní ochranu v jeho právech, že mu státní moc 

dopomůže v realizaci jeho subjektivního práva, bude-li mu v tom někdo neprávem 

bránit, a zároveň spoléhat na to, že ho stát postihne zákonem předvídanou, a žádnou 

jinou než předvídanou sankcí za to, že porušil právní předpis, a konečně na to, že ho 

nepostihne sankcí, jestliže právní předpis neporušil. Právní jistota spočívá nadále 

v tom, že každý může spoléhat na to, že v podobné věci bude rozhodnuto podobně a 

v různé věci různě, že o věci bude rozhodovat ten orgán, který je k rozhodování 

příslušný, že tento orgán rozhodne v zákonném řízení, že rozhodne nestranně atd.“
20

 

Požadavek právní jistoty by měl být hlavní prioritou jak pro legislativní sbor při 

tvorbě právních norem, tak pro justici při dotváření práva procesem interpretace a 

aplikace právních norem. Ústavní soud ve své ustálené judikatuře upozorňuje na 

požadavek právní jistoty zejména v souvislosti s určitostí právního předpisu. V nálezu 

                                                           
19

 Nález Ústavního soudu ze dne 19.4.2007, sp. zn. II. ÚS 349/05. 
20

 KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 1995. s. 205. 
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sp. zn.: Pl. ÚS 4/95, ze dne 7.6.1995 Ústavní soud uvedl: „neurčitost  určitého 

ustanovení  právního  předpisu  je  nutno  považovat za  rozpornou s požadavkem  

právní  jistoty,a tudíž i právního státu (čl. 1 Ústavy  České republiky), toliko tehdy, 

jestliže intenzita  této neurčitosti vylučuje možnost stanovení normativního obsahu 

daného ustanovení i pomocí obvyklých interpretačních postupů.“
21

 Již ve starém Římě 

platilo: kde je právo neurčité, tam není práva (Ubi ius incertum, ibi ius nullum).
22

 

Právní jistota úzce souvisí s účelem práva jako takovým. Právo je považováno 

za prostředek k dosahování účelů, resp. cílů. V ideálním případě by tedy mělo působit 

cíleně a nikoli nahodile. Nejobecnějšími účely, které se právo snaží naplnit, jsou 

svoboda, rovnost, jistota a spravedlnost. Tradiční právní nauka vymezuje právo jako 

tzv. umění dobrého a rovného (ars aequi et boni), kde důraz je kladen především na 

tvorbu dobrého práva, jež bude bezmezerovité, vnitřně nerozporné a především stabilní. 

Pouze stabilní právo, ve kterém je respektována právní jistota a zachován účel práva, je 

právo dobré.
23

 

Otázka právní jistoty, naplnění účelu práva, efektivnosti a legitimity práva je 

nasnadě vždy v souvislosti s novelizací právních předpisů. V českém právním prostředí 

je možné pozorovat určitý trend nekoncepčnosti přijímané legislativy, která je v zápětí 

překotně novelizována. Nejinak je tomu v případě úpravy pracovněprávních jednání, 

které mají za sebou velice pestrou legislativní historii, jež vyvrcholila účinností zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
24

  

Nový občanský zákoník, resp. zák. č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, přinesl do pracovního 

práva kromě nového přístupu a terminologie v otázkách právního jednání rovněž nové 

instituty, se kterými se soukromé právo bude muset vypořádat. Hlavním představitelem 

takových institutů je zejména veřejný pořádek. Kritérium veřejného pořádku bylo 

doposud užíváno zejména na poli práva veřejného. Nový občanský zákoník staví 

veřejný pořádek na roveň dobrých mravů, přičemž oba vystupují jako limity autonomie 

vůle právních subjektů. Důvodová zpráva k § 2 nového občanského zákoníku 

                                                           
21

 Nález Ústavního soudu ze dne 7.6.1995, sp. zn. Pl. ÚS 4/95. 
22

 GERLOCH, Aleš. op.cit. sub 10. 
23

 GERLOCH, Aleš. op.cit. sub 10. 
24

 Dále též „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“. 
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naznačuje, že „veřejný pořádek prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na kterých 

spočívají právní základy společenského řádu společnosti.“
25

 Doktrína chápe veřejný 

pořádek jako „objektivním právem stanovený a chráněný stav společnosti a státu, na 

jehož neporušitelnosti je nutno bez výhrady trvat.“
26

 Jedná se tedy o hodnoty, na nichž 

je právní řád vybudován a o jejichž existenci nikdo nepochybuje, lze pod něj podřadit 

pravidla zakotvená v ústavněprávních předpisech, mezinárodních smlouvách, hodnoty, 

které svými mechanismy chrání právo soukromé i veřejné, jedná se o hodnoty 

fungování občanské společnosti, hodnoty dbající na život, zdraví, rodinné poměry, 

vzdělání apod.  

Do pracovního práva vstoupil veřejný pořádek především prostřednictvím 

ustanovení § 1a odst. 2 ZP a § 588 NOZ. Ustanovení § 1a vymezuje stěžejní zásady a 

ideje, na kterých je pracovní právo vystavěno. S účinností od 1.1.2014 byl do 

ustanovení § 1a přidán i druhý odstavec, který říká, že „Zásady zvláštní zákonné 

ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro 

výkon práce, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují 

hodnoty, které chrání veřejný pořádek.“ Z jakého důvodu jsou tyto zásady podřazeny 

pod veřejný pořádek a proč se zákonodárce rozhodl toto podřazení explicitně vtělit do 

litery zákona, nám objasní ust. § 588 NOZ, jež upravuje následky vad právního jednání 

a stanoví: „Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně 

příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. 

To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.“ Od 

1.1.2014 budou pro účely posouzení, zda právní jednání je neplatné absolutně či 

relativně, tedy zcela nově brány v úvahu právě tyto vybrané zásady, které chrání veřejný 

pořádek. Právní jednání, jež neodpovídá těmto zásadám, je v rozporu s veřejným 

pořádkem a je stiženo absolutní neplatností.
27

 V pracovním právu se samozřejmě 

nejedná o jediné případy, které chrání veřejný pořádek. Nutno dodat, že v zákoníku 

práce se obdobná konstrukce již objevila, a to konkrétně v ustanovení § 19 písm. d) ZP 

                                                           
25

 Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 – 2013, tisk č. 362/0. 
26

 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela, a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Obecná 
část. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 50. 
27

 Splní-li současně podmínku protiprávnosti, jak ji požaduje § 588 NOZ. 
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ve znění před 1.1.2014
28

, kde byla na absolutní neplatnost vázána právní jednání, která 

odporovala zákonům či je obcházela, za současného naplnění kvalifikované podmínky 

rozporu se základními zásadami pracovněprávních vztahů, resp. v ustanovení § 19 písm. 

e) ZP ve znění před 1.1.2014, kde absolutní neplatnost stihla jednání, které odporovalo 

dobrým mravům. 

Závěr o tom, zda byla porušena hodnota, kterou chrání veřejný pořádek a tím i 

splněna podmínka pro absolutní neplatnost právního jednání, záleží na úvaze soudu. 

Civilní soudy budou soulad právního jednání s veřejným pořádkem posuzovat vůbec 

poprvé a zejména v prvních letech účinnosti nového občanského zákoníku bude v tomto 

směru značně oslaben ústavní princip legitimního očekávání. Způsob, jakým bude soud 

podrobovat právní jednání testem veřejného pořádku, může být pro účastníky řízení i 

pro jejich právní zástupce zcela neuchopitelný a nepředvídatelný. Nejsou-li rozhodnutí 

předvídatelná, subjektivní práva jsou nejistá a adresáti právních norem jsou zužováni 

právní nejistotou a vysokou mírou rizika. Jedinou jistotu, kterou budou účastníci 

pracovněprávních sporů mít, bude to, že se sjednocující judikatury Nejvyššího soudu 

dočkají, v lepším případě v řádu několika let. 

2. Základní zásady pracovního práva 

Na počátku zkoumání úpravy pracovněprávního jednání a jeho vad by měl mít 

své místo stručný úvod do základních zásad pracovního práva, neboť jsou to právě ony, 

které representují hlavní a vůdčí ideje pracovního práva a které budou hrát při 

posuzování následků vad právního jednání jednu z hlavních rolí.  

Úprava základních zásad pracovního práva, tak jak jsou nyní vyjádřeny v § 1a 

ZP
29

 je relativně nová. Oproti dřívější úpravě, kde byly v § 13 ZP (s účinností do 31. 

                                                           
28

 Po koncepční novele zákoníku práce provedené zákonem č. 365/2011 Sb., jež nabyla účinnosti 
k 1.1.2012. 
29

 Srov. § 1a ZP: 
(1) „Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž 
jsou zejména 

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 
b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 
c) spravedlivé odměňování zaměstnance, 
d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 
e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.“ 
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prosince 2011) jako základní zásady označeny vyjmenované povinnosti zaměstnavatele 

a některá oprávnění zaměstnance, stojí § 1a ZP na odlišné legislativně-technické 

koncepci, když zákonodárce vytyčil zásady, které nejsou pouhými proklamacemi, ale 

mají vnitřní normativní povahu. 

Ačkoli byl § 13 k 1.1.2012 zrušen, jeho obsah z textu zákona nevymizel a z větší 

části se promítl jednak do základních zásad pracovního práva (§ 1a ZP), do ustanovení § 

346b ZP upravujících zvláštní zákazy v pracovněprávních vztazích a do ustanovení § 

279 ZP, které stanoví informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnancům. 

Civilistická doktrína definuje zásady soukromého práva jako „základní pravidla, 

která ovládají soukromé právo jako systémový celek a prostupují celou úpravu 

osobních, rodinných a majetkových práv a povinností soukromoprávní povahy bez 

ohledu na to, jde-li o obecné soukromé právo, či o zvláštní soukromá práva“
30

. Jde tedy 

o jednotlivé stavební kameny, myšlenková pravidla a esenciální hodnoty, na nichž je 

pracovní právo postaveno. Základní zásady usměrňují interpretaci a aplikaci 

jednotlivých ustanovení zákona a zároveň udávají směr, kterým se dané právní odvětví 

bude vyvíjet. V souladu s teorií právních principů Roberta Alexyho, lze základní zásady 

chápat také jako tzv. „příkazy k optimalizaci“, které nepředpokládají, že jimi 

požadovaný stav je v úplném rozsahu jak fakticky, tak právně možný; požadují však, 

aby byl v co nejvyšší možné míře s ohledem na faktické a právní možnosti realizován. 

Naproti tomu právní normy mohou být dle R. Alexyho buď zcela splněny či nesplněny.
 

31
 

Nabízí se otázka, zda je vůbec legislativní zachycení základních zásad do textu 

zákona vhodné, zda by se tato otázka neměla ponechat právní teorii a judikatuře, jak to 

někteří autoři navrhují.
32

 Pravdou zůstává, že základní zásady nejsou veličinou 

neměnnou, naopak, proměňují se v čase a místě a tím udávají pracovnímu právu směr a 

dynamiku. Na druhou stranu lze pochopit snahu všech příznivců samostatného či 

„separátního“ pracovního práva (roz. pracovního práva jako speciálního 

                                                                                                                                                                          
(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních 
podmínek pro výkon práce, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace vyjadřují 
hodnoty, které chrání veřejný pořádek. 

30
 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela, a kol. op.cit. sub 26.  

31
 K tomu srov. HOLLÄNDER, Pavel. op.cit. sub 13.  

32
 Bělina in BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír, a kol. Zákoník práce. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, 2012, s. 24. 
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soukromoprávního odvětví, které si zachovalo svůj samostatný kodex), kteří 

v základních zásadách vidí pilíře, na nichž stojí celé právní odvětví, s tím, že pokud se 

tyto pomyslné pilíře strhnou, bude pouze otázkou času, kdy kodex pracovního práva 

zanikne a celá úprava se podřadí do zákoníku občanského, který je vystaven na 

konstantních a neoddiskutovatelných zásadách, z nichž se většina uplatní i na 

pracovněprávní vztahy (vždyť i imanentní zásadu zvláštní zákonné ochrany 

zaměstnance lze subsumovat pod občanskoprávní zásadu ochrany slabší strany). 

Normativní povaha základních zásad pracovního práva byla nicméně zdůrazněna 

v souvislosti s novelizací zákoníku práce přijetím tzv. změnového zákona (zák. č. 

303/2013 Sb.), který nově přeformuloval uvozovací větu § 1a odst. 1 a výslovně 

zakotvil, že i základní zásady pracovněprávních vztahů vyjadřují smysl a účel 

ustanovení zákoníku práce. Důvodem této na první pohled nepatrné změny bylo 

především posílení právní jistoty adresátů norem, zejména pokud jde o platnost či 

neplatnost pracovněprávních jednání. Ve spojení s § 580 NOZ
33

, kterým dochází 

k výslovnému propojení s § 1a ZP, je již nade vší pochybnost zřejmé, že základní 

zásady mají při posuzování platnosti či neplatnosti právních jednání v pracovním právu 

principiální význam. 

Na ustanovení § 1a ZP, které vymezuje základní zásady pracovního práva, 

konkrétně na zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, obsahově 

navazuje ustanovení § 346b ZP, které stanoví tzv. zvláštní zákazy. Těmito zákazy 

zákonodárce explicitně zdůraznil ochranu zaměstnance před určitým jednáním, které by 

vedlo k poškozování zaměstnance v pracovněprávních vztazích a z tohoto důvodu ho 

v pracovním právu nelze tolerovat. Lze si položit čistě řečnickou otázku, zda se 

v případě některých „zvláštních zákazů“ nejedná více o principy, které by měly mít své 

čestné místo ve všeobecných ustanoveních a nikoli až na konci právního předpisu.
34

 

Zákoník práce zakazuje zaměstnavateli ukládat či požadovat po zaměstnanci 

peněžní postihy za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovněprávního vztahu. 

Ačkoli je zákaz jednostranného ukládání peněžitých sankcí, resp. pokut, které nemají 

                                                           
33

 § 580 NOZ: „(1) Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které 
odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. (2) Neplatné je právní jednání, pokud má být 
podle něho plněno něco nemožného.“ 
34

 K tomu více MORÁVEK, Jakub. Několik poznámek nejen k formě právních jednání v pracovněprávních 
vztazích po rekodifikaci. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2014. č. 9. 
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oporu v zákoně či smlouvě v soukromém právu samozřejmostí, v pracovním právu 

tomu tak historicky nebylo a ještě zákoník práce z roku 1965 umožňoval snížení platu 

zaměstnance jako možnou sankci za jeho kárné provinění.
35

 Jediným peněžitým 

postihem, který zákoník práce připouští, zůstává v souladu s § 346d odst. 7 ZP smluvní 

pokuta, a to pouze pro případ utvrzení závazkového právního vztahu plynoucího z 

konkurenční doložky.
36

  

Zaměstnavateli se v souladu s § 346b odst. 3 ZP dále zakazuje přenášet riziko 

z výkonu závislé práce na zaměstnance či od něj požadovat v souvislosti s výkonem 

závislé práce peněžitou záruku. Peněžitá záruka zde nemá zajistit závazek 

v pracovněprávním vztahu, nýbrž má zabránit tomu, aby zaměstnavatel ještě dříve, než 

pohledávka zaměstnance vznikne (i za situace, kdy není zřejmé, zda vůbec pohledávka 

vznikne), požadoval po zaměstnanci složení peněžité záruky.
37

 V neposlední řadě nesmí 

zaměstnavatel zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat 

proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních 

vztahů. 

 

Stěžejními zásadami pracovního práva v souladu s literou zákona, konkrétně § 

1a ZP jsou: 

2.1. Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance 

Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance je klíčovou zásadou, z níž 

pramení většina specifik pracovního práva v systému práva soukromého. 

Pracovněprávní vztahy se od ostatních soukromoprávních vztahů liší omezením smluvní 

volnosti (autonomie vůle) z důvodu ochrany zaměstnance, neboť pracovní právo 

spočívá na základní premise, v níž je zaměstnanec slabší stranou pracovněprávního 

vztahu. Tato faktická nerovnost postavení stran vychází z podstaty předmětu 

pracovněprávního vztahu, totiž závislé práce, která má charakter práce podřízené. 

Zaměstnanec vykonává práci v organizační podřízenosti zaměstnavatele, plní jeho 

                                                           
35

 Srov. § 77 zákona č. 65/1965 Sb., který vedle důtky či veřejné důtky umožňoval zaměstnavateli snížit či 
odejmout pracovníkovi prémie, odměny nebo jiné složky mzdy vyjadřující osobní ohodnocení. 
36

 Srov. ustanovení § 310 odst. 3 ZP. 
37

 Bělina in BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír, a kol. op.cit. sub 32. 
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příkazy a reprezentuje ho navenek. Pracovní právo má za to, že svobodná vůle 

zaměstnance a jeho rozhodování mohou být ekonomicky a sociálně determinovány 

tlakem získat, resp. udržet si práci.
38

 Snahou zákoníku práce je kompenzovat tuto 

nerovnost, zmírnit tento „handicap“ pracovněprávních vztahů a garantovat zaměstnanci 

určité jistoty či minimální standardy, které mu zaručí příznivější vyjednávací pozici.  

Jako ilustrační příklad zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance může 

posloužit zákonná úprava skončení pracovněprávního vztahu. Odhlédneme-li od 

skončení pracovněprávního vztahu pro objektivní skutečnost, kterou může být smrt 

zaměstnance či uplynutí času; zná zákoník práce čtyři způsoby skončení 

pracovněprávního vztahu prostřednictvím právního jednání dvoustranného ve formě 

dohody, či jednostranného ve formě výpovědi, okamžitého zrušení a zrušení ve 

zkušební době.
39

 Pro uzavření dohody o skončení pracovního poměru nestanoví zákon 

žádná zvláštní omezení, pouze vyžaduje písemnou formu. Obdobně „rovné podmínky“ 

můžeme shledat při skončení pracovního poměru okamžitým zrušením (kde zákon 

stanoví jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli taxativní výčet situací, za kterých lze 

pracovní poměr zrušit okamžitě) a zrušení ve zkušební době. Nejvíce se zvláštní 

zákonná ochrana postavení zaměstnance promítá v jednostranném skončení pracovního 

poměru formou výpovědi. Zaměstnanec je v možnosti rozvázání pracovního poměru 

výpovědí v zásadě neomezen, může ho ukončit kdykoli a z jakýchkoli důvodů, za jediné 

zákonné limitace je možno považovat kritérium dobrých mravů a stanovení výpovědní 

doby. Zaměstnavatel naproti tomu může jednostranně ukončit pracovní poměr výpovědí 

pouze z taxativních důvodů uvedených v § 52 ZP, čímž zákonodárce vyjádřil zejména 

svůj zájem na stabilitě pracovněprávních vztahů s přihlédnutím k sociálně-ekonomické 

funkci, kterou pro zaměstnance trvalost pracovního poměru znamená. Kromě výše 

uvedeného zákon pamatuje i na určité okolnosti, za kterých zaměstnanci dát výpověď 

nelze. Tyto jsou uvedeny v § 53 a jejich jistá modifikace v § 54 ZP.
40

 V případě 

                                                           
38

 VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; DOLEŽÍLEK, Jiří a kol. Zákoník práce. Komentář. 4. vydání. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 6. 
39

 Stranou ponechme odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, kterým však pracovní poměr 
nutně nekončí a skončení pracovněprávního vztahu cizince či osoby bez státní příslušnosti dle § 48 odst. 
3 ZP. 
40

 V důsledku toho je u některých skupin zaměstnanců ochranná funkce pracovního práva rozvinuta 
natolik, že se pracovní poměr s nimi uzavřený stává pro zaměstnavatele prakticky nevypověditelný 
(např. zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou či zaměstnanec v době, kdy čerpá rodičovskou 
dovolenou po dobu, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou). 
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skončení pracovního poměru výpovědí z důvodu zrušení, přemístění či jiných 

organizačních změn na straně zaměstnavatele, se zákon snaží tuto nezaviněnou ztrátu 

pracovního místa zaměstnanci vykompenzovat pomocí institutu odstupného, které je 

odstupňováno dle délky trvání pracovního poměru.
41

 

V pracovním právu se zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance promítá 

i co do povahy právních norem. Z důvodu ochrany zaměstnance před absolutní smluvní 

volností, která by mohla být zneužita v jeho neprospěch, má většina pracovněprávních 

norem kogentní či relativně kogentní povahu (tj. buď je odchýlení od nich nepřípustné 

či se od nich dá odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance). Zákoník práce upravoval až 

do konce roku 2013 problematiku kogentnosti a dispozitivnosti pracovněprávních 

ustanovení v § 4b ZP, který umožňoval účastníkům pracovněprávních vztahů odchýlit 

se od právní úpravy zakotvené v zákoníku práce pouze, pokud to zákon výslovně 

nezakazoval či z povahy jeho ustanovení nevyplývalo, že se od něj odchýlit nelze.
42

 

Novela zákoníku práce provedená zákonem č. 303/2013 Sb. vypustila ze zákoníku práce 

pravidlo pro určení kogentní a dispozitivní normy, přičemž nadále je míra povolené 

smluvní volnosti upravena v § 4a ZP, který však upravuje možnost odchylné úpravy 

účastníků pracovněprávního vztahu pouze v mezích zákonem či kolektivní smlouvou 

stanoveného minimaxu.
43

 Ustanovení § 4a ZP nadále zachovalo relativně kogentní 

povahu právních norem, kterými se do právního řádu České republiky zapracovávají 

předpisy Evropské unie (srov. § 363 ZP). Je otázkou, zda ustanovení § 4a ZP považovat 

za komplexní a úplné z hlediska určení povahy pracovněprávních norem či zda po 

zrušení § 4b ZP nechat na obecné občanskoprávní úpravě, aby povahu 

pracovněprávních norem subsidiárně upravila. Nový občanský zákoník stanoví 

kritérium pro určení povahy soukromoprávních norem v § 1 odst. 2 NOZ v následujícím 

znění: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti 

odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek 

nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ Uvedená 

úprava je oproti původnímu znění § 4b ZP zjevně benevolentnější co do možné 

                                                           
41

 Viz ust. § 67 ZP. 
42

 K odchylné úpravě mohlo dojít smlouvou či vnitřním předpisem; povinnosti zaměstnance pak směly 
být modifikovány pouze smlouvou 
43

 Srov. ust. § 4a odst. 1 ZP: „Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí 
být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako 
nejméně nebo nejvýše přípustné.“ 
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autonomie vůle; dalo by se říci, že účastníci pracovněprávních vztahů mají v mezích 

zachování dobrých mravů a veřejného pořádku volnost v možnosti odchylné úpravy 

svých práv a povinností, neboť zákoník práce příliš explicitních zákazů neobsahuje. I 

přes přenesení těžiště právní úpravy, která určuje kogentnosti či dispozitivnost normy 

do občanského zákoníku a omezení smluvní volnosti stran pouze dikcí “nezakazuje-li to 

zákon výslovně“, shodují se teoretici pracovního práva na zachování dosavadního 

výkladu pracovněprávních ustanovení dle kritéria povahy příslušného ustanovení i po 

1.1.2014.
44

 

2.2. Uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce 

Právo na uspokojivé pracovní podmínky je zaměstnanci přiznáno mimo jiné na 

ústavní úrovni v čl. 28 Listiny základních práv a svobod.
45

 Tato zásada nachází 

vyjádření v celé řadě institutů pracovního práva - od ustanovení upravujících 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přes úpravu pracovní doby, dob odpočinku, 

dovolené, až po požadavek příznivého pracovního prostředí a pracovních podmínek. 

Vytvoření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí by mělo být 

prioritou každého zaměstnavatele i s ohledem na jeho eventuální odpovědnost při 

pracovním úrazu či nemoci z povolání.  

Zásada uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek vzbuzuje na 

akademické půdě jisté pochybnosti, neboť je podle názoru některých autorů již 

obsažena v zásadě první a nadto pouze opisuje zásadu zakotvenou v Listině základních 

práv a svobod a řadě mezinárodních úmluv, bez jakékoliv konkretizace.
46

 

2.3. Spravedlivé odměňování 

Předmětem, resp. objektem pracovněprávního vztahu je konání závislé práce za 

sjednanou úplatu (mzdu či plat). Právo zaměstnance na spravedlivou odměnu za 

vykonanou práci, je z logiky věci adresováno pouze zaměstnavateli. Znění zásady opět 

                                                           
44

 Srov. PICHTR, Jan. K některým aspektům vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce. Právní 
rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2014. č. 7; a rovněž BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo po novém občanském 
zákoníku. dostupné na http://www.spolpracsoc.cz/. 
45

 Čl. 28 LZPS: Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 
podmínky. Podrobnosti stanoví zákon. 
46

 Srov. Bělina in BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. op.cit. sub 32.  
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vychází z čl. 28 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje právo na 

spravedlivou odměnu za práci. 

Právo na spravedlivou odměnu za práci rozvádí zákoník práce v ustanoveních o 

sjednávání mzdy, platu či odměny z dohody, úpravy minimální mzdy, podmínky 

výplaty naturální mzdy, zásady za stejnou práci stejnou odměnu (do které se promítá 

zásada zákazu diskriminace mezi zaměstnanci vykonávající stejnou práci, zejm. mezi 

muži a ženami), příplatky a dalšími instituty pracovního práva.  

Problematika výše odměn za vykonanou práci je velmi subjektivní, je ovládána 

nabídkou a poptávkou na pracovním trhu. Zákoník práce se prostřednictvím zásady 

spravedlivého odměňování snaží zaručit, aby odměna odrážela hodnotu práce 

zaměstnance. Tato hodnota práce by měla vycházet z obtížnosti, namáhavosti, 

pracovních výsledků a kvality práce.
47

 Je otázkou, zda je snaha zákoníku práce v tomto 

směru dostatečná, či zda se jedná v případě této zásady do jisté míry pouze o 

proklamaci. Zaměstnanci je nicméně zaručena základní ochrana v této oblasti 

pracovněprávního vztahu prostřednictvím stanovení minimální výše odměny, pod níž se 

nelze v rámci ohodnocení zaměstnance dostat.
48

 Zároveň musí zaměstnavatel při 

stanovení odměny jednotlivým zaměstnancům zohlednit a dbát na důsledné dodržování 

zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace (viz níže). 

2.4. Rovné zacházení a zákaz diskriminace 

Právo na rovné zacházení je základním lidským právem, které je předmětem 

zvýšeného zájmu vnitrostátních i mezinárodních dokumentů.
49

 Zákon č. 65/1965 Sb., 

zákoník práce, upravoval sám pod vlivem téměř třiceti implementovaných směrnic 

Evropské unie zákaz diskriminace a rovné zacházení, včetně vymezení základních 

pojmů. Po přijetí nového zákoníku práce z roku 2006 se situace změnila, neboť ten nově 

zakazuje diskriminaci a zavádí princip rovného zacházení pouze v rámcové podobě 
                                                           
47

 ELIÁŠ, Karel; HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku 
s podrobným komentářem k 1.1.2014. Olomouc: ANAG, 2014, s. 27. 
48

 Srov. ustanovení § 111 a 112 ZP upravující minimální a zaručenou mzdu ve smyslu nařízení vlády č. 
567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů. 
49

 Všeobecná deklarace lidských práv (1948), Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 
právech (1966), Úmluva č. 111 Mezinárodní organizace práce - o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
(1965), Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1953). 
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s tím, že konkrétní podmínky stanoví antidiskriminační zákon. Naneštěstí nabyl zákon 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

(antidiskriminační zákon), účinnosti po zdlouhavém legislativním procesu až 

k 1.12.2009, což mělo za důsledek vznik tříletého právního vakua, ve kterém zákoník 

práce odkazoval na zákon, který ještě neexistoval. Zákaz diskriminace 

v pracovněprávních vztazích je v současné době upraven zákoníkem práce
50

, 

antidiskriminačním zákonem a zároveň okrajově zákonem č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů
51

, který vymezuje určité základní pojmy 

z problematiky zákazu diskriminace pro oblast zaměstnanosti a zároveň ve svých 

úvodních ustanoveních požaduje rovné zacházení se všemi fyzickými osobami 

uplatňujícími právo na zaměstnání, přičemž při uplatňování práva na zaměstnání je 

jakákoliv diskriminace zakázána. V neposlední řadě je potřeba upozornit na skutečnost, 

že ani zákaz diskriminace není absolutní, podle ustanovení § 6 odst. 3 

antidiskriminačního zákona se nepovažuje za diskriminaci, pokud rozdílné postavení je 

nutným předpokladem výkonu práce a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené 

(např. práce pěvkyně v ženském pěveckém sboru či modela pánského spodního prádla). 

V souvislosti s uvedenou zásadou se prosazují i tzv. pozitivní – afirmativní – opatření, 

přijímaná ve prospěch osoby příslušející ke skupině vymezené diskriminačními znaky, 

jež jsou odůvodněna snahou o předcházení či vyrovnání nevýhod plynoucích pro danou 

osobu.
52

 

Zásada rovného zacházení, která je pozitivním vyjádřením zákazu diskriminace, 

klade vysoké nároky zejména na aplikační praxi. Pracovněprávní vztahy fungují na 

principu vztahů hvězdicovitých, kde od jednoho zaměstnavatele „vystřelují“ vztahy ke 

všem zaměstnancům. Pokud tito zaměstnanci konají stejnou či srovnatelnou práci, 

uplatní se zásada rovného zacházení v tom smyslu, že je zaměstnavatel povinen 

přistupovat ke srovnatelným zaměstnancům stejně – od vzniku pracovněprávního 

vztahu, přes pracovní podmínky až po jeho skončení.  

                                                           
50

 Srov. ust. § 16 ZP 
51

 Dále jen „ZoZ“. 
52

 ŠTANGOVÁ, Věra. Zvláštní pracovní podmínky, rovné zacházení a zákaz diskriminace jako projev 
flexicurity (přednáška). Praha: PF UK, 19.11.2013. 
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2.5. Řádný výkon práce v souladu se zájmy zaměstnavatele 

Poslední základní zásadou pracovního práva, kterou upravuje § 1a ZP, je zásada 

řádného výkonu práce v souladu se zájmy zaměstnavatele. Jde o jednu z mála zásad, 

která je adresována ve směru k zaměstnancům, které zavazuje chovat se určitým 

způsobem. Řádný výkon práce vychází z individuálního smluvního ujednání 

podpořeného interními pravidly zaměstnavatele a jeho individuálními pokyny ve vztahu 

k výkonu práce. Tato zásada však není pouze o výkonu práce v souladu s právními 

předpisy a závaznými pokyny, obsahuje celkový požadavek loajality zaměstnance ke 

svému zaměstnavateli.
53

 Zaměstnanec vykonává závislou práci jménem zaměstnavatele, 

na jeho náklady a odpovědnost, proto by ho měl dobře reprezentovat ve vztahu ke třetím 

osobám i obecně k veřejnosti, v opačném případě to může vést až ke skončení 

pracovního poměru. Na tuto zásadu navazuje i ustanovení § 301 ZP, které blíže 

specifikuje základní povinnosti zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. 
54

 

3. Základní zásady občanského práva 

Vycházejíc z principu subsidiarity občanského zákoníku nelze při výkladu textu 

zákoníku práce pominout ani základní občanskoprávní zásady, které ve světle zákoníku 

práce získávají nový rozměr. Zásady občanského práva, které se použijí na 

pracovněprávní vztahy, jsou především: autonomie vůle, zásada rovného postavení, 

ochrana dobrých mravů, pacta sunt servanda, neminem laedere, bona fides a ignoratia 

legis non excusat.  

 

První a stěžejní zásadou občanského práva je zásada autonomie vůle. Tato 

zásada se jako červená nit line celou rekodifikací soukromého práva. Jde o hlavní 

princip, na němž by mělo být soukromé právo postavené. Teorie soukromého práva 

hledí na nový občanský zákoník jako na „právní rámec pro uskutečňování nové 

svobody“
55

. Podstata zásady autonomie individuální vůle subjektů soukromého práva 
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 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 38. 
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 ELIÁŠ, Karel; HŮRKA, Petr a kol.: op.cit. sub. 47. 
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 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013. s. 49. 
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spočívá v tom, že zákon ponechá jen na jejich vůli, iniciativě, volbě a preferencích, 

zároveň však i na jejich osobní odpovědnosti, pro co a k čemu se ve svém soukromém 

životě rozhodnou.
56

 Do popředí se tak staví vždy vůle člověka a ctí se jeho záměr, i 

z toho důvodu se nový občanský zákoník snaží jeho jednání vždy vyložit jako platné. 

Překonávají se tím formalismy, které doposud svazovaly skutečné intence subjektů 

práva a často podrývaly jejich úmysl. Limitací autonomie vůle právního subjektu je 

autonomie vůle subjektu druhého, jinými slovy je v soukromém právu možné dělat 

pouze toliko, co nebude bránit subjektivním právům druhé smluvní strany. 

Ačkoli je zásada autonomie vůle naprosto přirozenou součástí občanského a 

soukromého práva vůbec, která je navíc vyzdvižena i v úvodních ustanoveních Ústavy 

České republiky a Listiny základních práv a svobod
57

, v pracovním právu čekala na své 

uplatnění až do roku 2006. Zákoník práce z roku 1965 měl od samého počátku svého 

vzniku kogentní povahu a byl postaven na principu „co není dovoleno, je zakázáno“. 

Povaha právní úpravy plně odpovídala období svého vzniku a vycházela z odlišných 

politických, ekonomických i společenských poměrů předlistopadového období. Po roce 

1989 došlo sice k některým dílčím posílením smluvního principu, ale skutečná změna se 

v pracovním právu projevila až od roku 2006, resp. s účinností současného zákoníku 

práce. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
58

 převrátil dosavadní zásadu naruby, 

zakotvil zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“ a otevřel subjektům pracovněprávních 

vztahů nejen možnost upravit svá práva a povinnosti odchylně od zákona, ale také 

možnost upravit to, co zákoník práce neřeší vůbec.
59

 Princip autonomie vůle byl 

původně upraven v § 2 odst. 1 ZP, k 1.1.2012 byl přenesen do nově koncipovaného 

ustanovení § 4b ZP a po účinnosti nového občanského zákoníku byl z textu zákoníku 

práce vypuštěn. Vypuštění úpravy zásady co není zakázáno, je dovoleno, má po 

1.1.2014 své opodstatnění. Nový občanský zákoník, jako základní soukromoprávní 

kodex, upravuje ve svých obecných ustanoveních základní zásady a pravidla, jimiž se 

řídí soukromé právo, tedy i právo pracovní; přičemž mimo jiné zakotvuje zásadu 
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 DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela, a kol. op.cit. sub 26.  
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 Srov. ust. čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny. 
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 Dále jen „ZP“ či „zákoník práce“. 
59

 Srov. Bělina in BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Ljubomír a kol. op.cit. sub 32. 
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svobody vůle, resp. smluvní volnosti stran (konkrétně v ust. § 1 odst. 2 a 19 NOZ)
60

. 

Uvedenými pravidly se mají řídit všechny subjekty soukromého práva, tedy i subjekty 

pracovněprávních vztahů, není proto důvod, aby byla zásada duplikována v textu 

zákoníku práce. 

 

Zásada rovnosti, která byla až do roku 2014 jako esenciální soukromoprávní 

zásada zakotvena v ustanovení § 2 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
61

 není 

v novém občanském zákoníku vyjádřena. Toto - na první pohled opomenutí 

zákonodárce - je nicméně opomenutí vědomé a jak uvádí autoři rekodifikace, je 

odůvodněno tím, že fakticky na světě principiálně neexistují dva lidé, kteří by si byli ve 

všem rovni, soukromoprávní vztahy nevyjímaje (kromě postavení před zákonem, tam 

jsou si všichni rovni). Platí však, že všichni mají mít stejné „zbraně obrany či zbraně 

jednání“. Zásada rovnosti se do nového občanského zákoníku promítá skryta v zásadě 

autonomie vůle, jinými slovy každý má mít možnost svobodného jednání, a to nejen co 

do subjektu se kterým jedná, ale i co do formy a obsahu daného jednání. Pokud je jedna 

strana vůči straně druhé slabší, má méně informací, je spotřebitelem apod., snaží se 

zákon tuto informační asymetrii, resp. nerovnováhu v oblasti smluvní svobody, 

dorovnat. To jest, všichni mají mít stejné možnosti, to ovšem ještě neznamená, že jsou 

si rovni. 

Zásada rovnosti vždy byla diskutabilní i z pohledu pracovního práva. Teoreticky 

se v pracovním právu zásada rovnosti účastníků právního vztahu (nyní zásada „rovnosti 

zbraní“) plně uplatní při uzavírání pracovní smlouvy, která je pouze jedním ze 

smluvních typů v soukromém právu, kterou smluvní strany uzavírají dobrovolně, a 

nikdo je k tomuto jednání nemůže jakýmkoli způsobem donucovat pod hrozbou 

absolutní neplatnosti dané smlouvy.
62

 Tato „rovnost zbraní“, která zde existuje na 

počátku vzniku pracovněprávního vztahu, se v okamžiku podpisu pracovní smlouvy 

přemění na faktickou nerovnost. Jednotlivé role subjektů pracovněprávního vztahu jsou 
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 § 1 odst. 2 NOZ: (2) „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti 
odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo  týkající 
se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“ 
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 Srov. ust. § 2 odst. 2: „V občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné postavení.“ 
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 Odhlédneme-li od veřejnoprávní ochrany zaměstnance, která se v této oblasti projevuje limitovaným 
okruhem informací, jež smí zaměstnavatel od uchazeče o zaměstnání v souvislosti s jednáním před 
vznikem pracovního poměru vyžadovat a v zákazu diskriminace ve smyslu ust. § 30 ve spojení s § 316 ZP. 
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okamžikem jeho vzniku určeny: zaměstnavatel řídí, organizuje, dohlíží na vykonávanou 

práci, vytváří příznivé pracovní prostředí a především bezpečné pracovní podmínky, 

hradí náklady a odpovídá za vykonanou práci navenek; role zaměstnance vyžaduje 

připravenost vykonávat práci podle pokynů zaměstnavatele, v jeho podřízenosti a 

především v jeho zájmu. Jde o jakousi soukromoprávní nerovnost na druhou – neboť 

nerovnost zde navíc vychází i z podstaty pracovněprávního vztahu a jeho předmětu, 

kterým je konání závislé práce. Defekt uplatnění zásady rovnosti kompenzuje výše 

zmíněná zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance.  

 

Pacta sunt servanda, lat. „smlouvy se mají dodržovat“, je další a neméně 

důležitou zásadou občanského práva, která je explicitně vyjádřena v ust. § 3 odst. 2 

písm. d) NOZ a která je imanentní evropským civilistickým kodexům.
63

 Klade důraz na 

dodržování jednou daného slibu, resp. uzavřené smlouvy. Nestane-li se tak, pak ten, kdo 

daný závazek porušil, musí nést příslušnou odpovědnost, kterou sankční normy pro 

tento případ předvídají.
64

 Bez existence této zásady a bez zákonné ochrany, kterou jí stát 

poskytuje si lze jen těžko představit fungování jakýchkoli obchodních či mezilidských 

vztahů.  

 

Neminem laedere, lat. „nikoho nepoškozovat“. Toto jednoduché sousloví je 

považováno za funkcionální pramen práva a ostatní právní normy svým způsobem tuto 

nejobecnější právní zásadu pouze konkretizují. Každá osoba soukromého práva se může 

chovat svobodně, a jak uzná za vhodné. Její jednání (konání či opomenutí) však musí 

zůstat v mezích zákona a nesmí ostatní osoby poškozovat ani na jejich osobnosti, ani na 

jejich majetku.
65

 V zákoníku práce lze tento princip vysledovat například v požadavku 

nezneužití postavení v pracovněprávních vztazích. 
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 K tomu srov. např. ustanovení čl. 1134 odst. 3 francouzského Code Civil, který stanoví: „Elles doivent 
être exécutées de bonne foi“ (smlouvy musí/mají být plněny v dobré víře). 
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 Srov. DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ, Michaela, a kol. op.cit. sub 26. 
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 KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. 4. vydání. Praha: ASPI, 2005. 
s. 53. 
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Bona fides („dobrá víra“). Člověk jedná v dobré víře, je-li důvodně přesvědčen 

o rozhodné skutečnosti. Tato zásada znamená, že zákon má být vykládán tak, aby nebyl 

poškozen, kdo jednal v dobré víře, že jedná po právu.
66

 Dobrá víra se v souladu s § 7 

NOZ presumuje, naopak špatná víra (mala fides) se musí dokazovat.  

Dobrá víra se v mezilidských vztazích vyskytuje ve dvou polohách, a to jako 

dobrá víra objektivní a subjektivní, přičemž ani jedna z nich není v našem právním řádu 

definována. V objektivním smyslu lze chápat dobrou víru jako určitá mravní pravidla 

mezilidského styku.
67

 I přes obtížné vytvoření definice objektivní dobré víry o ní 

například I. Telec hovoří jako o ,,mravní a právní ctnosti neboli o hodnotě slušnosti a 

spolehlivosti, stejně jako i o rozumnosti a v jistém odstínu též o oprávněné 

očekávatelnosti druhým. Souhrnně pak lze mluvit o přiměřenosti, tudíž i o 

spravedlnosti.“
68

 Subjektivní dobrá víra je naopak psychickou kategorií, která je úzce 

spojena se stavem vědomí osoby. Doktrína definuje subjektivní dobrou víru jako 

„subjektivní duševní stav objektivně zdůvodnitelného vlastního přesvědčení, že mi patří 

právo nebo že jednám po právu“.
69

 Nový občanský zákoník používá sousloví dobrá víra 

pouze pro její subjektivní podobu, zatímco pro objektivní dobrou víru zavádí kritérium 

poctivosti.
70

 

 

Poslední a stále více abstraktní zásadou je princip ignoratia legis non excusat, 

lat. „neznalost zákona neomlouvá“. Je neoddiskutovatelným faktem, že se stále se 

rozrůstajícím právním řádem, který se může „pyšnit“ několikatisícovým zástupem 

podzákonných právních předpisů, je i pro odborníka nemožné „znát zákon“, natož 

potom pro ostatní adresáty norem. Nicméně i přestože se tato zásada každým dnem více 

a více relativizuje a vzdaluje realitě 21. století, zůstává i nadále principem, ze kterého je 

nezbytné vycházet. Nový občanský zákoník i přesto nově rozlišuje mezi tzv. 

„profesionály“ a „laiky“. Základem, ze kterého je třeba při právním jednání vycházet, je 
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 KNAPPOVÁ, Marta; ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. op. cit. sub 63. 
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 TÉGL, Petr. Poctivost a důvěra jako jeden ze základních principů evropského smluvního práva. in 
PAUKNEROVÁ, Monika; TOMÁŠEK, Michal a kol.: Nové projevy v právu na počátku 21. století IV. 
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 TELEC, Ivo. Poctivost a důvěra, dobrá víra, dobré mravy, veřejná morálka a veřejný pořádek. Právní 
rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2011. č. 1. 
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 Srov. TELEC, Ivo. op. cit. sub 68. 
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 K tomu srov. ustanovení § 6 odst. 1 NOZ: „Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.“ 
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ustanovení § 4 NOZ, které předpokládá, že každá svéprávná osoba má rozum 

průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní 

může v právním styku důvodně očekávat. Na druhou stranu již následující ustanovení 

stanoví, že přihlásí-li se někdo ve styku s jinou osobou k odbornému výkonu jako 

příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se 

znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Uvedené bude mít 

konsekvence zejména v odpovědnostní rovině, kde se bude nově rozlišovat, zda se od 

osoby dal odborný výkon či znalost očekávat, a pokud ano, bude jí to přičítáno k tíži. 

V pracovním právu se proto bude například jinak pohlížet na jednání zaměstnance, 

který má jisté odborné vzdělání a lze od něj očekávat, že by měl postupovat s odbornou 

péčí než u nekvalifikovaného pracovníka. Lze však očekávat, že obecně se 

v pracovněprávním prostředí budou vždy klást větší nároky na odbornou úroveň 

zaměstnavatele, neboť v pracovněprávním vztahu vystupuje jako podnikatel – 

profesionál.
71
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 K uvedenému srov. HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským 
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II. Právní jednání 

1. Právní úkon či právní jednání? 

Právní jednání, jako základní právní skutečnost, představuje jeden z klíčových 

institutů celého právního řádu. Problematika právního jednání patří povětšinou 

k právním tématům velice teoretického charakteru, ovšem s dalekosáhlými praktickými 

důsledky.  

Zákoník práce obsahoval až do 31.12.2013 vlastní (více či méně komplexní) 

úpravu právních úkonů, resp. následků jejich vad, odlišnou od obecné úpravy 

v občanském zákoníku z roku 1964. Tato právní úprava se použila výhradně na 

pracovněprávní vztahy (ať už individuální či kolektivní) a jako taková byla  předmětem 

častých novelizací.  

S přijetím nového občanského zákoníku, který obsahuje zcela novou koncepci 

právních jednání, jednotnou pro všechna odvětví soukromého práva, došlo novelizací 

zákoníku práce
72

 k vypuštění ustanovení upravujících obecně následky vad právních 

úkonů a tím i uvedení textu zákoníku práce do souladu se zněním a především s 

hlavním záměrem nového soukromoprávního kodexu. Již nadpis hlavy V. části 1. 

zákoníku práce ve znění „Některá ustanovení o právním jednání“ napovídá, že zákoník 

práce poprvé za dobu své účinnosti dostojí pravému účelu předpisu lex specialis a 

napříště zakotví pouze odchylky od jednání občanskoprávních.
73

 Uvedenou novou 

koncepcí úpravy právních jednání došlo jednak k citelnému legislativně-technickému 

zásahu do zákoníku práce, ale rovněž i k jeho výraznému obsahovému propojení 

s novým občanským zákoníkem. Klíčová ustanovení o právním jednání, jeho 

náležitostech, účincích, vadách a jejich následcích naleznou nově adresáti právních 

norem v novém občanském zákoníku, přičemž vždy je třeba dbát na odchylky 

specifikované v zákoníku práce. 
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 Provedenou tzv. změnovým zákonem č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v 
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Systematika nového občanského zákoníku řadí problematiku právního jednání 

do části 1. (obecná část), hlava V. (právní skutečnosti).  

Nový občanský zákoník přinesl do této oblasti důležité změny, které se ve větší 

či menší míře dotknou veškerých soukromoprávních odvětví, neboť právní jednání 

představuje jeden ze základních prostředků komunikace subjektů práva v právním světě. 

Za nejdůležitější změnu lze považovat konečný odklon od zažitého právního 

formalismu, jež ovládal občanské právo téměř půl století. S novým občanským 

zákoníkem dochází k explicitnímu zdůraznění autonomie vůle stran (srov. ust. § 1 odst. 

2 a § 19 NOZ), svoboda subjektů práva v jejich rozhodování je nadále omezena pouze 

zřetelnými imperativy základních zásad občanského práva, přičemž právo klade (v 

českém právním prostředí zcela revolučně) důraz na zachování platnosti právního 

jednání a obecné omezení sankce neplatnosti. Soudní praxe se od striktního prohlášení 

neplatnosti právního jednání pro rozpor se zákonem bude muset změnit a bude-li možné 

jen trochu nalézt vůli právních subjektů, budou soudy nuceny ji hledat.  

Názorným příkladem může být sjednání pracovního poměru na dobu určitou, 

konkrétně na 5 měsíců s 3 měsíční zkušební dobou. Uvedené dvoustranné 

pracovněprávní jednání je v rozporu s § 35 odst. 5 ZP, neboť dle jeho dikce „zkušební 

doba nesmí být sjednána delší než polovina doby trvání pracovního poměru“. Soud by 

měl při zkoumání daného pracovněprávního vztahu nejprve zkoumat vůli jeho subjektů. 

Jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele zde byla jasně projevena vůle 

na sjednání co možná nejdelší zkušební doby, soud by měl proto na jejich jednání 

nahlížet – v souladu s principy nového občanského zákoníku – spíše jako na platné nežli 

na neplatné
74

 - a posoudit jejich zkušební dobu jako 2,5 měsíční.
75

 

Dalšími tendencemi je liberální přístup k vadám právního jednání. V pracovním 

právu byla rozšířena působnost relativní neplatnosti již od roku 2012 prostřednictvím 

novely zákoníku práce provedené zákonem č. 365/2011 Sb., když § 18 ZP (ve znění od 

1.1.2012) nově stanovil, že „Právní úkon se i přes vady jeho obsahu považuje za platný, 

pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti dovolá, není-li v § 19 
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stanoveno jinak.“
76

 Občanské právo se obdobné legislativní změny dočkalo až o dva 

roky později.  

Ohledně dalších změn jistě stojí za zmínku rozšíření možnosti konvalidace vad 

právních jednání, zavedení institutu veřejného pořádku do soukromoprávních vztahů a 

v neposlední řadě rovněž „odloučení“ zdánlivého právního jednání od absolutní 

neplatnosti a jeho explicitní zakotvení jako jeden z dalších důsledků vad právních 

jednání.  

Na první pohled nejvýraznější je změna terminologická. Předchozí právní 

úprava (zák. č. 40/1964 Sb. a zák. č. 141/1950 Sb.) používala pojem „právní úkon“, jež 

byl definován v ustanovení § 34 zák. č. 40/1964 Sb. jako: „projev vůle směřující 

zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy 

s takovým projevem spojují.“ Nový občanský zákoník od pojmu právní úkon odstoupil a 

navzdory četné kritice zavedl, resp. obnovil, v českém právním řádu termín „právní 

jednání“, který sice historicky vychází z německé civilistické nauky, nicméně 

s účinností od 1.1.1951 jej zrušil tzv. střední občanský zákoník s odůvodněním 

přístupnosti textu zákona lidovému chápání (a slovenskému jazyku zvlášť).
77

 Sluší se 

podotknout, že se změnou termínu nově dochází i ke změně slovesa, proto do 

31.12.2013 „činily subjekty práva právní úkony“, od 1.1.2014 „právně jednají“.
78

 

Postavit právní úkon na roveň právnímu jednání či právní jednání považovat za 

jakýsi „nový právní úkon“ by nebylo pouze značné zjednodušení, ale rovněž ignorování 

pointy nové terminologie; za změnou termínu se totiž skrývá i významný posun 

v obsahu obou pojmů. 

Dle ustanovení § 545 NOZ: „právní jednání vyvolává právní následky, které 

jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, 

zvyklostí a zavedené praxe stran.“ Nový občanský zákoník již nemá ambici definovat 

právní jednání, to ponechává doktríně či judikatuře, pouze stanoví, jaké následky právní 

jednání vyvolá. Po srovnání s výše uvedenou definicí právního úkonu je zřejmé, že 

pojem právní jednání je širší než „právní úkon“, neboť právní jednání zahrnuje nově i 
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tzv. kvaziprávní jednání a faktické úkony
79

, a zároveň vyvolává oproti právnímu úkonu 

širší škálu následků. Doposud vyvolávalo právní jednání (resp. právní úkony) následky, 

které předpokládal zákon, či které si strany smluvily, od 1.1.2014 však začalo právní 

jednání aktivovat kromě těchto i následky vyplývající ze zvyklostí, dobrých mravů a 

zavedené praxe stran. Stěžejní zásada autonomie vůle se zde uplatní v nejvyšší míře a 

bude záležet právě na úmyslu jednajících, jaké následky svým jednáním chtějí vyvolat. 

Výsledkem nového chápání pojmu právní jednání může být (a velice pravděpodobně 

bude) situace, kdy jedno jednání vyvolá jiné následky mezi určitými osobami a jiné 

následky mezi osobami odlišnými. Vždy bude záležet na okolnostech jednání, na 

dobrých mravech a v neposlední řadě právě na zavedené praxi stran.  

S určitým nadhledem nad touto doktrinálně-terminologickou polemikou je 

nicméně nutné přiznat, že ať už je pojem „právní jednání“ vyjádřen jako „právní úkon“, 

„projev vůle“ či „smlouva“
80

, jeho podstatou zůstává, že je výrazem autonomie vůle a 

že pro praxi nebude hrát terminologická odlišnost významnější roli. 

Ohledně časové působnosti hlavy V. obecné části občanského zákoníku se 

zákonodárce rozhodl vyloučit jakoukoli retroaktivitu předmětných ustanovení. Dle 

ustanovení § 3028 NOZ platí, že novým občanským zákoníkem se řídí práva a 

povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Navíc se ustanoveními nového 

občanského zákoníku řídí i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a 

věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. 

Například platnost výpovědi, jako jednostranného právního jednání, dané po 1.1.2014, 

se bude posuzovat podle nového občanského zákoníku, ačkoli se vztahuje k právnímu 

poměru založenému za účinnosti původních občanskoprávních předpisů.
81

 

2. Podstata a pojem právního jednání 

Právní subjekty komunikují, tj. jednají s okolním světem po celou dobu své 

existence, je to pro ně přirozená a zároveň nutná potřeba, prostřednictvím které 
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vyjadřují svoji vůli, názory a emoce. Tato jednání mohou činit v různých formách, ne 

vždy se však bude jednat o jednání právní, tj. o jednání vyvolávající právní následky. 

Existuje obecný postulát, který praví, že každé právní jednání je projevem vůle, ale ne 

každý projev vůle je právním jednáním. Vždy je třeba respektovat, že pojem „právní 

jednání“ je užší než pojem „projev vůle“.
82

 Jinými slovy ne každé jednání je právní a 

vždy bude záležet na okolnostech, zdali jsme jednali právně, či jsme pouze jednali. 

Ilustrujícím příkladem může být např. zapůjčení vozidla sousedovi – tento jednoduchý 

faktický úkon může být charakterizován a vyložen jako velice různorodé právní jednání 

s odlišnými následky - může se jednat o výprosu, výpůjčku či se může jednat o jednání 

bez právních následků, tj. o určitou společenskou úsluhu (viz ust. § 2055 odst. 2 NOZ).  

Nový občanský zákoník neobsahuje definici právního jednání, doktrína ho 

nicméně vykládá jako „abstrakci všech v rámci daného právního řádu existujících typů 

jednání, která podle svého zaměření směřují k založení, změně nebo zrušení právního 

poměru podle rozhodnutí jednajícího při uskutečňování autonomie vůle.“
83

 

Ačkoli je definice právního jednání v dnešní době již položena na jisto, v praxi 

může být i na půdě pracovního práva určení povahy jednání subjektu pracovněprávního 

vztahu otázkou velmi složitou. Zda subjekt jednal právně, záleží na celé řadě okolností 

(na vůli subjektu, na jejím projevu, zda směřuje k založení, změně nebo zrušení 

právního poměru apod.). Za právní jednání budeme bez pochyby považovat pracovní 

smlouvu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpověď, okamžité 

zrušení pracovního poměru, kolektivní smlouvu a jiné. Na druhou stranu například 

mzdový výměr, kterým zaměstnavatel v souladu s pracovní smlouvou stanoví 

zaměstnanci spravedlivou odměnu za vykonanou práci, náležitosti právního jednání 

nesplňuje a lze na něj pohlížet pouze jako na jakési faktické naplnění pracovní smlouvy, 

v rámci níž byl zaměstnavatel k vydání daného mzdového výměru oprávněn. Obdobně 

výtka zaměstnavatele adresovaná zaměstnanci v souladu s § 52 písm. g) ZP, který 

porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů a jenž může vést následně 

k výpovědi ze strany zaměstnavatele, není právním jednáním. Velice specifickou 

povahu má institut vnitřního předpisu, kterým zaměstnavatel v souladu s § 305 ZP 

stanoví zaměstnancům další práva v pracovněprávních vztazích. Otázka právní povahy 
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tohoto individuálního nástroje zaměstnavatele, jehož pomocí řídí zaměstnance, je 

v odborných kruzích častým předmětem diskuze. Vnitřní předpis stojí na pomyslné 

hranici mezi právním jednáním a jakýmsi quasi-normativním aktem. Například J. 

Jakubka uvádí, že „vnitřní předpis (pokyn) je vždy jednostranným aktem 

zaměstnavatele, respektive jeho příslušného vedoucího zaměstnance“
84

; chápe jej jako 

jednostranné právní jednání zaměstnavatele adresované zaměstnancům, kteří mají 

povinnost jej akceptovat a dodržovat. Na druhou stranu J. Stránský, vycházejíc ze znění 

platné právní úpravy, označuje vnitřní předpis za jakýsi „zákon zaměstnavatele“
85

, 

neboť k jeho vydání dochází na základě zmocnění zákona a vztahuje se k blíže 

neurčitému okruhu osob (zaměstnanců).  

Podstatou právního jednání, resp. jednání vůbec, je projev vůle. Projev vůle má 

dle teorie dvě složky: vnitřní (vůle) a vnější (projev). Vůle bývá definována jako 

psychický vztah jednající osoby k zamýšlenému následku. Projevem vůle pak dává 

subjekt práva na srozuměnou, že má zájem na dosažení určitého následku či výsledku. 

Obě složky jsou nezbytným předpokladem právního jednání, potažmo následku, který 

subjekt práva sleduje. Chybí-li vůle jednající osoby, nejde o právní jednání.
86

 Zda 

jednající osoba vůli měla nebo neměla je vzhledem k její povaze obecně velice náročné 

na prokázání a z praktického hlediska běžného občanskoprávního styku není možné 

zkoumat, zda jednající vůli má, z toho důvodu na existenci, resp. neexistenci vůle 

usuzujeme z okolností, za nichž bylo jednáno. Nadto zákon presumuje poctivost a 

dobrou víru každého určitého jednání.
87

  

Problém vznikne, jestliže se jednotlivé složky rozcházejí, tj. projev neodpovídá 

vůli jednajícího. V takové situaci se jednající snaží o to, aby nastaly takové právní 

následky, které měl v úmyslu, naproti tomu adresát jednání trvá na následcích 

projevených, i přesto, že neodpovídají skutečné vůli jednající osoby. Na zodpovězení 

základní otázky, a sice zda jednajícího zavazují projevené právní následky, ačkoli je 

nechtěl, vytvořila civilistická nauka tři teorie.  
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Teorie vůle již dle svého názvu klade důraz na úmysl a vůli jednající osoby. 

Vůle je zde posuzována jako určitá vnitřní skutečnost, nezávislá na svém projevu. 

Projev je pouze odkazem na vůli, přičemž je-li mylný, lze prokázat, že jednající neměl 

vůli způsobit následky takového mylného projevu. Slabinou této teorie je, že skutečná 

interní vůle jednající osoby je jen stěží prokazatelná.  

Teorie projevu chrání naproti tomu dobrou vůli adresáta jednání. Z toho 

důvodu je pro ni rozhodující projev a jím vytvořený skutek. Český zákonodárce se však 

při koncepci právního jednání přiklonil k teorii třetí, a tou je  

Teorie platnosti. Teorie platnosti se snaží nalézt rovnováhu mezi uvedenými 

protikladnými přístupy. Rozhodující je podle ní vzájemné působení vůle a projevu, 

které nachází své vyjádření v právních následcích. Vůle se tak uskutečňuje ve svém 

projevu, a ten není pouhým sdělením vůle, ale jejím provedením. Projev vůle zde 

zastává obě pozice – jednak je nositelem vůle a má konstitutivní význam, a rovněž je 

vůči adresátu výrazem, který vyžaduje ochranu důvěry.
88

 

2.1. Náležitosti právního jednání 

Aby určité jednání bylo jednak jednáním právním, jednáním platným a zároveň 

jednáním, které povede k subjektem zamýšleným následkům, požaduje zákon existenci 

určitých nezbytných náležitostí. Jde o náležitosti subjektu, vůle, obsahu a formy 

právního jednání.
89

  

Náležitostí subjektu, který právně jedná, je jednak, aby byl osobou v právním 

slova smyslu, tj. musí mít právní osobnost, a zároveň být dostatečně svéprávný pro dané 

právní jednání. 

Náležitosti vůle jsou standardní a velice dobře známé; jejich úprava zůstává 

neměnnou již po několik desetiletí. Aby vůle byla právně relevantní, musí být 
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svobodná
90

, vážná
91

, prosta omylu a v neposlední řadě nesmí být vůle jednajícího 

ovlivněna stavem tísně, popř. i ve spojení s nevýhodnými podmínkami.
92

 

Náležitosti obsahu, tj. předmětu právního jednání, jsou zejména dovolenost a 

možnost. Dovolenost znamená soulad předmětu právního jednání s právním řádem. 

Možnost pak jeho objektivní uskutečnitelnost. Z tohoto pohledu výrok „Snesl bych ti 

modré z nebe.“ je typicky objektivně neuskutečnitelným právním jednáním, jemuž 

v reálném životě často chybí i požadovaná vážnost. Následky nenaplnění těchto 

požadavků specifikuje nový občanský zákoník například v ustanovení § 580 odst. 1 a 2 

NOZ a jejich dopady na pracovní právo budou vyloženy dále. 

Náležitosti formální, nebo také náležitosti projevu vůle, jsou vyzdvihovány 

zejména v souvislosti s požadavkem právní jistoty a ochrany veřejného zájmu. Je nutné, 

aby forma projevené vůle byla adresátovi i třetím osobám přístupná. V občanském 

právu je požadavek zvláštní formy kladen zejména do souvislosti s právními vztahy 

upravujícími práva k nemovitým věcem a v té souvislosti zakotveném intabulačním 

principu. V pracovním právu je požadavek formy právního jednání zákonodárcem 

předepsán a předpokládán pro právní jednání, které požívá v pracovněprávním vztahu 

nejvyšší důležitosti, typicky právní jednání vedoucí ke vzniku pracovního poměru. 

2.2. Výklad právního jednání 

Nepostradatelnou součástí problematiky právního jednání je jeho výklad. 

Znalost zásad interpretace práva, resp. právních jednání je imanentní potřebou všech 

soudců, neboť především na ně se subjekty právních vztahů v případě jakékoli neshody 

stran obsahu svých jednání budou obracet, aby autoritativně rozhodli a vyložili dané 

jednání pomocí směrnic, které jim k tomu zákon poskytuje. Nový občanský zákoník 

přisoudil výkladu právních jednání zcela novou roli. Má za to, že výklad právního 

jednání by měl zejména přispívat k naplnění staré římskoprávní zásady in favorem 
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 Vůle není projevena svobodně, pokud byla jednající osoba k jednání donucena – svobodu vůle 
vylučuje násilí fyzické (viz absoluta) a násilí psychické (viz compulsiva). Tyto okolnosti jsou významnou 
vadou právního jednání, která bude mít za následek neplatnost. K tomu srov. ust. § 587 NOZ. 
91

 Nevážné je jednání učiněné při divadelní hře, výuce, v žertu, jednání simulované neboli projevy vůle 
na oko. 
92

 Ačkoli zákonná úprava § 49 občanského zákoníku z roku 1964 předpokládala vadu jednání, které bylo 
učiněné v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, nový občanský zákoník upouští od kumulace 
podmínek, přičemž nadále ke vzniku vady právního jednání postačí buď stav tísně či nápadně 
nevýhodných podmínek. 
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negotii, totiž že je třeba dělat maximum pro zachování platnosti právního jednání. Tento 

přístup ctí ve své ustálené judikatuře i Ústavní soud. Ve svém nálezu sp. zn. I ÚS 

625/03 označil Ústavní soud princip výkladu právních jednání, jehož prioritou je 

výklad, který nezakládá neplatnost právního jednání před takovým, který neplatnost 

zakládá, za základní interpretační postulát a rovněž za obecný princip právní, který je 

bez výhrad respektován i v zahraničí.
93

  

Zásada potius valeat actus uam pereat
94

 našla své výslovné (a vzhledem ke 

srovnání se srovnatelnými občanskými zákoníky i celkem ojedinělé) vyjádření 

v ustanovení § 574 NOZ, které zároveň uvozuje ustanovení nového občanského 

zákoníku o neplatnosti právních jednání. Norma, jež svoji povahou a svým záměrem 

přesně odráží myšlenku a charakteristické rysy nové soukromoprávní rekodifikace. Na 

právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné. Na uvedeném 

pravidlu nachází civilisté několik zajímavých poznatků. Jednak ho lze považovat za 

materiální pravidlo výkladu, které aniž by soudci či jinému interpretovi práva nabízelo 

jednotlivé výkladové metody, jak činí klasická výkladová pravidla, přikazuje 

v pochybnostech při výsledném hodnocení vady právního jednání upřednostnit 

zachování platnosti před neplatností.
95

 A zároveň posouvá dosavadní chápání sankce 

neplatnosti. Je v zájmu jak stran, tak i třetích osob, preferovat i přes ojedinělé vady 

daného jednání, smlouvy, vyjádření a jiného projevu vůle jeho platnost a zachování. 

Vždy je však třeba dbát na vůli stran a není možné nad ni cokoli – ani dané materiální 

pravidlo výkladu, povyšovat či ji svévolně nahrazovat. Preference platnosti před 

neplatností a síla ustanovení § 574 NOZ bude v rozhodovací praxi soudů znamenat 

určitou relativizaci následků vad právních jednání. Vždy bude totiž potřeba poměřit na 

jedné straně míru závažnosti oné vady právního jednání a na straně druhé zájem na jeho 

zachování. Pro úplnost je potřeba dodat, že zásada in favorem negotii platí pouze pro 

výklad a aplikaci sankce neplatnosti; nemůže však zahladit vady vedoucí k nicotnosti či 

neúčinnosti právního jednání. 
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 Srov. LANDO, Ole. Principles of European Contract Law, Parts I. and II., 2nd edition. Kluwer Law 
International, 2000, článek 5:106. 
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 Lepší právní jednání zhojit než zrušit. 
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 Srov. TICHÝ in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 1420. 
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Z ustanovení § 555 odst. 1 NOZ je patrný odklon od skriptuálního výkladu 

právního jednání. Důraz se vždy klade na obsah právního jednání a nikoli na jeho 

vyjádření. Tímto rozhodně není popřena metoda gramatického výkladu právních 

jednání, pouze je třeba jej chápat v souvislostech s jejich obsahem. 

Zastřené jednání a jeho důsledky jsou upraveny v § 555 odst. 2 NOZ. Jedná-li 

někdo zastřeně, lze na toto pohlížet buď jako na neprojevenou vůli, to znamená 

neexistenci jednání (tzv. jednání na oko) či lze vyložit dané jednání podle jeho pravé 

povahy. Uzavřou-li tedy například strany smlouvu o dílo, jejíž předmět vykazuje 

všechny podstatné znaky závislé práce, jde o jednání, jež zastírá pravou vůli stran, 

kterou je uzavření řádné pracovní smlouvy.  

Nový občanský zákoník převzal ze zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 

zákoníku, výkladové pravidlo contra proferentem, totiž že připouští-li použitý výraz 

(rozuměj slovo i sousloví) různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo 

výrazu použil jako první
96

, což má své opodstatnění zejména pro případnou pozdější 

náhradu škody. Původní úprava občanského zákoníku z roku 1964 navíc umožňovala 

vykládat konkludentní právní úkon podle toho, co způsob jeho vyjádření obvykle 

znamenal, přičemž se přihlédlo kvůli toho, kdo právní úkon učinil, a chránila se dobrá 

víra adresáta právního úkonu.
97

 V zákoníku práce je s účinností od 1.1.2014 zakotveno 

velice významné výkladové pravidlo, jímž jsou uvedené občanskoprávní principy 

značně modifikovány a do jisté míry i potlačeny. Ustanovení § 18 ZP říká, že „je-li 

možné právní jednání vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zaměstnance 

nejpříznivější.“ Tato odchylka je poplatná zejména základní zásadě zvláštní zákonné 

ochrany zaměstnance. Důležitost a sílu zakotveného interpretačního pravidla podtrhuje i 

jeho systematické zařazení, kdy uvozuje hlavu V. části první, která obsahuje některá 

ustanovení o pracovněprávním jednání. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o presumpci 

správnosti tvrzení zaměstnance, který se bude při sporu bránit odlišným pochopením 

sporného jednání, to je otázka tvrzení. Problematika výkladu a aplikace pravidla 

zakotveného v § 18 stojí na odlišném základě, který postihuje ty situace, kdy i po 

aplikaci všech dostupných interpretačních metod, zbude soudci dvojí výklad daného 

právního jednání, teprve pak použije ten, který je pro zaměstnance příznivější. Otázkou 
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 Srov. ust. § 557 NOZ. 
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 Srov. ust. § 35 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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zůstává, zda je tato favorizace zaměstnance vždy oprávněná a legitimní. Je skutečně 

nezbytné nadobro vychýlit pomyslnou misku vah na stranu zaměstnance? Skutečnost, 

že zaměstnanec je slabší stranou pracovněprávního vztahu, stranou, kterou je třeba 

chránit, je sice stále v českém právním prostředí pravidlem, ale jistě není pravidlem 

výlučným. 
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III. Vady pracovněprávních jednání a jejich následky 

1. Sankce vadných právních jednání 

Subjekty práva právně jednají za účelem vyvolání určitého právem předvídaného 

následku. Takový následek může vést ke vzniku, změně či zániku právního, resp. 

pracovněprávního vztahu; vždy však v souladu s úmyslem a vůlí jednající osoby či 

jednajících osob. V některých případech je nicméně jednání subjektů daného vztahu 

nejasné, nesrozumitelné, není učiněno ve správné formě, je v rozporu se zákonem či jej 

obchází, je nemravné apod., jinými slovy postrádá náležitost, kterou zákon považuje za 

podstatnou. Taková jednání jsou jednání určitým způsobem vadná a jsou stižena 

zákonnou sankcí. Rozlišujeme vady jednající osoby, vady obsahu, vady vůle a vady 

formy.  

Zákonodárce se prostřednictvím sankcí snaží zabránit vzniku nežádoucích 

následků právního jednání, přičemž hlavním účelem sankcionování vadných právních 

jednání je především ochrana dotčených subjektů, třetích osob a v některých případech 

ochrana společnosti jako celku. Doktrinálně se rozlišují dva typy sankcí: sankce 

primární a sankce sekundární. Sankcemi primárními omezuje zákon způsobilost 

právních jednání následky způsobovat, a to buď přechodně či trvale. Mezi primární 

sankce patří neplatnost, nicotnost a neúčinnost. Jako představitelé sekundárních sankcí 

vystupují instituty, jež nepůsobí na předmětné právní jednání, ale postihují původce 

jeho vad; patří sem odpovědnost za způsobenou újmu.
98

  

V závislosti na tom, jaká sankce vadná jednání postihne, lze tato rozdělit do 

několika tříd: 

 neplatné jednání, které je trvale neúčinné, tj. není schopno vyvolat právní 

následky již od svého vzniku; obdobně pokud se platné právní jednání 

rozhodnutím státního orgánu stane dodatečně neplatným, ovšem s účinky 

ex tunc; 
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 Srov. TICHÝ in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. op. cit. sub 95. 
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 neplatné jednání, které sice vyvolává zamýšlené právní následky, ale 

jeho osud závisí na potenciální možnosti oprávněné strany dovolat se 

neplatnosti; v případě, že se tak nestane do uplynutí promlčecí lhůty, 

vyvolává dané právní jednání následky, jako by bylo platné od počátku; 

 dočasně neplatné právní jednání je takové, které se platným stane po 

udělení potřebného souhlasu, povolení, apod.; 

 právní jednání obecně platné, ovšem vůči některým osobám neúčinné; 

 právní jednání neplatné pouze v některé své dílčí části. 

 

V pracovním právu lze vysledovat tři možné následky vadných 

pracovněprávních jednání, přičemž každý z těchto následků má jinou intenzitu a jiné 

dopady na osud předmětného pracovněprávního jednání, potažmo na daný 

pracovněprávní vztah. 

2. Sankce ukládané orgány inspekce práce 

Nejmírnější sankcí za vadu právního jednání v pracovním právu, která nemá 

potenciál narušit podstatu vadného pracovněprávního jednání či pracovněprávního 

vztahu, je pokuta uložená za přestupek, resp. správní delikt dle zákona č. 251/2005 Sb., 

o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
99

 Na základě zákona o inspekci práce 

byl na území České republiky s účinností k 1. červenci 2005 zřízen Státní úřad inspekce 

práce a osm oblastních inspektorátů, které mají za cíl kromě běžných úkolů orgánů 

státní správy, také kontrolovat dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních 

předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a tím působit jak 

preventivně, tak i represivně na zaměstnavatele při výkonu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. 

Ačkoli je dle znění zákona oprávněný k podání podnětu k zahájení kontroly 

každý, na zahájení kontroly právní nárok není a politováníhodnou skutečností z praxe 

zůstává, že se orgány inspekce práce zabývají podnětem v lepším případě až 
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v okamžiku, kdy je tento opatřen razítkem advokátní kanceláře, která vystupuje jako 

právní zástupce stěžovatele. 

Nicméně zpět k roli inspekce práce, jakou má v otázce vad pracovněprávních 

jednání. V části čtvrté zákona o inspekci práce nalezneme vymezení jednotlivých 

skutkových podstat přestupků a správních deliktů spolu se sankcemi, které za jejich 

naplnění lze uložit. Pro účely této práce nás budou zajímat zejména přestupky fyzických 

osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr, uvedené v ustanovení § 12 ZIP a v jemu sekundujícím ustanovení § 25 ZIP, 

které obdobně upravuje správní delikty na úseku pracovního poměru nebo dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. Typickým představitelem vadného 

pracovněprávního jednání (konkrétně pro vadu formy) je ústně uzavřená pracovní 

smlouva či dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ačkoli zákon písemnou 

formu v souladu s ustanovením § 34 odst. 2, § 77 odst. 1, ve smyslu § 20 ZP, požaduje, 

její nedodržení nemá za následek zabránění vniku pracovněprávního vztahu; strany 

začaly s plněním, pracovní poměr vznikl a trvá. Za porušení zákona zde může být 

sankcionován pouze zaměstnavatel, kterému hrozí majetková škoda dle § 12 odst. 2 

písm. b), resp. § 25 odst. 2 písm. b) ZIP až ve výši 10.000.000,-Kč. S odhlédnutím od 

faktu, že takto vysoká peněžitá sankce může být pro většinu zaměstnavatelů likvidační, 

lze pouze slovy klasika dodat: „kde není žalobce, není soudce“ a jsou-li obě strany 

pracovněprávního vztahu spokojeny, jejich práva a povinnosti vyplývající ze zákona 

jsou založeny na naprosto legitimním základě. 

 

V souvislosti s následujícími následky vadného pracovněprávního jednání je 

nutné nejprve v krátkosti vyložit vztah občanského zákoníku a zákoníku práce.  

Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku si za dobu jejich existence prošel 

již mnoha podobami. První komplexní pracovněprávní kodex na území České republiky 

představoval zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, který konečně sjednotil do té doby 

značně roztříštěnou úpravu pracovněprávních norem. Hlavními rysy původního 

zákoníku práce byla apelace na zásadu „co není dovoleno, je zakázáno“, preference 

kogentních norem nad dispozitivními a striktní uplatnění absolutní neplatnosti jako 

nejběžnější sankce vadného právního úkonu, s minimálními výjimkami pro neplatnost 
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relativní.
100

 Kromě uvedených charakteristických rysů byl zákoník práce z roku 1965 

postaven na myšlence oproštění a izolace pracovního práva od ostatních právních 

odvětví, zejména od práva občanského. Zákonodárce se touto formou snažil především 

o co nejširší přístupnost zákoníku práce lidem, cílem bylo, aby socialistický pracovník 

nalezl všechny potřebné právní normy dopadající na jeho pracovněprávní vztah 

v jediném uceleném předpise. Občanský zákoník se nepoužil ani jako subsidiární 

předpis, což vedlo z dnešního pohledu k absurdním důsledkům, kdy zákoník práce 

v některých pasážích pouze parafrázoval ustanovení občanského zákoníku. 

I přes četné novelizace, které se snažily především o zmírnění rigidnosti a o 

modernizaci pracovněprávního kodexu, přinesl konečnou změnu koncepce pracovního 

práva až zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Stěžejními prioritami pro nový 

zákoník práce bylo kromě jiného jednak zohlednit v pracovněprávních vztazích čl. 2 

odst. 3 Listiny základních práv a svobod a jednak „zbourat zeď“ vystavěnou okolo 

zákoníku práce, čímž mělo dojít k jeho přiblížení k občanskému zákoníku. Naneštěstí to 

byla převážně politická rozhodnutí, která vedla k propojení zákoníku práce 

s občanským zákoníkem ve formě delegace. Důvodová zpráva zákoníku práce 

odůvodňuje delegační princip poněkud vágně: „Tento přístup byl zvolen proto, že se 

jeví pro úpravu pracovněprávních vztahů jako výhodnější; tento přístup je jednodušší a 

pro uživatele poskytuje vyšší uživatelský komfort.“
101

 Vztah obou soukromoprávních 

předpisů byl upraven v ustanovení § 4 ZP, které stanovilo, že se občanský zákoník 

použije na pracovněprávní vztahy pouze tehdy, pokud to zákoník práce výslovně 

stanoví. V zákoníku práce se následně objevilo několik desítek delegačních ustanovení 

odkazujících na občanský zákoník. 

Princip delegace, který lze z dnešního pohledu chápat jako pomyslný mezistupeň 

opětovného sblížení obou soukromoprávních odvětví, se v pracovním právu udržel 

pouze několik měsíců. Již na jaře roku 2008 jej zrušil Ústavní soud svým nálezem č. 

116/2008 Sb. vyhlášeným s účinností k 14. 4. 2008. Zmíněný přelomový nález 

„zahýbal“ s celým zákoníkem práce a dotkl se mnoha významných pracovněprávních 

institutů. Ústavní soud byl vyzván k činnosti na základě iniciativy skupiny poslanců a 
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 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 51. 
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senátorů, kteří ve svém návrhu napadali koncepci delegace občanského zákoníku, 

přičemž argumentovali především právní nejistotou zvoleného konceptu, problémech 

při aplikaci pracovněprávních ustanovení a ve svém důsledku i popřením důvěry 

v právo. Navrhovatelé upozorňovali zejména na aplikační nedostatky vznikající při 

souběžné existenci dvou jinak neprovázaných ustanovení zákoníku práce a občanského 

zákoníku. Ústavní soud dal navrhovatelům zapravdu a delegační ustanovení § 4 ZP 

derogoval, dovolávaje se při tom nesouladu s principy demokratického právního státu. 

Ústavní soud mimo jiné zdůraznil: „Zásadně platí, že občanské právo je obecným 

soukromým právem (jinak řečeno: občanský zákoník je obecným soukromoprávním 

předpisem) subsidiárně platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím (ostatním 

soukromoprávním předpisům). Předpisy upravující tato odvětví (tyto ostatní 

soukromoprávní předpisy) mají zásadně přednost, avšak neupravují-li určitou otázku, 

nastupuje obecná občanskoprávní úprava.“
102

 Ústavní soud v odůvodnění nálezu 

odkazoval rovněž na historický vývoj soukromého práva, které bylo původně 

nediferencované, avšak postupem doby se z obecného občanského práva vyčlenilo 

právo obchodní, rodinné a pracovní; a závěrem shrnul, že ani sebevíc odkazů na 

občanský zákoník v ustanoveních zákoníku práce nemohou v úplnosti pokrýt všechny 

hypotetické situace, které mohou v pracovněprávních vztazích nastat. Tímto nálezem 

byla konečně překonána deformace a zpřetrhání historických vazeb mezi občanským a 

pracovním právem a byl prakticky „ze dne na den“ nastolen princip subsidiarity 

(podpůrné působnosti). 

Princip subsidiarity mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem bylo nutné 

až do 31. 12. 2011 dovozovat z odůvodnění nálezu Ústavního soudu č. 116/2008. 

Teprve koncepční novela zákoníku práce, provedená zák. č. 365/2011 Sb., zakotvila 

s účinností k 1.1.2012 vztah obou soukromoprávních odvětví expressis verbis 

v ustanovení § 4 ZP, který stanoví: „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; 

nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se 

základními zásadami pracovněprávních vztahů.“ I po účinnosti nového občanského 

zákoníku zůstal § 4 nezměněn a zákoník práce tak nadále ctí princip subsidiarity.  
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Z § 4 ZP je patrná určitá modifikace podpůrného použití občanského zákoníku 

na pracovněprávní vztahy, protože, jak vyplývá z výše uvedeného ustanovení, občanský 

zákoník se subsidiárně použije pouze v takové podobě, která je pro pracovní právo a 

jeho zásady akceptovatelná, čímž zákonodárce na jedné straně zdůraznil speciální 

povahu pracovněprávních vztahů v rámci ostatních soukromoprávních vztahů, a na 

druhé straně tím zároveň zohlednil i jistá rizika, která by mohla v případě bezvýjimečné 

aplikace ustanovení občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy nastat. V praxi tak 

bude třeba nejprve hledat řešení dané otázky v zákoníku práce, občanský zákoník se 

použije až tehdy, zjistí-li se, že předmětná otázka v zákoníku práce řešena není a 

zároveň uvažované řešení není zakázáno, ve všech těchto krocích však bude nutné 

respektovat základní zásady pracovního práva. Kvalifikovaný způsob použití 

občanského zákoníku a tzv. filtr základních zásad způsobí, že některá ustanovení 

občanského zákoníku budou v pracovněprávních vztazích použita modifikovaně, tj. 

odlišně než v ostatních soukromoprávních vztazích a některá nebudou moci být použita 

vůbec.  

Instituty občanského práva, jejichž použití v pracovněprávních vztazích je 

zakázáno, stanoví zákon v ustanoveních § 144a, § 346c, § 346d a § 346e ZP. Tato 

ustanovení byla do zákoníku práce vložena změnovým zákonem č. 303/2013 Sb., 

v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Dle uvedeného jsou nepřípustná taková 

právní jednání zaměstnance a zaměstnavatele, v důsledku kterých by zaměstnanci 

nepříslušelo právo na mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, v souvislosti s tím 

se zakazuje postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady; jejich 

použití k zajištění dluhu je rovněž výslovně zakázáno. Započtení proti pohledávce na 

mzdu, plat, odměnu z dohody a náhradu mzdy nebo platu smí být provedeno pouze 

v souladu s ustanoveními regulujícími výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy.
103

 Ratio 

těchto zákazových ustanovení tkví v ochraně sociální funkce mzdy, jež je nezbytným 

prostředkem pro uspokojování základních životních potřeb jednotlivce, potažmo celé 

jeho rodiny/domácnosti. 

Vzhledem k individuálnímu charakteru pracovněprávního vztahu (zaměstnanec -

zaměstnavatel) a k zásadě osobního výkonu práce zaměstnancem, nelze z logiky věci 
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připustit postoupení pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní 

poměr na třetí osobu. Obdobně je zakázáno postoupit pohledávku ze základního 

pracovněprávního vztahu, kterou má zaměstnanec vůči zaměstnavateli či zaměstnavatel 

vůči zaměstnanci. Tento zákaz je stanoven velmi široce, neboť přesahuje dvoustranný 

vztah zaměstnance a zaměstnavatele a zakazuje každému převzít dluh, který má 

zaměstnanec vůči zaměstnavateli a zaměstnavatel vůči zaměstnanci. Omezeno je rovněž 

zadržovací právo, kdy zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmějí zadržet movitou věc 

druhé smluvní strany k zajištění své pohledávky. Zástavním právem není možné zajistit 

dluh ze základního pracovněprávního vztahu, který má zaměstnanci vzniknout 

v budoucnu a zastavit není možné věc, ke které vznikne zaměstnanci vlastnické právo 

teprve v budoucnu (budoucí zástavní právo). S ohledem na výše zmíněný individuální 

charakter pracovněprávního vztahu není možné ani jednu z jeho stran zavázat 

k uzavření smlouvy se třetí osobou, mají-li být jejím obsahem práva a povinnosti 

zaměstnance či zaměstnavatele. Zaměstnanci se nemohou zavázat k plnění povinnosti 

společně a nerozdílně. V neposlední řadě pak zákoník práce omezuje již tradičně institut 

smluvní pokuty jako sankce za porušení povinnosti ze závazkového vztahu (nástroj 

k utvrzení závazku) pouze na případy, kdy tak stanoví zákon, který tak činí pouze 

v případě porušení závazků z konkurenční doložky.
104

 

3. Neplatnosti právního jednání a její druhy 

Dalším a citelnějším následkem, kterým zákon sankcionuje vadné 

pracovněprávní jednání a jež zastává na pomyslné „stupnici intenzity vad právního 

jednání“ druhou příčku, je neplatnost právního jednání.  

Těžiště zákonné úpravy neplatnosti právních jednání bylo po rekodifikaci 

soukromého práva přeneseno ze zákoníku práce do nového občanského zákoníku. Nově 

se tedy i v této oblasti pracovního práva uplatní výhradně zásada subsidiarity 

občanského zákoníku, 
105

 tj. koncept neplatnosti právního jednání tak, jak jej reguluje 

občanský zákoník. Zákoník práce v části I. hlavě V. upravuje pouze některá ustanovení 

o právním jednání, zejm. výkladové ustanovení vychylující interpretaci právního 
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jednání ve prospěch zaměstnance a dále následky neudělení souhlasu příslušného 

orgánu k právnímu jednání v případech, kdy to zákon vyžaduje; výrazná většina 

ustanovení části I. hlavy V. zákoníku práce však reguluje náležitosti, sjednávání a 

následky sjednání kolektivní smlouvy, jako speciálního případu pracovněprávního 

jednání.  

Neplatnost právního jednání je sankcí vztahující se na právní jednání stižené 

závažnými vadami, když jako neplatnost absolutní či namítnutá neplatnost relativní 

způsobuje, že vadné právní jednání nemá žádné právní následky, a pokud již nějaké 

mělo, zanikají se zpětnou platností. Zákonodárce zde má zájem nikoli na pouhém 

uložení peněžité sankce účastníkovi pracovněprávního jednání, který je za jeho vadu 

zodpovědný, přičemž na samotné vadné pracovněprávní jednání, potažmo 

pracovněprávní vztah nebude mít daná sankce větší vliv; zákonodárce zde požaduje 

zánik právního jednání, neboť v případě neplatnosti právního jednání je vada natolik 

závažná, že není přípustné ponechat dané jednání a účinky z něj vyplývající v platnosti. 

Koncept neplatnosti právních jednání vychází z klasického civilistického pojetí, 

v němž se historicky vyvinuly dva druhy neplatnosti právního jednání: neplatnost 

relativní a neplatnost absolutní.  

3.1. Neplatnost absolutní 

„Přísnějším“ druhem neplatnosti je neplatnost absolutní. Podle převažujícího 

názoru občanskoprávní teorie, absolutně neplatné právní jednání vzniklo a existuje, 

avšak pro nedostatek předepsaných náležitostí, kterými toto jednání trpí a které se 

dotýkají celospolečenských zájmů, je neplatné eo ipso (bez dalšího).
106

 Absolutní 

neplatnost nastává ex lege a ex tunc (tj. nastává ze zákona, aniž by byl nutný jakýkoli 

projev vůle účastníka směřující k jejímu namítnutí, a nastává již od doby vzniku 

právního jednání).  

Absolutně neplatný právní úkon působí erga omnes, proto může takovou 

neplatnost právního úkonu namítat každý, kdo má na věci právní zájem (ať již osobní 

nebo společenský). Námitka absolutní neplatnosti právního úkonu není vázána žádnou 

                                                           
106

 K tomu srov. ŠVESTKA, Jiří. Nad některými otázkami právních úkonů v občanském právu. Právník. 
Praha: Academia, 1983. č. 7., ELIÁŠ, Karel a kol. Velký akademický komentář, Občanský zákoník, Praha: 
LINDE Praha a.s., 2008. s. 247 a násl. 



45 
 

lhůtou (ani promlčecí ani prekluzivní). Podle J. Švestky, je-li „projev vůle od samého 

počátku neúčinný, jako je tomu právě v případech absolutně neplatného úkonu, není 

z logického hlediska žádného důvodu omezovat uplatnění námitky jeho neplatnosti 

určitou časovou lhůtou.“
107

 Zjednodušeně řečeno každý, kdo má na věci právní zájem, 

může absolutní neplatnost vadného právního úkonu namítat kdykoli. Tato námitka 

nebude mít ovšem ve svém důsledku žádné účinky, neboť je pouze deklaratorním 

oznámením neplatnosti úkonu (nutno odlišit od námitky v případě neplatnosti relativní, 

která samotnou neplatnost působí). 

Ačkoli důsledky absolutně neplatného úkonu nastávají již od počátku, působí 

erga omnes a orgány veřejné moci mají povinnost k ní přihlížet z úřední povinnosti. 

Význam širokého působení absolutní neplatnosti spatřujeme zejm. v tom, že důvody 

absolutní neplatnosti směřují k ochraně obecných a celospolečenských zájmů, což je 

významným rozlišujícím prvkem oproti neplatnosti relativní, která existuje v zájmu 

určité osoby a vyžaduje se její namítnutí danou osobou. Přestože pojmově nastává 

absolutní neplatnost ex lege, neděje se tak vždy samovolně a často je třeba aktu aplikace 

práva, který stanoví, že takovýto právní úkon je absolutně neplatný (typicky 

individuální právní akt soudu); v tomto případě půjde o deklaratorní rozhodnutí, které 

absolutní neplatnost pouze konstatuje. 

Absolutní neplatnost právního úkonu znamená neplatnost definitivní, která 

nemůže být odstraněna ani ratihabicí (souhlasnou vůlí účastníků), ani nemůže 

konvalidovat (odpadnutím překážky neplatnosti). 

3.2. Neplatnost relativní 

V případě relativní neplatnosti je právní jednání platné, existující a vyvolává 

právní následky až do té doby, dokud se oprávněná osoba relativní neplatnosti 

nedovolá. V tomto smyslu hovoří doktrína o tzv. “podmíněné platnosti právního 

úkonu“
108

.  
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Relativní neplatnost a způsob aktivace jejích následků je výrazem jednak zásady 

autonomie vůle oprávněných subjektů vadného právního jednání a jednak zásady 

vigilantibus iura, neboť je plně v jejich rukou a záleží na aktivitě a bdělosti dotčené 

osoby, na ochranu jejíchž zájmů je důvod neplatnosti stanoven. Jelikož důvod 

neplatnosti právního jednání existuje jen v zájmu oprávněného subjektu, ponechává 

zákon zcela na jeho úvaze a iniciativě, zda se chce neplatnosti úkonu dovolat, či nikoliv. 

V této souvislosti lze rovněž poukázat na názor bývalého profesora Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze Emanuela Tilsche, který podmíněnou platnost právního 

úkonu vyjádřil takto: „Relativně neplatné jest jednání, jehož platnost neb neplatnost je 

v moci jedné neb více určitých osob tím způsobem, že dokud osoba taková svým 

zakročením nerozhodla, zůstává nerozhodnuto, zda jednání jest platné čili nic.“
109

  

Koncepcí relativní neplatnosti zákonodárce upřednostňuje vůli subjektů 

právního vztahu před vlastním záměrem sankcionovat vadu právního jednání přímo ex 

lege. Důsledkem toho je tolerance vzniku a existence protiprávního jednání až do doby, 

kdy se oprávněný subjekt neplatnosti dovolá. Považuje-li však oprávněný subjekt právní 

jednání za vyhovující a dostatečné, neplatnosti se nedovolá a v takovém případě zůstane 

právní jednání - i přes svoji vadu - platné se všemi právními následky. 

Je-li však námitka relativní neplatnosti úspěšně uplatněna, není ve vlastním 

působení relativní neplatnosti na právní jednání žádného rozdílu od neplatnosti 

absolutní. Nastávají následky, jež jsou v případě absolutní neplatnosti zjevné, již od 

vzniku právního jednání, tj. právní jednání je neplatné ex tunc, nezpůsobuje stranami 

zamýšlené účinky a dříve nastalé účinky pominou. 

Při namítání neplatnosti právního jednání musí být patrné, že se relativní 

neplatnost právního úkonu skutečně uplatňuje a v čem oprávněný subjekt vadu právního 

jednání spatřuje. V soudním řízení bude relativní neplatnost právního jednání 

posuzována zpravidla jako předběžná otázka. 

Dovolání se neplatnosti právního jednání je z hlediska své formy výslovné 

hmotněprávní jednostranné a adresné právní jednání. Relativní neplatnosti se lze 

dovolat soudně (žalobou nebo námitkou) i mimosoudně. Dovolání se neplatnosti 
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vyvolává ex tunc účinky neplatnosti právního úkonu. Případné následné rozhodnutí 

soudu má tedy i v tomto případě pouze deklaratorní povahu. 

V souladu s civilistickou zásadou „turpitudem suam allegans non audiatur“
110

 

nemůže namítat neplatnost právního úkonu či uplatnit z neplatného právního jednání 

pro sebe výhodu osoba, která neplatnost způsobila.
111

 Dalším omezením práva namítat 

neplatnost právního jednání je situace, kdy je neplatnost stanovena na ochranu zájmu 

určité osoby, za těchto okolností může vznést námitku neplatnosti pouze tato osoba.
112

 

Zákoník práce doplňuje uvedená pravidla o zásadu uvedenou v § 19 odst. 3 ZP, na 

základě které neplatnost právního jednání nemůže být zaměstnanci na újmu, nezpůsobil-

li ji výlučně sám. Zákoník práce zde opět vyzdvihuje ochrannou funkci pracovního 

práva a vychyluje následky vadného pracovněprávního jednání v jeho prospěch. Zákon 

se zde snaží chránit zaměstnance pro případ, kdy se na právním jednání nepodílel 

výlučně sám, ale spolu s jinou osobou/osobami (nejčastěji se zaměstnavatelem). 

Zákonodárce má zřejmě za to a jaksi a priori počítá s tím, že zaměstnavatel by měla být 

osoba znalá práva a měla by při své participaci na právním jednání zabránit vzniku jeho 

vady. Pokud tak neučiní, půjde újma v souladu s § 19 odst. 3 ZP výlučně za ním. 

Uvedené pravidlo má významný dopad i na odpovědnost za škodu v pracovněprávních 

vztazích, neboť ve světle uvedeného pravidla by i případná náhrada škody byla 

uplatňována výlučně vůči zaměstnavateli. 

Ačkoli právo dovolat se relativní neplatnosti není majetkové povahy, judikatura i 

teorie se přiklánějí k názoru, že se - na rozdíl od absolutní neplatnosti - promlčuje 

v obecné tříleté promlčecí lhůtě, která běží ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno 

poprvé, ledaže by ZP stanovil jinak.
113

 

Významná odlišnost od absolutní neplatnosti je možnost zhojení relativně 

neplatného právního jednání buď konvalidací (odpadnutím vady), ratihabicí 

(dodatečným schválením), či konverzí (neplatné právní jednání má náležitosti jiného 
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právního jednání, které je platné). Byla-li relativní neplatnost zhojena, má se za to, že je 

právní jednání bezvadné od počátku (ex tunc). 

V rámci neplatnosti relativní lze dále rozlišit relativní neplatnost přímou a 

relativní neplatnost nepřímou. Rozdíl mezi nimi spočívá v subjektech, vůči nimž se lze 

relativní neplatnosti dovolat. Přímá relativní neplatnost se vyznačuje možností dovolat 

se této neplatnosti přímo vůči účastníkovi daného relativně neplatného právního úkonu, 

naproti tomu u relativní neplatnosti nepřímé je možnost dovolání směřována pouze vůči 

soudu. Odborná veřejnost se shoduje, že české občanské právo je založeno na principu 

přímé neplatnosti právních úkonů a tudíž, že právo dovolat se relativní neplatnosti 

právního úkonu je vykonáno jak uplatněním u soudu, tak i mimosoudně. 

3.3. Geneze neplatnosti pracovněprávního jednání pro vadu obsahu 

v zákoníku práce 

Pracovní právo, jako jedno z mála soukromoprávních odvětví, obsahovalo až do 

konce roku 2013 vlastní úpravu následků vad - v tehdejší terminologii - 

pracovněprávních úkonů. Zákoník práce z roku 1965 i nyní účinný pracovněprávní 

kodex si prošly významným posunem a mnohými změnami v oblasti právního jednání 

účastníků pracovněprávních vztahů.  

Jak již bylo zmíněno, zákoník práce z roku 1965 ve svém původním znění 

v drtivé většině upřednostňoval neplatnost absolutní před neplatností relativní, která se 

tak uplatnila pouze výjimečně. Tehdejší koncepce neplatnosti právního úkonu byla 

poplatná zejména dobovému nazírání na právní vztahy a zásadě „co není dovoleno, je 

zakázáno“, kdy veškerý zájem vyplývající z daného právního vztahu nebyl pouze 

zájmem dotčených subjektů, nýbrž zájmem celospolečenským a tehdejší společenská 

atmosféra nebyla uplatnění autonomie vůle subjektů nakloněna. 

Při přípravě nového zákoníku práce byly požadavky odborné veřejnosti 

jednoznačné: zpružnit a zefektivnit pracovněprávní úpravu, upravit vztah k občanskému 

zákoníku, zohlednit změnu společenských a ekonomických podmínek a v neposlední 

řadě reflektovat právo Evropské unie. Zákonodárce se v oblasti pracovněprávních 

úkonů a následků jejich vad snažil vymezit proti původní pracovněprávní úpravě, která 

se vyznačovala značnou rigiditou. Výsledkem jeho snahy bylo do té doby naprosto 
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revoluční pojetí neplatnosti právních úkonů, kterým se oprostil nikoli pouze od zažité 

převahy absolutní neplatnosti v pracovněprávních vztazích, ale rovněž od úpravy 

neplatnosti právních úkonů zakotvené v občanském zákoníku.  

Jádro konceptu následků vad pracovněprávních úkonů bylo v původním znění 

zákoníku práce z roku 2006 vyjádřeno v ustanovení § 20 ZP, který mimo jiné obsahoval 

značně inovátorskou myšlenku, dle níž byl každý případ neplatnosti 

pracovněprávního úkonu stižen relativní neplatností.
114

 Soukromé právo definují 

pojmy jako autonomie vůle, smlouva, dispozitivnost, pružnost, flexibilita a liberální 

přístup. Občanský zákoník z roku 1964 navzdory uvedeným základním principům 

soukromého práva až do konce své účinnosti, tj. do 13.12.2013, upřednostňoval 

neplatnost absolutní. V § 40a ObčZ byly taxativně vymezené pouze některé právní 

úkony, následkem jejichž vad byla neplatnost relativní. I přes značnou kritiku ze strany 

odborné veřejnosti se tento stav změnil až s účinností nového občanského zákoníku 

v roce 2014.  

Je až s podivem, že právě zákoník práce, který vždy vybočoval z rodiny 

soukromého práva výrazným projevem své ochranné funkce, jež se odráží ve větším 

množství kogentních ustanovení, se odklonil od občanského zákoníku a v zájmu 

zvýšené smluvní volnosti stran povýšil relativní neplatnost na obecné pravidlo, čímž 

„předběhl“ občanský zákoník o 7 let. 

Uplatnění relativní neplatnosti v té době v pracovním právu nebylo 

bezvýjimečné. Absolutní neplatností byl postihnut velmi úzký okruh právních úkonů. 

Byly jimi úkony směřující ke vzniku pracovního poměru či k uzavření dohody o práci 

konané mimo pracovní poměr (§ 20 ZP za středníkem, v původním znění). Ani 

důvodová zpráva k zákoníku práce neobjasnila, proč právě na tyto úkony napadala 

absolutní neplatnost. Zajímavé bylo rovněž kritérium, které zákonodárce zvolil pro 

rozlišování absolutní a relativní neplatnosti, neboť jím nebyly klasické důvody 

neplatnosti, nýbrž druh právního úkonu. 

                                                           
114

 Ustanovení § 20 ZP, ve znění k 1.1.2007: „Jde-li o důvod neplatnosti právního úkonu, považuje se 
právní úkon za platný, pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá; to neplatí v 
případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci 
konané mimo pracovní poměr. Neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Totéž platí, nebyl-
li úkon učiněn ve formě, kterou vyžaduje dohoda účastníků.“ 
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V letech 2006 až 2008 byla v řízení před ústavním soudem, vedoucímu 

k vyhlášení nálezu sp. zn. Pl. ÚS 83/06, namítána kromě jiného rovněž otázka 

ústavnosti všeobecné relativní neplatnosti pracovněprávních úkonů v pracovním právu. 

Ústavní soud neshledal takto široce postavenou koncepci relativní neplatnosti za 

protiústavní, naopak zrušil v ustanovení § 20 ZP část za středníkem, která byla 

základem pro jediné případy absolutní neplatnosti v pracovním právu.  

Ústavní soud odůvodnil derogaci absolutní neplatnosti ze zákoníku práce 

potřebou stability pracovního poměru, vysokou mírou právní nejistoty, kterou zákonná 

úprava přinesla a především tím, že „uplatnění absolutní neplatnosti právních úkonů 

směřujících ke vzniku základních pracovněprávních vztahů by ve svém důsledku 

znamenalo aprobaci existence tzv. faktických pracovních vztahů, protože absolutně 

neplatný právní úkon nemůže platný právní vztah založit. Je proto i z hlediska sociální a 

právní jistoty účastníků třeba ponechat i zde neplatnost relativní; ta na jedné straně 

umožní účastníkům dovolat se neplatností takového právního úkonu, na druhé straně 

však - není-li neplatnost uplatněna - existuje zde (i přes vady právního úkonu) základní 

pracovněprávní vztah, který poskytuje jeho účastníkům dostatečnou právní ochranu.“
115

 

Vzhledem k neexistenci legisvakanční lhůty u nálezů Ústavního soudu, ovládla na jaře 

roku 2008 „ze dne na den“ pracovní právo generální relativní neplatnost. 

Generální relativní neplatnost byla následkem vadných pracovněprávních 

úkonů téměř čtyři roky. Její působení v pracovním právu s sebou přineslo závažné 

důsledky. Všechny vadné úkony účastníků pracovněprávních vztahů byly podmíněně 

platné a záleželo pouze na uvážení dotčeného subjektu, zda se neplatnosti úkonu dovolá 

či nikoliv. Jak bylo řečeno výše, právo namítat relativní neplatnost se promlčuje ve 

lhůtě 3 let, po jejichž uplynutí se úkon stal formálně platným a fakticky vymahatelným. 

Široké uplatnění autonomie vůle se za těchto okolností dostalo do protikladu s ochranou 

zaměstnance, neboť i v případě flagrantního porušení základních zásad, zákona či 

dobrých mravů, se mohl zaměstnanec dovolat jejich neplatnosti pouze do konce tříleté 

promlčecí doby
116

, po jejím uplynutí nebylo účinného právního nástroje, který by 

důsledky promlčení odvrátil. 

                                                           
115

 Nález Ústavního soudu ze dne 12.3.2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06. 
116

 Odhlédneme-li od úpravy v § 72 ZP, která pro případ namítání neplatnosti právního úkonu, jímž 
dochází k rozvázání pracovního poměru, stanoví prekluzivní lhůtu dvou měsíců.  
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V této souvislosti lze znamenat i jistý tlak, který zákonodárce, resp. Ústavní 

soud nepřímo vyvíjel na zaměstnance jakožto slabší stranu pracovněprávního vztahu. 

Pro iniciaci relativní neplatnosti bylo ve většině případů zapotřebí aktivního přispění 

zaměstnance ve formě dovolání se relativní neplatnosti úkonu. K absolutní neplatnosti 

přihlíží soud ex lege a vzhledem k zásadě „iura novit curia“ je aktivita přenesena na 

soudce, který má ve vzniklém sporu zkoumat kromě jiného i soulad učiněných úkonů se 

zákonem a tím jejich platnost. Zde se obdobná právní znalost poprvé vyžadovala od 

zaměstnance, který měl v souladu s principem vigilantibus iura sám v limitované lhůtě 

hájit svá práva. V pracovním právu je však ingerence veřejnoprávních prvků určujících 

minimální standardy ochrany zaměstnance typická a omezování smluvní svobody je 

jedním z jeho pojmových znaků. Postavení a rozhodování zaměstnance je navíc 

ovlivněno sociální a ekonomickou funkcí pracovněprávního vztahu, přičemž generální 

relativní neplatnost umožňovala uzavření neplatných závazků, jejichž následky nebylo 

možné po uplynutí promlčecí doby odvrátit. 

Ústavní soud chtěl derogací následku vad pracovněprávních úkonů spočívající 

v absolutní neplatnosti poukázat především na přednost autonomie vůle subjektů 

pracovního poměru před marginálními vadami, které pokud se vyskytly v úkonu 

směřujícím ke vzniku pracovního poměru, znamenaly jeho absolutní neplatnost. Sluší se 

poznamenat, že Ústavní soud ze své pozice negativního zákonodárce nemohl ústavně 

non-konformní text zákona přepsat či změnit, ale pouze jej zrušit. Bylo na legislativě, 

aby se s názory a důsledky nálezu Ústavního soudu vypořádala.  

Do textu zákoníku práce se závěry přelomového nálezu Ústavního soudu sp. zn. 

Pl. ÚS 83/06 promítly až k 1.1.2012, kdy nabyla účinnosti novela zákoníku práce 

provedená zákonem č. 365/2011 Sb. Zmíněná novela je považována za první zásadní 

koncepční novelu pracovněprávního kodexu od doby jeho přijetí vůbec.  

Novela změnila úvodní ustanovení zákoníku práce tak, že po vymezení 

předmětu úpravy zákoníku práce, vytyčila v § 1a ZP základní zásady pracovního práva, 

nově upravila pravidla pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, opětovně 

zakotvila institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a zavedla 

některá nová pravidla při skončení pracovního poměru, jako je např. nový výpovědní 
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důvod spočívající ve zvlášť hrubém porušení režimu dočasně práce neschopného 

zaměstnance (pojištěnce) a odstupňování výše zákonného odstupného.
117

 

Výraznou změnou, kterou koncepční novela z roku 2011 přinesla, bylo zcela 

nové pojetí neplatnosti právních úkonů.
118

 Zákonodárce musel určitým způsobem 

„odpovědět“ Ústavnímu soudu a zohlednit jím nastolený stav generální relativní 

neplatnosti pracovněprávních úkonů. S ohledem na situaci v roce 2011 byla jeho pozice 

nesnadná. V té době byly práce na soukromoprávní rekodifikaci v plném proudu, 

nicméně stále nebylo jisté, zda politická scéna nový občanský zákoník a s ním 

související změnové zákony posvětí. Platný a účinný občanský zákoník byl stále 

založen na preferování absolutní neplatnosti právních úkonů, pouze taxativně byla 

vyjmenována ustanovení, jejichž následkem je neplatnost relativní. Návrh nového 

občanského zákoníku naproti tomu přichází s obecným pravidlem autonomie vůle a s ní 

související relativní neplatnosti právních jednání.  

Nabízelo se několik variant, jakým směrem se má problematická oblast 

neplatnosti pracovněprávních úkonů k 1.1.2012 vydat. Jednou z možných a systémově 

korektních variant bylo upuštění od speciální pracovněprávní úpravy neplatnosti 

právních úkonů v zákoníku práce a její odstranění z textu zákona, čímž by se ke slovu 

v souladu se zásadou subsidiarity dostal občanský zákoník a zároveň by se do budoucna 

předešlo případné novelizaci zákoníku práce v souvislosti se soukromoprávní 

rekodifikací.
119

  

Zákonodárce se i s ohledem na adresáty právních norem přiklonil k pojetí 

neplatnosti právních úkonů tak, jak ji předvídal v návrhu nového občanského zákoníku. 

Novela upřednostnila neplatnost relativní s taxativně vyjmenovanými případy 

neplatnosti absolutní. Jedním z podpůrných argumentů zvolené koncepce byla 

skutečnost, že podřízení úpravy neplatnosti právních úkonů občanskému zákoníku by 

v roce 2012 znamenalo dočasný návrat primátu absolutní neplatnosti se vším, co 
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 Srov. HŮRKA, Petr. Souhrn hlavních změn novelizace zákoníku práce pro rok 2012. Práce a mzda. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, č. 10. 
118

 Pozn.: Od účinnosti nového zákoníku práce z roku 2006 se jedná již o třetí změnu v oblasti právních 
úkonů v pracovněprávních vztazích. 
119

 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan. Nad návrhem novelizace zákoníku práce. Právní rozhledy. Praha: C. H. 
Beck, 2011. č. 17. 
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s sebou přináší. To celé s vidinou, že po dvou letech by nabyl účinnosti nový občanský 

zákoník, který by uvedenou koncepci opět převrátil ve prospěch relativní neplatnosti.
120

  

Základem úpravy následků vad pracovněprávních úkonů v zákoníku práce po 

roce 2012 se stala ustanovení § 18 a 19 ZP. V případě neplatnosti právního úkonu pro 

vadu obsahu stanovila novela neplatnost relativní, dle které se úkon považuje za platný, 

pokud se ten, kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá. Z pohledu 

dlouhodobých vztahů je tato úprava zvlášť významná, jelikož strany mohou vadu 

právního úkonu vnímat jako marginální v kontextu dalších práv a povinností, které jim 

z pracovněprávního vztahu vznikají. Možnost dovolat se neplatnosti byla klasicky 

limitována vůči tomu, kdo ji sám způsobil. Následek neplatnosti právního úkonu 

nemohl být zaměstnanci na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám. Uvedené 

pravidlo mělo odraz i v povinnosti subjektu vydat bezdůvodné obohacení získané 

z neplatného právního úkonu. To znamená, že přijal-li zaměstnanec plnění z právního 

úkonu, který trpěl vadou, bylo třeba zkoumat, kdo vadu právního úkonu způsobil. Pouze 

v případě, že by zaměstnanec způsobil onu vadu výlučně sám, byl by povinen vydat 

zaměstnavateli plnění, o které se bezdůvodně obohatil. 

Výjimka z obecného pravidla relativní neplatnosti byla zakotvena v ustanovení § 

19 ZP
121

, které mělo postihnout ty případy, kdy vada právního úkonu svým charakterem 

přesahovala zájem dotčených stran a dotýkala se zájmů celé společnosti. 

Široké pojetí důvodů vedoucích k absolutní neplatnosti, tak jak byly vymezeny v 

§ 19 ZP, vedly v mnohých případech k zamyšlení, který úkon byl pro vadu obsahu 
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 BEZOUŠKA, Petr; HŮRKA, Petr. Neplatnost právních úkonů podle znění zákoníku práce od 1. ledna 
2012. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012. č. 6. 
121

 Srov. § 19 ZP ve znění k 1.1.2012 až 31.12.2013: 
„Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního úkonu, 

a) který nebyl učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, 
b) který byl učiněn osobou nezpůsobilou k právním úkonům nebo osobou jednající v duševní poruše, 
která ji činí k tomuto úkonu neschopnou, 
c) který zavazuje k plnění od počátku nemožnému, 
d) který odporuje zákonu nebo jej obchází a zároveň nejsou naplněny základní zásady pracovněprávních 
vztahů, 
e) který odporuje dobrým mravům, 
f) kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv, 
g) k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu v případech, kdy to stanoví výslovně 
tento zákon anebo zvláštní zákon; požaduje-li zákon, aby právní úkon byl s příslušným orgánem pouze 
projednán, není právní úkon neplatný, i když k tomuto projednání nedošlo.“ 
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v pracovním právu vlastně stižen relativní neplatností. Z pohledu teorie práva, litery 

zákona i důvodové zprávy koncepční novely, byla zřejmá vůle zákonodárce 

upřednostnit relativní neplatnosti před neplatností absolutní. Až aplikací daných 

ustanovení a jejich „uvedením v život“ lze postupně vypozorovat, že uplatnění relativní 

neplatnosti v pracovním právu není v takové míře, v jaké si to zákonodárce 

představoval, zřejmě možné. Brzdnou silou v postupném procesu prosazování zásady 

autonomie vůle i do prostředí následků vad právních úkonů bude v pracovním právu - 

kromě širokého legislativního zakotvení důvodů absolutní neplatnosti - opět zásada 

ochrany slabší strany, resp. zásada zvláštní ochrany postavení zaměstnance. Na 

faktickém dopadu ustanovení § 19 ZP do pracovněprávních vztahů se jasně ukázalo, že 

navzdory doktrínou prosazovanému co nejširšímu uplatnění vůle subjektů, která by 

měla být korigována pouze relativní neplatností, bylo očividné, že v praxi pracovního 

práva představuje absolutní neplatnost nezbytný právní institut, čímž se svým způsobem 

z upřednostňovaného pravidla stala výjimka. 

3.4. Neplatnost pracovněprávních jednání pro vadu obsahu ve světle 

rekodifikovaného soukromého práva 

Na počátku roku 2014 přineslo mnohaleté rekodifikační úsilí své ovoce a nový 

občanský zákoník spolu se zákonem o obchodních korporacích a zákonem o 

mezinárodním právu soukromém nabyly přes všechny pochybnosti své účinnosti. 

S sebou přinesly změny stovek právních předpisů, jež bylo nutno uvést do souladu 

s novým základním kamenem soukromého práva, kterým se občanskoprávní kodex 

s více než třemi tisíci ustanoveními okamžitě stal. Ani zákoník práce nebyl výjimkou a i 

jej bylo nutno novému soukromému právu přizpůsobit. Stalo se tak zákonem č. 

303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace 

soukromého práva. Jak bylo zmíněno již výše, došlo uvedeným harmonizačním 

zákonem kromě jiného i k podstatné modifikaci úpravy vad pracovněprávních jednání. 

Nově se zákoník práce v dané problematice spoléhá na občanský zákoník, jehož 

pravidla pouze modifikuje a upravuje pro své potřeby. Tímto legislativní konceptem 

došlo k dalšímu významnému prohloubení principu subsidiarity mezi oběma předpisy. 

I za účinnosti nového občanského zákoníku zůstala nadále obecným pravidlem 

následků vad právních jednání neplatnost relativní tak, jak s ní počítal zákonodárce již 
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v roce 2011, když se rozhodoval, jakou cestou se mají následky vad pracovněprávních 

jednání vydat. Její nejvýznamnější důvody je ovšem třeba hledat v části I. hlavě V. dílu 

1 a oddílu 6 nového občanského zákoníku, pod rubrikou hlavní důvody neplatnosti, 

konkrétně pak v § 580 až 585 NOZ. 

Zákonodárce v § 580 až 582 NOZ vyzdvihl důvody, které budou vždy působit 

neplatnost daného právního jednání, a teprve po zjištění přítomnosti toho kterého 

důvodu bude třeba rozhodnout, zda se jedná o neplatnost relativní či absolutní. Klíčem 

uvedeného rozhodování by měla být ustanovení § 586 a 588 NOZ.  

Lze očekávat, že odlišení relativní a absolutní neplatnosti právního jednání bude 

otázkou nesmírně obtížnou tentokrát nikoli pouze pro laickou veřejnost, ale rovněž pro 

odborníky. Občanský zákoník z roku 1964 prostřednictvím výčtové metody zřetelně 

vymezil hranice mezi neplatností absolutní a relativní, které byly svým způsobem pro 

aplikační praxi pohodlné, neboť nenechávaly v otázce neplatnosti právního jednání 

nikoho na pochybách. Nové soukromé právo přichází s inovativním pohledem na 

sankce vadných právních jednání, když rozlišuje mezi absolutní a relativní neplatností 

podle toho, v zájmu koho je neplatnost konkrétního právního jednání stanovena, 

přičemž uvedené hledisko není nikde definováno a bude předmětem výkladu každého 

jednotlivého zákonného ustanovení.  

Základem pro relativní neplatnost je § 586 NOZ, který stanoví, že je-li 

neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může dát podnět 

k jejímu zjištění pouze tato osoba. Absentuje-li toto dovolání se neplatnosti právního 

jednání, zákon finguje jeho platnost. Jinými slovy se na relativně neplatné právní 

jednání hledí jako od počátku platné, pokud se osoba, k jejíž ochraně je neplatnost 

právního jednání stavena, této neplatnosti nedovolá a soud deklaratorním rozhodnutím 

tuto neplatnost nepotvrdí. Uvedené pravidlo modifikuje dosavadní teoretický přístup 

k otázce relativně neplatného právního jednání, který vycházel z toho, že vadné právní 

jednání bylo platné, až do rozhodnutí soudu o jeho neplatnosti.
122

 Nový pohled 

zákonodárce na následky vad právních jednání znovu ukazuje na preferenci autonomie 

vůle člověka a její prolínání rekodifikovaným soukromým právem. Bude záležet na 
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svobodné vůli subjektů daného (pracovně)právního vztahu, zda po zvážení všech 

okolností dobrovolně ponechají vadné právní jednání v platnosti či namítnou jeho vadu 

a tím dají podnět k případnému konstatování jeho neplatnosti soudem. 

Východiskem pro absolutní neplatnost je v novém soukromém právu § 588 

NOZ, čemuž napovídá i zákonodárcem zvolené návětí daného ustanovení „soud 

přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání …“. Sankci neplatnosti 

zákonodárce v takovém případě nezvolil pouze z důvodu ochrany určité osoby, nýbrž 

v zájmu ochrany celé společnosti.  

Obecnými důvody neplatnosti právního jednání je rozpor s dobrými mravy, 

rozpor se zákonem, ovšem pouze pokud to smysl a účel zákona vyžaduje, počáteční 

nemožnost plnění (§ 580 NOZ), jednání osoby nesvéprávné, osoby jednající v duševní 

poruše, která ji činí neschopnou právně jednat (§ 581 NOZ), přítomnost omylu 

v právním jednání (§ 583 a násl. NOZ) a konečně nedostatek formy právního jednání (§ 

582 NOZ). Z těchto uvádí zákon jako důvod absolutní neplatnosti pouze tři skutečnosti: 

zjevný rozpor s dobrými mravy, rozpor se zákonem, za současného splnění podmínky, 

že zákonu odporující právní jednání zjevně narušuje veřejný pořádek, a konečně 

skutečnost, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému. V pracovním 

právu přistupuje k obecnému základu položenému § 588 NOZ jako čtvrtý důvod 

absolutní neplatnosti § 19 odst. 1 ZP, který stanoví, že soud přihlédne i bez návrhu 

k neplatnosti právního jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného 

orgánu, ovšem pouze v případech, kdy to zákon výslovně stanoví. 

Ačkoli následující důvod není mezi obecnými důvody neplatnosti právního 

jednání uveden, nelze opominout, že sankce neplatnosti stíhá v souladu s ust. § 1796 

NOZ smlouvu, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové 

slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či 

poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém 

nepoměru. 

Rozpor s dobrými mravy a počáteční nemožnost plnění jsou v českém právním 

prostředí již standardními důvody neplatnosti právního jednání.
123

 Východiskem je 

znění § 547 NOZ, které přikazuje, aby právní jednání svým obsahem a účelem 
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odpovídalo dobrým mravům i zákonu. Sankcí za porušení tohoto příkazu je zásadně 

neplatnost právního jednání. I přes značnou komplikovanost otázky definice dobrých 

mravů dospěla soudní judikatura k více či méně uznávanému a ustálenému výkladu 

tohoto neurčitého právního pojmu. Ústavní soud ve svém nálezu vyhlášeném pod sp. zn. 

II. ÚS  249/97 uvedl: „dobré mravy jsou souhrnem etických, obecně zachovávaných a 

uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, 

aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické 

společnosti.“ Sluší se poznamenat, že dobré mravy nejsou synonymy s mravností či 

morálkou. O. Hein definuje ve svém díle mravnost jako neměnnou přirozenoprávní 

kategorii, zatímco morálku vnímá jako proměnlivou kategorii pozitivněprávní.
124

 Dobré 

mravy se snažil vystihnout i Z. Grus, když je přirovnal k určitému souboru norem 

morálky, kterému je ze zákona propůjčena síla zákona.
125

 I přes snahu teorie co 

nejpřesněji dobré mravy vystihnout, je potřeba si uvědomit, že obsah tohoto pojmu není 

pevně daný, ale tendenčně se vyvíjí spolu s vývojem společnosti. 

Navzdory relativně stabilnímu chápání pojmu dobré mravy budou tyto 

s účinností nového občanského zákoníku opět předmětem soudního výkladu, neboť 

rozpor s dobrými mravy je důvodem pro relativní i absolutní neplatnost právního 

jednání a nově tak bude třeba zkoumat nejenom, zda právní jednání (roz. jeho obsah a 

účel) je či není v rozporu s dobrými mravy, ale rovněž jakou intenzitou jsou dobré 

mravy porušovány. Je-li rozpor právního jednání s dobrými mravy natolik patrný, že 

osoba průměrně rozumná
126

 rozpor daného právního jednání s dobrými mravy 

bezpochyby a snadno rozpozná, jde o zjevný rozpor s dobrými mravy, který bude mít za 

následek absolutní neplatnost takového právního jednání. Nebude-li však rozpor 

s dobrými mravy natolik zřejmý a evidentní, bude sankčním následkem pouze 

neplatnost relativní.
127

 S uvedeným názorem se však někteří autoři neztotožňují a 

požadují v případě každého rozporu právního jednání s dobrými mravy výhradně 
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následek v podobě absolutní neplatnosti.
128

 S ohledem na gramatický a logický výklad 

ustanovení § 580 odst. 1 a § 588 NOZ je nutné se přiklonit k názoru M. Zuklínové, 

neboť v obou předmětných ustanoveních je rozpor s dobrými mravy důvodem 

zakládajícím neplatnost právního jednání, nicméně v § 588 NOZ až „zjevný rozpor“ 

zakládá přísnější následek v podobě absolutní neplatnosti; uvedené ukazuje na zřejmý 

záměr zákonodárce rozlišovat intenzitu rozporu právního jednání s dobrými mravy a 

sankcionovat jej až s přihlédnutím k míře tohoto rozporu. 

Z uvedeného je patrné, že určení druhu neplatnosti právního jednání bude více 

než kdy dříve záviset na subjektivním vnímání dobrých mravů a morálky konkrétním 

soudcem, příznačná se zdají být slova Z. Gruse: „právo dobrých mravů“ je právem 

soudcovským.“
129

 

Rozpor se zákonem představuje další vadu právního jednání. Občanský zákoník 

z roku 1964 v § 39 stanovil, že neplatný je každý právní úkon, který svým obsahem 

nebo účelem odporuje zákonu nebo zákon obchází. Uvedené ustanovení se pro justiční 

praxi stalo zdrojem často až přepjatého formalismu a mechanického uplatňování sankce 

absolutní neplatnosti pro všechny právní úkony, které odporovaly zákonu či jej 

obcházely, bez ohledu na vůli stran i intenzitu rozporu daného úkonu se zákonem. Na 

rozdíl od dřívější právní úpravy je pro vyvolání neplatnosti právního jednání 

odporujícího zákonu od roku 2014 zapotřebí naplnění další kvalifikované skutečnosti. 

Sankcí v podobě neplatnosti má být stiženo pouze takové právní jednání, které odporuje 

zákonu, a zároveň smysl a účel zákona toto sankcionování neplatností vyžaduje, na 

rozdíl například od situace, kdy je právní jednání v rozporu s pouhou literou zákona. I 

v tomto případě bude záležet na soudním výkladu a soudní diskreci, neboť nejprve 

budou mít soudy povinnost zjistit smysl a účel relevantního zákonného ustanovení, 

přičemž shledají-li, že zjištěný smysl a účel zákona sankci neplatnosti vyžaduje, teprve 

potom bude na místě rozhodnout, o jaký druh neplatnosti půjde; rozhodne opět jednak, 

zda je neplatnost v konkrétním případě stanovena na ochranu zájmu společnosti či 

zájmu jednotlivce, a dále povaha vady, daná její závažností.
130
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Rozpor se zákonem bude sankcionován absolutní neplatností v souladu s § 588 

NOZ v případě, kdy bude zároveň zjevně narušovat veřejný pořádek. Přestože tak 

zákonodárce výslovně v případě absolutní neplatnosti nestanoví, což lze vnímat jako 

jistý nedostatek nové úpravy, i zde bude nutné nejprve zkoumat, zda obsah a účel 

zákonného ustanovení sankcionování neplatností vyžaduje; teprve poté soud posoudí, 

zda je zároveň zákonné ustanovení zakotveno s cílem chránit veřejný pořádek.
131

  

Institut veřejného pořádku byl vyložen již výše v části I. kapitola 1. Ústavní 

principy a jejich vyjádření v pracovním právu. Na tomto místě lze pro úplnost doplnit, 

že původně vznikl jako kritérium omezující autonomii vůle v právu soukromém, odkud 

se později přenesl do práva veřejného, se kterým byl spojován častěji. Obdobně jako 

dobré mravy nelze ani kritérium veřejného pořádku v právní normě definovat a tím 

zastavit jeho vývoj. Stejně jako v případě dobrých mravu je veřejný pořádek neurčitým 

právním pojmem, jehož výklad je ponechán doktríně a judikatuře. Oba pojmy se navíc 

mohou překrývat, neboť jejich hranice nejsou a ani nemohou být pevně stanoveny. 

Posledním z důvodů absolutní neplatnosti obecných pro celé soukromé právo je 

nemožnost plnění, které bylo předmětem právního jednání.
132

 Neplatnosti však podléhá 

pouze tzv. počáteční nemožnost plnění, čímž se staví do kontrapozice vůči následné 

nemožnosti plnění, která je důvodem zániku závazku a zároveň důvodem zpravidla 

vzniku nějaké povinnosti jiné, zejména povinnosti k náhradě škody. 

V souvislosti s relativní a absolutní neplatností právních jednání a změn, která 

nová soukromoprávní rekodifikace do této oblasti přinesla, se sluší věnovat pozornost 

rovněž právnímu jednání, ke kterému byla jednající osoba přinucena. V této oblasti 

došlo k významnému posunu. Jde o situace, kdy je vůle jednajícího ovlivněna hrozbou 

tělesného či psychického (duševního) násilí a to takovým způsobem, že je jednající 

k projevení vůle přinucen. Tato hrozba musí být navíc takové kvality, aby vyvolala 

vzhledem k významu a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí a osobním vlastnostem 

toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu. Navzdory původní úpravě 

v občanském zákoníku z roku 1964, který právní úkon s uvedenou vadou sankcionoval 

striktně absolutní neplatností, vrací se nový občanský zákoník k zásadě esti coactus 
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tamen voluit,
133

 která zapříčiní sankcionování vadného jednání opět neplatností, nově 

však relativní. Zákonodárcův motiv k uvedené změně má své ratio v myšlence, že 

donutit lze osobu i k tomu, aby jednala ke svému prospěchu nebo k užitku osoby blízké. 

Není důvod i na tyto případy aplikovat generální absolutní neplatnost a zůstane tedy na 

vůli jednajícího, aby zvážil zachování platnosti vlastního jednání. Slovy důvodové 

zprávy „i tady se dává přednost autonomii vůle před hlediskem zákonné šablony.“
134

 Od 

uvedeného je nutno odlišit situace, kdy vůle donucené osoby úplně absentuje a 

neexistuje, v těchto případech by se jednalo o zdánlivé právní jednání (např. osoba vede 

ruku jednajícího při podpisu listiny).
135

 

Zákoník práce doplňuje obecné důvody absolutní neplatnosti právního jednání 

speciálním ustanovením § 19 odst. 1 ZP, kterou tuto sankci stanoví pro právní jednání, 

k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu, v případech, ve kterých 

to zákon vyžaduje. Případy, kdy zaměstnavatel potřebuje k právnímu jednání předchozí 

souhlas odborové organizace, jsou typicky udělení výpovědi či okamžité zrušení 

pracovního poměru s členem orgánu odborové organizace
136

 a vydání pracovního řádu, 

u kterého zákon požaduje souhlas odborové organizace v písemné formě
137

. Je třeba si 

v této souvislosti uvědomit, že sankce absolutní neplatnosti se aktivuje pouze v těch 

případech, ve kterých to zákon výslovně stanoví, přičemž ten tak činí  u 

obou vyjmenovaných situací.  

Je patrné, že koncepce vad pracovněprávních úkonů s následkem neplatnosti 

doznala se změnou soukromého práva zásadních změn. Zajímavé je porovnat úpravu 

absolutní neplatnosti pracovněprávních úkonů před 1.1.2014 s pracovněprávními 

jednáními po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku. Lze nalézt hned několik 

odlišností. Absolutní neplatností byly stiženy jak v původní, tak v nyní účinné zákonné 

úpravě právní úkony (resp. jednání) učiněná osobou nezpůsobilou k právním úkonům 

(resp. osobou nesvéprávnou) nebo osobou jednající v duševní poruše, která ji činí 

k tomuto úkonu neschopnou, stejně tak právní úkon či jednání zavazující k plnění od 
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počátku nemožnému a konečně právní úkon či jednání, k němuž nebyl udělen 

předepsaný souhlas příslušného orgánu v případech, kdy to zákon stanoví. Uvedené 

vady právních jednání jsou již standardními příčinami vedoucími k absolutní 

neplatnosti. Určitou změnu doznalo právní jednání zaměstnance, kterým se předem 

vzdává svých práv. Původní úprava sankcionovala uvedené jednání absolutní 

neplatností, ta nynější však využívá nejstriktnější sankce a napříště považuje takový 

projev vůle zaměstnance za zdánlivý. Právní jednání učiněné nesvobodně bylo blíže 

popsáno výše a je sankcionováno relativní neplatností, v původní úpravě pro něj § 19 

odst. 1 ZP (s účinností do 31.12.2013) stanovil zákon neplatnost absolutní.  

Nejzajímavější bude jistě srovnání účinků právních jednání stižených těmi 

nejběžnějšími vadami, tj. učiněných v rozporu se zákonem nebo v rozporu s dobrými 

mravy. Rozpor se zákonem byl již v minulé právní úpravě navázán na kumulativní 

podmínku, kdy až s jejím naplněním bylo možné hovořit o vadném právním úkonu. 

Absolutní neplatnost tehdy stíhala pracovněprávní úkony, které odporovaly zákonu 

nebo jej obcházely a zároveň nebyly naplněny základní zásady pracovněprávních 

vztahů. Nynější úprava stojí na obdobném konceptu, kvalifikovaný rozpor se zákonem 

zde nicméně podmiňuje zjevné narušení veřejného pořádku. Obdobné pojetí není 

náhodné a základní zásady plnily v pracovním právu funkci, kterou bude po účinnosti 

nového občanského zákoníku plnit v pracovním právu veřejný pořádek. Pravděpodobně 

hlavně z tohoto důvodu byl novelizován § 1a ZP a do odstavce druhého byly některé 

základní zásady pracovního práva explicitně (a z určitého úhlu pohledu až artificiálně) 

podřazeny pod hodnoty chránící veřejný pořádek. Čistě doktrinální je potom otázka, zda 

uvedená subsumpce některých zásad pod kategorii veřejného pořádku není stižena 

jistým „deficitem legitimity“
138

 či zda je výslovné vytyčení pravidel, která lze považovat 

za pravidla vyjadřující hodnoty, které chrání veřejný pořádek, legitimní a 

ospravedlnitelné. I přes snahu o navázání zákonné úpravy po 1.1.2014 s úpravou, která 

ji předcházela, je patrné, že došlo ke značnému rozšíření aplikace sankce absolutní 

neplatnosti na pracovněprávní jednání, když základní zásady pracovního práva jsou 

                                                           
138

 Srov. MORÁVEK, Jakub. K vybraným aspektům dopadu NOZ a rekodifikace soukromého práva do 
úpravy pracovněprávních vztahů, In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní 
právo 2013 na téma Pracovní právo a nový občanský zákoník. Brno: Masarykova univerzita, 2013, Spisy 
Právnické fakulty MU č. 466. 
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napříště pouze okrajovou součástí širokého veřejného pořádku, který občanský zákoník, 

resp. zákoník práce chrání.  

Dobré mravy prošly také určitým vývojem. Zákonná úprava v § 19 písm. e) ZP 

(s účinností do 31.12.2013) sankcionovala absolutní neplatností každý případ rozporu 

právního úkonu s dobrými mravy. Nový občanský zákoník stanoví stejnou sankci až pro 

právní jednání, které narušuje dobré mravy intenzivněji a slovy zákona se jim „zjevně 

příčí“. Je otázkou, jaké právní jednání překročí pomyslnou hranici zjevného rozporu a 

jaké nikoliv. Vrátíme-li se k otázce základních zásad pracovního práva a jejich 

novelizované kategorizaci na ty, které vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek a 

ty, které nikoliv, nastává zajímavá otázka, zda by pouhý rozpor se základními zásadami 

pracovního práva (tj. bez dodatečné podmínky rozporu se zákonem) byl schopen 

vyvolat absolutní neplatnost právního jednání, totiž zda základní zásady pracovního 

práva vyjadřují mimo jiné i hodnoty, které chrání dobré mravy? Bezpochyby bude vždy 

záležet na okolnostech daného případu. Lze si představit, že jednání, které je v rozporu 

se zvláštní zákonnou ochranou postavení zaměstnance bude v určitých případech rovněž 

v rozporu s dobrými mravy (a splní-li zákonný požadavek potřebné intenzity, vyvolá 

následek absolutní neplatnosti vadného právního jednání bez ohledu na svůj soulad se 

zákonem), na druhou stranu u zásady uspokojivých a bezpečných podmínek výkonu 

práce lze tuto souvislost vysledovat jen stěží.  

Závěrem uvedené geneze neplatnosti právních úkonů, resp. právních jednání 

v pracovněprávních vztazích lze upozornit na náročnost dané problematiky pro adresáty 

právních norem. Vady právního jednání a jejich následky jsou již několik let oblastí, ve 

které se právně nevzdělaná osoba bez pomoci odborníka neobejde. Časté změny, 

kterými pracovní právo a konkrétně institut neplatnosti pracovněprávních důvodů, 

procházel, vyvolávají  u laické veřejnosti zmatení a  u veřejnosti odborné zamyšlení se 

nad legitimitou veškerých kroků zákonodárce, kterými v uplynulém desetiletí do 

pracovního práva zasáhl.  

Zákonná úprava a koncepce vad pracovněprávních jednání představuje trvající 

výzvu. Výzvu pro legislativní sbor, akademiky, praktikující právníky i veřejnost. Je to 

výzva, která cílí na jednoduchost, přesnost, terminologickou správnost a v pracovním 
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právu především na stabilitu. Pouze tak může být právo předvídatelné, srozumitelné a 

tím i spravedlivé. 

3.5. Geneze neplatnosti pracovněprávního jednání pro vadu formy 

v zákoníku práce 

Soukromé právo je již klasicky ovládáno v otázce formy právního jednání 

zásadou bezformálnosti. To znamená, že každá osoba je oprávněna zvolit si formu 

svého právního jednání podle svého svobodného uvážení. Uvedené pravidlo neplatí 

bezvýjimečně, a proto v některých případech dochází k jejímu omezení. Důvodem 

tohoto omezení může být jednak zákon (typicky tam, kde je otázka formy ve veřejném 

zájmu) a jednak dohoda stran. Zásada bezformálnosti je v novém občanském zákoníku 

explicitně vyjádřena v ustanovení § 559 NOZ, které opravňuje každého k libovolné 

volbě svého právního jednání, není-li ve volbě formy omezen ujednáním či zákonem. 

V obecném soukromém právu nalezneme tři typy forem právního jednání: ústní, 

písemná a forma veřejné listiny (u nás jde například o formu notářského zápisu, tzv. 

přísná písemná forma). Přísnější forma je zákonem či ujednáním stran stanovena za 

účelem vyšší právní jistoty, výhodnější důkazní pozice, zajištění ochrany třetích osob a 

nezřídka rovněž za účelem ochrany jednajících stran před vlastním neuváženým 

jednáním. V pracovním právu je z uvedených nejběžnější forma právního jednání 

písemná či ústní. 

Zákoník práce ve znění do 31.12.2011 rozlišoval právní úkony na ty, u nichž byl 

v případě nedodržení požadované formy explicitně stanoven následek neplatnosti (v 

tehdejším právním prostředí generální relativní neplatnosti bylo nutné neplatnost vždy 

namítnout) a na ty právní úkony, které i v případě nedodržení stanovené formy 

zůstávaly platné, neboť u nich text zákona výslovně nestanovil formuli „jinak je 

neplatný“ (v rovině soukromého práva potom nebylo nedodržení jejich formy nijak 

sankcionováno). 

Koncepční novela provedená zákonem č. 365/2011 Sb. vymezila na poli 

následků vad právních úkonů z důvodu nedostatku formy nová pravidla. Tato pravidla 

byla odlišná pro právní úkony jednostranné a dvoustranné. U dvoustranných bylo navíc 

nutné rozlišit, zda požadavek formy právního úkonu stanovil zákon či si ho strany 
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ujednaly samy a v neposlední řadě mělo pro následek nedodržení formy dvoustranného 

právního úkonu vliv, k čemu daný úkon směřoval, resp. co bylo jeho předmětem. 

 Koncepční novela zejména sjednotila diferencované právní úkony a zavedla 

novou koncepci následků vadných právních úkonů z hlediska nedodržení formy, dle níž 

vyžadoval-li zákon pro platnost právního úkonu písemnou formu, stačilo, aby napříště 

uvedl, že daný právní úkon musí být písemný, nebylo již nadále nutné uvádět dovětek 

„jinak je neplatný“.
139

 

Dále s sebou kromě nově stanoveného pravidla, pomocí něhož bylo možno 

rozpoznat, který právní úkon bude v případě nedodržení stanovené formy stižen 

neplatností, přinesla rovněž poněkud kontroverzní názor na určení, o jaký druh 

neplatnosti v daném případě půjde. Tehdejší znění § 18 ZP (účinné do 31.12.2013) se 

snažilo zavést v pracovněprávních vztazích převahu relativní neplatnosti, ovšem pouze 

pro vady obsahu právního úkonu a za podmínky, nestanoví-li § 19 ZP jinak (ten 

v tehdejším znění upravoval vady, jejichž následkem byla absolutní neplatnost). 

Gramatickým a logickým výkladem bylo možné dojít  k závěru, že v případě 

nedodržení formy právního úkonu, bude tento – vzhledem k absenci jakékoli zmínky o 

formě právního jednání v § 18 ZP - neplatný absolutně.
140

 Odlišný náhled na uplatněný 

druh neplatnosti vycházel z teleologického výkladu s přihlédnutím k účelu stanovené 

formy. Podle něj bylo v první řadě nutné rozlišit, zda je požadavek formy založen 

zákonem či ujednáním stran. Bylo-li pro dvoustranný právní úkon vyžadováno dodržení 

formy zákonem, mohlo se alternativně jednat o relativní či absolutní neplatnost (určující 

bylo posouzení vady prizmatem narušení základních zásad pracovněprávních vztahů 

v souladu s § 19 písm. d) ZP ve znění do 31.12.2013). Naproti tomu, byl-li požadavek 

formy založen v souladu se zásadou autonomie vůle svobodným ujednáním stran, byl 

právní úkon v případě nedodržení formy neplatný pouze relativně.
141

 

Výjimku z uvedeného představovaly právní úkony, jimiž se zakládal nebo měnil 

základní pracovněprávní vztah (tj. pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo 
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 K tomu srov. VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; DOLEŽÍLEK, Jiří a kol. Zákoník práce. 
Komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 31. 
140

 BĚLINA, Miroslav; PICHRT, Jan. Nad návrhem novelizace zákoníku práce. Právní rozhledy. Praha: C. H. 
Beck, 2011, č. 17. 
141

 BEZOUŠKA, Petr; HŮRKA, Petr. Neplatnost právních úkonů podle znění zákoníku práce od 1. ledna 
2012. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012. č. 6. 
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pracovní poměr). Zákon v § 20 ZP ve znění do 31.12.2013 stanovil v případě 

nedodržení formy u těchto klíčových pracovněprávních úkonů následek absolutní 

neplatnosti, ovšem pouze za předpokladu, že ještě nebylo započato s plněním.
142

 

Konečně pro jednostranné pracovněprávní úkony a kolektivní smlouvy byla 

stanovena pro vadu formy vždy neplatnost absolutní. 

3.6. Neplatnost pracovněprávních jednání pro vadu formy ve světle 

rekodifikovaného soukromého práva 

Po účinnosti nového občanského zákoníku budou rovněž následky vad 

pracovněprávních úkonů pro vadu formy regulovány obecným soukromoprávním 

kodexem s výjimkami, které zakotví zákoník práce. Ten tak činí pouze 

v novelizovaném znění § 20 ZP.  

Minimální pozornost je v prvé řadě nutné věnovat krom jiného rovněž 

náležitostem platného právního jednání. Aby právní jednání učiněné v písemné formě 

bylo platné, vyžaduje se v souladu s § 561 NOZ podpis jednajícího. Podpis může být 

nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé, a za podmínek stanovených 

zákonem může jednající osoba využít i elektronického podpisu. Další náležitosti stanoví 

zákon pouze ve speciálních případech, např. v případě uzavření kolektivní smlouvy se 

kromě obligatorní písemné formy vyžadují podpisy smluvních stran na téže listině.
143

 

Základním ustanovením, které stanoví následky nedostatku formy právního 

jednání, je § 582 NOZ, jež tyto následky stanoví jak pro právní jednání, jehož forma 

byla sjednána stranami, tak pro formu stanovenou zákonem. 

Pokud je forma právního jednání stanovená zákonem, jedná se bezvýjimečně o 

ustanovení kogentní, neboť zákon stanoví požadavek určité formy pouze tam, kde je 

toho potřeba z důvodu zachování veřejného pořádku. Nedodržení stanovené formy je 

proto sankcionováno výhradně absolutní neplatností. Nově a v dočasném značně 

rigidním českém právním prostředí dosti překvapivě lze i tento následek odvrátit, resp. 

zhojit dodatečným ujednáním stran. Naproti tomu sjednají-li si formu právního jednání 
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 Srov. ust. § 20 odst. 2 ZP ve znění do 31.12.2013: „Nebyl-li právní úkon, jímž vzniká nebo se mění 
základní pracovněprávní vztah (§ 3), učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti 
dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním.“ 
143

 K tomu viz ust. § 27 odst. 2 ZP. 
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strany svým soukromým ujednáním, je sankcí za nedodržení této formy také neplatnost, 

v tomto případě však neplatnost relativní, to znamená, že se neplatnosti musí některá ze 

stran ujednání dovolat. I zde je možné vadu právního jednání zhojit dodatečným 

ujednáním stran (srov. ust. § 582 NOZ).
144 

 

V souladu s § 582 odst. 2 NOZ lze neplatnost právního jednání, u něhož nebyla 

dodržena požadovaná forma namítnout, pouze nebylo-li již plněno. Uvedené se 

přirozeně nevztahuje na právní jednání, jehož forma byla požadována zákonem
145

, tuto 

neplatnost lze namítnout kdykoli bez ohledu na to, zda již bylo nebo nebylo podle 

právního jednání plněno. Zákoník práce doplňuje uvedené ustanovení § 20 ZP, které je 

jako lex specialis přísnější a vyhrazuje tuto výjimku pouze pro nejdůležitější 

pracovněprávní jednání. Nebylo-li právní jednání učiněné ve formě, kterou vyžaduje 

zákoník práce, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto 

jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní 

vztah. Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb. stanoví k otázce vzájemného vztahu 

mezi uvedenými ustanoveními následující: „Protože v novém občanském zákoníku se 

možnost namítnout neplatnost právního jednání pro nedodržení jeho formy vztahuje na 

právní jednání dohodnuté smluvními stranami a na právní jednání podle jeho části 

čtvrté, je pro pracovněprávní vztahy na místě navrhnout odchylnou úpravu. U právních 

jednání, jejichž formu vyžaduje zákoník práce, není možné se dovolat jejich neplatnosti 

v případě těch právních jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní 

vztah, bylo-li již započato s plněním. To se týká zejména případů, kdy pracovní smlouva, 

jíž se zakládá pracovní poměr, byla dohodnuta jen ústně. V případě ostatních smluv, 

u kterých zákoník práce předepisuje písemnou formu, např. kvalifikační dohoda (§ 234), 

nebude-li tato forma dodržena, bude možné namítnout jejich neplatnost v zásadě bez 

časového omezení.“
146

 

Z toho důvodu například dohodnou-li se strany ústně na tříměsíční zkušební 

době (pro kterou zákoník práce v souladu s § 35 odst. 6 ZP vyžaduje písemnou formu), 

je takové ujednání neplatné, ledaže by strany vadu dodatečně zhojily písemným 
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 Srov. ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, 
srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura. 2. vydání. Praha: Linde Praha a.s., 2013. s. 77. 
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 Ledaže by určitou formu právního jednání vyžadovala ustanovení části čtvrté nového občanského 
zákoníku, upravující relativní majetková práva, ve smyslu ust. § 582 odst. 2 NOZ in fine. 
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 Srov. Parlament ČR, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013, tisk č. 930/0. 
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ujednáním. Zároveň ujednání o zkušební době nelze považovat za právní jednání 

směřující ke vzniku či změně základního pracovněprávního vztahu, proto mohou jeho 

neplatnost strany namítnout bez ohledu na počátek plnění.  

V neposlední řadě je nutné zmínit pravidla týkající se změny právního jednání, 

pro něž zákon či ujednání stran vyžadovalo určitou formu. Vyžaduje-li pro právní 

jednání určitou formu zákon, lze obsah právního jednání změnit projevem vůle v téže či 

přísnější formě. V případě formy sjednané stranami, lze obsah právního jednání změnit i 

v jiné formě, ledaže by to strany svým ujednáním vyloučily. Pokud je tedy k uzavření 

smlouvy vyžadována písemná forma, je možno ji změnit opět právním jednáním 

v písemné formě či úředním zápisem jako přísnější písemnou formou. Naproti tomu 

byla-li smlouva uzavřena na základě svobodného rozhodnutí stran ve formě úřadního 

zápisu, je možno následně měnit její obsah ujednáním v prosté písemné formě. Zákon 

tímto přesně rozlišuje mezi formou vyžadovanou zákonem a formou sjednanou 

stranami. 

4. Zdánlivé právní jednání 

Zákonodárce zakotvil prostřednictvím ustanovení nového občanského zákoníku 

do objektivního práva nový institut či spíše „fenomén“ označovaný jako „zdánlivé 

právní jednání“ (non negotium).
147

 Zdánlivé právní jednání představuje nejtěžší 

následek, který vadné právní jednání může postihnout a zároveň pomyslný vrchol 

výkladu na téma následky vad pracovněprávních jednání. 

Teoretici civilního práva považovali do účinnosti nového občanského zákoníku 

institut zdánlivého právního jednání za jednání, které postrádá některou z podstatných 

náležitostí právního jednání. Jde tedy o takové „chování, které je sice právnímu jednání 

podobné, protože činí zdání, že jde o právní jednání, ale pro své zásadní vady, jež brání 

jeho vzniku, právním jednáním není.“
148

 Explicitním vymezením tohoto institutu 

v novém soukromém právu dochází k podstatné změně oproti dosavadnímu stavu, 
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 Zdánlivé a nicotné právní jednání budou v následujícím textu užívány promiscue. 
148

 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2013. s. 1338. 
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neboť občanský zákoník z roku 1964 chápal tato jednání jako jednání nicotná, která 

byla subsumována do kategorie absolutně neplatných právních jednání. 

Nový občanský zákoník zakotvuje pravidla pro určení zdánlivého právního 

jednání v § 551 až 553 NOZ. Právní jednání, které stíhá nicotnost, resp. zdánlivost, lze 

na základě uvedených ustanovení zákona rozdělit do tří, resp. čtyř skupin. Jednak jde o 

jednání s vadou spočívající v neexistenci vůle, dále v absenci vážné vůle, v absenci 

srozumitelnosti či určitosti právního jednání a v neposlední řadě jde o jednání, která za 

nicotná prohlásí zákon (pomocí formule „nepřihlíží se“), přičemž naposledy uvedený 

případ zdánlivého právního jednání není důsledkem závady v projevu vůle, nýbrž se 

jedná o závadu samotného právního jednání, o němž zákonodárce rozhodl, že si vůbec 

nepřeje jeho existenci.
149

 Právní jednání, která trpí těmito vadami, jsou nicotná, a proto 

se k nim nepřihlíží, tj. navozuje se stav, jako by dané jednání nebylo nikdy učiněno. 

Institut zdánlivého právního jednání se významně odlišuje od jednání trpícího 

vadami, které vedou k jeho neplatnosti, v několika směrech. V prvé řadě jde o odlišné 

řešení situace, kdy zdánlivé právní jednání tvoří součást právního jednání složitého 

(komplexního). U neplatných právních jednání mohou subjekty tuto vadnou část 

právního jednání zhojit, sjednat si, že se k této části nebude přihlížet či například přímo 

aplikovat ustanovení zákona. Naproti tomu u nicotných právních jednání zhojení vady 

až na naprosté výjimky (k tomu srov. např. ust. § 553 odst. 2) není možné. Další 

odlišnost, kterou dovozuje důvodová zpráva k § 551 NOZ, je, že na rozdíl od 

neplatných právních jednání upírá zákonodárce osobě dotčené zdánlivým právním 

jednáním subjektivní právo domoci se náhrady škody, která jim v souvislosti s tímto 

vadným právním jednáním vznikla, za podmínek pro ně výhodnějších, než by tomu 

bylo podle obecných ustanovení občanského deliktního práva.
150

 Zákonodárce dochází 

k tomuto názoru zejména s ohledem na znění § 579 odst. 2 NOZ a svůj závěr podpírá 

logickým argumentem argumentum a contrario, neboť dotčené ustanovení zmiňuje 

v souvislosti s náhradou škody pouze osobu dotčenou neplatným jednáním a nikoli 

jednáním zdánlivým. Doktrína s tímto názorem zákonodárce zásadně nesouhlasí a za 

použití teleologického výkladu spolu s aplikací základních zásad a principů, na kterých 

je nové soukromé právo vybudováno (například zásady nikomu nelze odepřít to, co mu 
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po právu náleží
151

 a nikdo nesmí těžit z nepoctivého jednání
152

), dochází k závěru, že 

osobě dotčené zdánlivým právním jednáním je nutno přiznat stejnou míru ochrany, jako 

osobě dotčené neplatným právním jednáním.
153

 

4.1. Absence vůle 

První vadou, se kterou zákonodárce spojuje zdánlivost právního jednání, je 

neexistující vůle jednající osoby. Jde o jednu z nejzávažnějších vad, jakou může právní 

jednání trpět a která způsobí nejenom nevyvolání zamýšlených (či v tomto případě spíše 

nezamýšlených) právních následků, ale jeho neexistenci vůbec. Vůle jako jedna 

z esenciálních složek právního jednání je předpokladem jejího projevu. Právním 

jednáním osoba vyjadřuje svoji vůli, své myšlenky a své tužby, obrací se na vnější svět, 

aby založila, změnila či ukončila určitý právní poměr. Nejde-li o volní jednání, nelze 

usuzovat na právní jednání jako takové.  

Vůle jednajícího absentuje, je-li k jednání donucen přímým fyzickým násilím. 

Fyzické násilí může mít různé podoby. Je možné jím nahradit jednání druhé osoby, to 

znamená, že jednající fakticky nevyjadřuje vůli svoji, nýbrž vůli násilníka (např. vedení 

ruky při podpisu). Za fyzické donucení lze považovat rovněž ovlivnění alkoholem či 

omamnými a psychotropními látkami. V této souvislosti je nutné znovu zdůraznit, že 

nový občanský zákoník zásadně rozlišuje mezi jednáním, které trpí vadou v podobě 

psychického donucení a vadným jednáním, k němuž byl jednající donucen hrozbou 

fyzického násilí. Jednání, k němuž byl jednající donucen pomocí bezprávní výhružky 

(viz compulsiva) je poplatné zásadě „ač donucen, přesto chtěl“ a je sankcionováno 

pouze relativní neplatností. 
154

 

Dalším případem neexistující vůle, který doktrína uvádí, je tzv. tajná čili 

mentální rezervace. Ta znamená, že si jednající tajně vyhrazuje, že si vůli, kterou 

projevuje, nepřeje a vychází z toho, že adresát jednání tuto výhradu nerozpozná. 

Jednající lže, a proto mu zákon odpírá jakoukoli právní ochranu. Jednání v žertu se od 

mentální rezervace liší tím, že si jednající naopak přeje, aby adresát jeho nedostatek 
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152

 K tomu srov. ust. § 6 odst. 2 NOZ. 
153

 Srov. ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. op.cit. sub 149. 
154

 Srov. ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. op.cit. sub 149. 



70 
 

vůle pochopil a rozpoznal. Následky právního jednání učiněného s mentální rezervací 

závisí od postavení adresáta. Nerozpoznal-li mentální rezervaci, nemá tato žádný 

význam a projevená vůle má právní následky, které adresát pochopil a očekával. 

Zjednodušeně řečeno: zákon chrání adresáta, který lež nerozpoznal. V případě, že však 

adresát zatajovanou vůli rozpoznal, platí absence této vůle a právní jednání bude 

považováno za nicotné.
155

 

Posledním typem zdánlivého právního jednání je jednání naoko, to znamená 

předstírání určitého jednání, které ve skutečnosti ani jedna ze stran nemá v úmyslu 

učinit. Jednání naoko bývá tradičně jinak označováno jako zdánlivé jednání. 

V pracovněprávním prostředí se lze s případem zdánlivého právního jednání, jež 

trpí vadou absence vůle, setkat například v situaci, kdy je zaměstnanec pod hrozbou 

fyzického násilí donucen podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru či naoko 

uzavřená pracovní smlouva, která má za cíl pouze obejít zákon. 

4.2. Absence zjevného projevu vážné vůle 

Vedle nedostatku vůle jednající osoby je další příčinou zdánlivého právního 

jednání nedostatek vážnosti projevené vůle. S nevážnou vůlí se lze setkat při hře, na 

divadle, v žertu, při výuce a v řadě dalších v životě běžných situacích. Další skupinu 

právních jednání, která postrádají potřebnou vážnost, tvoří jednání simulovaná, jímž 

strany hodlají zakrýt jednání disimulované. Simulované jednání lze definovat i jako 

rozpor mezi vůlí projevenou a vůlí skutečnou.
156

 

V tomto případě zdánlivého právního jednání může být jakési „odhalení“ 

skutečné vůle jednajících osob třetími osobami velmi náročné. Náhrada škody 

dotčených osob vychází z obdobného principu, který byl popsán výše. Zde bude navíc 

nutné zohlednit i složitou otázku konkrétní situace a vnímání projevu vůle dotčenou 

osobou. Kritériem bude zjevnost nevážnosti a zároveň perspektiva vnímání a chápání 

této nevážnosti dotčenou osobou. 
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4.3. Neurčitost a nesrozumitelnost právního jednání 

Dalším typem zdánlivých právních jednání jsou jednání neurčitá či 

nesrozumitelná, tj. taková, která neposkytují spolehlivý základ, podle kterého by se 

strany mohly bez pochyb řídit a postupovat s ním v souladu. 

Nad zařazením obou kategorií, neurčitosti i nesrozumitelnosti, nepanuje 

prozatím v právním prostředí shoda. Část právní nauky chápe oba pojmy jako pojmy 

relativní, to znamená, že pro jejich konstatování je rozhodující především subjektivní 

měřítko, tj. zřejmost právního jednání samotným stranám, popř. dotčeným třetím 

osobám, přičemž nebude-li použitým výrazům rozumět nedotčená třetí osoba, nečiní to 

automaticky právní jednání vadným.
157

 Na druhou stranu objevují se i názory, které 

posuzují dané pojmy vždy objektivně, tj. je nezbytné, aby se každému, kdo se s daným 

právním jednáním setká, jevilo toto jako nesrozumitelné či neurčité.
158

 S ohledem na 

filozofii nového soukromého práva a na zásadu in favorem negotii se lze přiklonit spíše 

k subjektivnímu chápání pojmů srozumitelnosti a určitosti právního jednání. Budou-li 

dotčeným osobám práva a povinnosti založené učiněným právním jednáním jasná, není 

nutné v případě pochybností třetích osob o jeho obsahu považovat toto právní jednání za 

zdánlivé, čili neexistentní.  

U obou kategorií nicméně platí, že vyskytnou-li se nejasnosti ohledně 

srozumitelnosti či určitosti daného právního jednání, je zapotřebí nejprve použít 

výkladových pomůcek uvedených v § 555 a násl. NOZ, a teprve nelze-li právní jednání 

interpretovat pomocí nich, lze usuzovat na právní jednání zdánlivé, které zůstane 

pouhým projevem vůle, který měl právní následky vyvolat, ale není jisté jaké. 

Pod kategorii určitosti právního jednání řadí doktrína i typové součásti jednání, 

které by dle zákona mělo mít (např. kupní smlouva by měla mít náležitosti, které pro 

tento smluvní typ stanoví nový občanský zákoník, obdobně smlouva nájemní apod.). 

Není však nutné, aby veškeré náležitosti byly obsahem dané smlouvy. Některé mohou 

být ujednány mimo vlastní smlouvu a doplněny pravidly, která vyplývají ze zvyklostí, 

zavedené praxe stran, apod. Od uvedeného je potřeba odlišit situace, kdy strany 
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vynechaly některá ujednání záměrně, či pro jejich ujednání zvolily relativně vágní 

formu, jejíž obsah budou konkretizovat teprve v budoucnosti. 
159

 

Zákonodárce udělil kritériu neurčitosti a nesrozumitelnosti mezi 

ostatními vadami právního jednání, jež vedou k jeho zdánlivosti, určité privilegované 

postavení. V § 553 odst. 2 NOZ je subjektům nabídnuta možnost zhojení a nápravy této 

vady, pokud byl projev vůle mezi dodatečně vyjasněn. Je otázkou, zda se o konvalidaci 

v klasickém slova smyslu vůbec jedná, když v případě zdánlivého právního jednání 

nejde o právní jednání od samého počátku, hledí se na něj „jako by nebylo“ a náhle je 

tento nicotný projev vůle za splnění určitých podmínek považován za existující a 

bezvadný od samého počátku.
160

 

4.4. Zákonné určení zdánlivosti užitím jazykového výrazu „nepřihlíží 

se“ 

Poslední skupinou zdánlivých právních jednání jsou ta, u nichž zákon výslovně 

stanoví, že se k nim – jsou-li učiněna – nepřihlíží. Uvedená koncepce je z hlediska 

srozumitelnosti pro adresáty norem nejkomfortnější, neboť nenechává nikoho na 

pochybách, zda dané právní jednání je platné, neplatné či zdánlivé. Právní jednání, ke 

kterým se dle ustanovení zákona nepřihlíží, nezakládají žádné právní následky a jako 

taková by měla být ignorována. Takové projevy vůle jsou zdánlivé bez ohledu na svoji 

určitost a srozumitelnost či vážnost. Kritéria uvedená v § 551 až 553 NOZ jsou pro ně 

nerozhodná a pokud je u nich uvedená formule „nepřihlíží se“, jedná se o zdánlivé 

právní jednání ipso facto. 

Zákoník práce stanoví zdánlivost právního jednání jazykovým vyjádřením 

„nepřihlíží se“ u právních jednání s vadou formy i vadou obsahu. Zdánlivostí právního 

jednání v případě nedostatku formy jsou sankcionována nejdůležitější pracovněprávní 

jednání, kterými se končí pracovní poměr. V případě dohody o rozvázání pracovního 

poměru sice zákon požaduje v souladu s § 49 odst. 2 ZP písemnou formu, sankcí za její 

nedodržení je však vzhledem k absenci jazykové formule „nepřihlíží se“ pouze 

neplatnost, a lze soudit, že se bude jednat o neplatnost relativní, proto rozváží-li strany 
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pracovní poměr ústní dohodou a žádná z nich neplatnost právního jednání nenamítne, je 

toto jednání fakticky bezvadné a platné.  

Zdánlivá jsou však všechna pracovněprávní jednání, jimiž dochází 

k jednostrannému rozvázání pracovního poměru (výpověď, okamžité zrušení 

pracovního poměru, zrušení ve zkušební době a odstoupení od pracovní smlouvy).
161

 V 

emocionálně napjaté situaci, kdy se zaměstnanec se zaměstnavatelem v průběhu 

zkušební doby nepohodnou a zaměstnavatel v afektu pošle zaměstnance domů s tím, 

aby se už nevracel, jde o typicky nicotné právní jednání. Zaměstnavatel sice má právo 

kdykoli jednostranně rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem v průběhu jeho 

zkušební doby, ale aby toto jednání vyvolalo sledované právní následky, musí být 

učiněno v písemné formě. Ústní forma způsobí nicotnost daného jednání a zaměstnanec 

není tímto projevem vůle zaměstnavatele vůbec vázán. Odmítne-li mu následně 

zaměstnavatel přidělovat práci, dostává se zaměstnanec automaticky do režimu 

překážek v práci na straně zaměstnavatele, kde mu náleží náhrada mzdy nebo platu ve 

výši 100% průměrného výdělku (srov. § 208 ZP). Pokud ale zaměstnanec s tímto ústním 

rozvázáním pracovního poměru bude souhlasit, vyklidí své věci a odejde z pracoviště, 

může toto jeho chování nakonec vést k závěru, že situace bude posouzena jako dohoda 

o rozvázání pracovního poměru dle § 49 ZP, pro kterou sice zákon požaduje písemnou 

formu, ale sankcí za její nedodržení je pouze relativní neplatnost.
162

 Na druhou stranu 

bude-li zaměstnanec úmyslně stav překážek v práci na straně zaměstnavatele udržovat 

po dobu tří let ode dne „skončení“ pracovního poměru, 
163

 může žalovat na plnění 

dlužné náhrady mzdy či platu zpětně za uplynulé tři roky. V tomto případě by ale bylo 

namístě striktní uplatnění základních zásad soukromého práva vyjádřených v § 4, 5 a 6 

NOZ, zejména tedy zásady dobré víry a poctivosti, soudný intelekt dotyčného 

zaměstnance a rovněž zákaz využít vlastní nepoctivé jednání. Jednání zaměstnance by 

soud neměl poskytnout právní ochranu a právo na náhradu mzdy či platu by tedy neměl 

přiznat.
164
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Zdánlivost právního jednání v případě nedostatku formy je v zákoníku práce 

stanovena, pokud se zaměstnanec, jakožto slabší strana pracovněprávního vztahu, 

předem vzdává svých práv vyplývajících ze zákona, kolektivní smlouvy nebo vnitřního 

předpisu,
165

 nebo v případě, kdy se postupuje právo na odměnu sjednanou za 

vykonanou práci (tj. mzdu, plat, odměnu z dohody či jejich náhrady), nebo se jej 

použije k zajištění dluhu, 
166

 a v neposlední řadě ve všech případech, kdy subjekty 

pracovněprávního vztahu použijí při stanovení svých práv a povinností takový 

občanskoprávní institut, jehož použití je zákoníkem práce výslovně vyloučeno.
167

 

Zákonodárce v uvedených případech sankcionoval právní jednání následkem nicotnosti 

především z důvodu ochrany slabší strany pracovněprávního vztahu či zachování a 

ochrany sociální funkce mzdy. 

Co do právních následků zdánlivého právního jednání, lze v podstatě odkázat na 

právní následky absolutně neplatného právního jednání a na režim § 588 NOZ. Ke 

zdánlivosti soud přihlíží z úřední povinnosti a jeho rozhodnutí má pouze deklaratorní 

povahu. Plnění, ke kterému došlo na základě nicotného právního jednání je plněním bez 

právního důvodu a podléhá režimu bezdůvodného obohacení (§ 2991 a násl. NOZ). 
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IV. Související otázky 

Hovoříme-li o následcích vad pracovněprávních jednání, je vhodné věnovat 

závěrečné poznámky problematice uplatnění neplatného rozvázání pracovního poměru, 

neboť se jedná o institut specifický pro pracovněprávní prostřední, v němž je v určitých 

případech nutné uplatnit neplatnost (absolutní či relativní) pracovněprávního jednání 

nikoli v obecné občanskoprávní promlčecí lhůtě, ale ve speciální zkrácené prekluzivní 

lhůtě 2 měsíců. 

Pravidla pro uplatnění neplatnosti pracovněprávního jednání, jímž se rozvazuje 

pracovní poměr, jsou stanovena v § 69 až 72 ZP. Považuje-li zaměstnavatel či 

zaměstnanec výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení ve zkušební době 

či dohodu o rozvázání pracovního poměru za neplatné, je zapotřebí, aby své právo 

uplatnil žalobou u soudu.
168

 Pokud tak subjekt u soudu své právo na určení neplatnosti 

daného právního jednání neuplatní, bude pracovní poměr platně a definitivně rozvázán 

na základě tohoto vadného právního jednání. Dodatečné posuzování neplatnosti 

právního jednání je nepřípustné a neplatnost rozvázání pracovního poměru nemůže být 

posuzována ani v jiném řízení před soudem jako předběžná otázka.
169

 

Až do účinnosti nového občanského zákoníku vzbuzovalo zejména ustanovení § 

72 ZP ve vědeckých kruzích
170

 určité rozpaky, když bylo nutné se neplatnosti 

v předmětném ustanovení definovaných právních úkonů dovolat v průběhu prekluzivní 

lhůty dvou měsíců (vzhledem k tehdejšímu širokému uplatnění absolutní neplatnosti 

byly i tyto právní úkony stiženy téměř bezvýjimečně absolutní neplatností), což 

odporovalo koncepci a povaze institutu absolutní neplatnosti tak, jak byl vymezen výše, 

pro kterou je imanentním znakem časová neomezenost možnosti dovolání se absolutní 

neplatnosti právního jednání u soudu. Zákonodárce stanovil prekluzivní lhůtu dvou 

měsíců zejména s přihlédnutím k naléhavému zájmu na právní jistotě ohledně existence 

či neexistence pracovního poměru. 
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 Právo uplatní žalobou o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, v níž musí být mimo dalších 
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Beck, 2012. s. 436. 
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S přijetím nového občanského zákoníku a současně s nově definovanými 

pravidly následků vad právních jednání, resp. pracovněprávních jednání, z nichž lze 

usuzovat na zřejmé preferování relativní neplatnosti před neplatností absolutní, bude i 

na § 72 ZP nahlíženo v novém světle. 

Vzhledem k tomu, že se novela provedená zákonem č. 303/2013, jež 

přizpůsobila text zákoníku práce nové rekodifikaci soukromého práva, nijak nedotkla 

znění § 72 ZP, avšak podstatně změnila následky vad zejména jednostranných 

pracovněprávních jednání, bude i výklad uvedeného ustanovení dotčen okolními 

změnami. Především se jedná o zavedení institutu zdánlivého právního jednání do 

pracovněprávní oblasti. V zákoníku práce se zdánlivé právní jednání zřetelně projevilo 

použitím jazykového výrazu „nepřihlíží se“ v souvislosti s nedodržením požadované 

formy u jednostranných právních jednání, jimiž dochází k rozvázání pracovněprávního 

vztahu.
171

 Výrazný dopad na pracovněprávní vztahy má kategorie zdánlivých právních 

jednání v souvislosti s § 72 ZP, který stanoví dvouměsíční lhůtu pro napadení 

neplatného rozvázání pracovního poměru. Neplatnost však není zdánlivost a vyvstává 

otázka, zda lze § 72 ZP analogicky aplikovat i na případy, kdy právní jednání, jímž se 

rozvazuje pracovní poměr, trpí takovými vadami, které způsobují jeho nicotnost, či zda 

zde nejde o mezeru v zákoně a zda se zdánlivá pracovněprávní jednání režimu § 72 ZP 

vyhnou? K druhému závěru se přiklání například P. Bezouška, který se domnívá, že 

úmyslem zákonodárce nebylo připustit aplikaci § 72 ZP na zdánlivá právní jednání 

vedoucí ke skončení pracovního poměru a proto nelze dovodit nepravou mezeru 

v zákoně, která by odůvodnila analogickou aplikaci § 10 NOZ.
172

 

Ustanovení nového občanského zákoníku vzbudila v souvislosti se skončením 

pracovního poměru pozornost ještě v jednom směru. Jedná se konkrétně o ustanovení § 

647 NOZ ve spojení s § 652 NOZ s přihlédnutím k § 654 NOZ v souvislosti s § 72 a 

330 ZP. Uvedená ustanovení upravují případné mimosoudní vyjednávání zaměstnance a 

zaměstnavatele (slovy občanského zákoníku věřitele a dlužníka), jež by v souladu 

s literou zákona a gramatickým výkladem bylo s to založit překážku běhu dvouměsíční 

prekluzivní lhůty k podání žaloby o určení neplatnosti právního jednání, jímž se končí 
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 K tomu srov. ust. § 34 odst. 4 pro případy odstoupení od pracovní smlouvy, dále § 50 odst. 1 ZP pro 
případ výpovědi z pracovního poměru, § 60 ZP v případě okamžitého zrušení pracovního poměru a 
konečně § 66 odst. 2 ZP pro případ zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 
172
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pracovní poměr. V případě započatého vyjednávání by po jeho ukončení nastoupila 

v souladu s § 652 NOZ nejméně šestiměsíční prekluzivní lhůty, v níž by subjekty mohly 

napadnout platnost pracovněprávního jednání, jímž se skončil pracovní poměr (čímž by 

byl žalobce podstatně zvýhodněn, neboť by se mu dostalo až osmi měsíční lhůty pro 

případné napadení právního jednání protistrany). V této situaci by jediné vhodné 

chování a jistá „politika“ zaměstnavatele byla nevyjednávat, potažmo vůbec se 

zaměstnancem v průběhu prekluzivní dvouměsíční lhůty stanovené § 72 ZP 

nekomunikovat, pouze tak by vyloučil výše uvedená ustanovení nového občanského 

zákoníku. I přes tyto závěry lze však za použití teleologického výkladu, zásad ochrany 

poctivosti a důvěry subjektů soukromého práva dovodit, že cílem zákonodárce jistě 

nebylo takto neodůvodněně zvýhodnit žalobce (zejména v pracovněprávních vztazích) a 

proto je nutné tento účelový výklad zákona odmítnout.
173
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Závěr 

Právní jednání, jako základní právní skutečnost, představuje klíčový pojem 

celého právního řádu. Problematika právního jednání patří povětšinou k právním 

tématům velice teoretického charakteru, ovšem s dalekosáhlými praktickými důsledky.  

Institut pracovněprávního jednání, resp. jednotlivé koncepce následků vad 

pracovněprávního jednání patří k nejkontroverznějším otázkám, s nimiž se lze v oblasti 

pracovního práva setkat. Téma následků vad pracovněprávního jednání v odborných 

kruzích stále není uzavřené a prochází permanentním vývojem, který s sebou přináší 

časté novelizace. Cílem tohoto vývoje bezpochyby vždy bylo nalézt co možná 

nejvhodnější a nejharmoničtější propojení požadavků autonomie vůle subjektů 

pracovněprávních vztahů za současného respektování základních zásad pracovního 

práva, zejména zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, která definuje 

postavení pracovního práva v systému soukromého práva. 

Právní instituty, jakými jsou pracovněprávní jednání, neplatnost a zdánlivost, 

pokrývají velice komplikovanou a náročnou právní oblast, nicméně i přesto jsem se 

v mé diplomové práci snažila nastínit nejdůležitější aspekty a vyčerpávajícím způsobem 

zodpovědět základní otázky, které s sebou toto téma přináší. 

Prvním cílem, který jsem si v úvodu diplomové práce vytyčila, bylo analyzovat 

institut pracovněprávního jednání a následků jeho vad tak, jak se vyvíjel v pracovním 

právu a následně posoudit dopady jednotlivých koncepcí neplatnosti pracovněprávních 

jednání na pracovněprávní vztahy. Jak bylo uvedeno, prošlo pracovní právo v oblasti 

následků vad pracovněprávních úkonů významnými změnami. Od převahy absolutní 

neplatnosti upřednostňované zákoníkem práce z roku 1965, přes generální relativní 

neplatnost, až po tvrzenou preferenci relativní neplatnosti s tak široce koncipovanými 

důvody pro neplatnost absolutní, že se z upřednostňovaného pravidla svým způsobem 

stala v aplikační praxi výjimka.  

Vůle zákonodárce je od doby přijetí nového zákoníku práce z roku 2006 zřejmá, 

totiž upřednostnit v pracovněprávních vztazích relativní neplatnost před neplatností 

absolutní a tím jednak oprostit pracovní právo od rigidity a jednak ho přiblížit k novému 

trendu soukromého práva, kterým je důsledné prosazování autonomie vůle subjektů 
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právního vztahu. V aplikační praxi lze i přes tyto snahy zákonodárce vypozorovat, že 

uplatnění relativní neplatnosti v pracovním právu není v takové míře, v jaké by si to 

zákonodárce představoval, zřejmě možné. Brzdnou silou v postupném procesu 

prosazování zásady autonomie vůle i do prostředí následků vad právních úkonů bude 

v pracovním právu jeho určující zásada - zásada ochrany slabší strany, resp. zásada 

zvláštní ochrany postavení zaměstnance.  

Vývoj následků vad pracovněprávních jednání tak, jak byl popsán v diplomové 

práci, mne přivádí k závěru, že pro aplikační praxi představuje absolutní neplatnost 

v rovině pracovního práva stále nezbytný právní institut, který si i přes určitou nelibost 

zákonodárce a teoretiků držel až doposud mezi ostatními následky vadných právních 

jednání přednostní postavení, neboť je přirozeným projevem uplatnění ochranné funkce 

pracovního práva. 

Druhým cílem bylo zhodnotit důsledky, které mělo přijetí nového občanského 

zákoníku na pracovněprávní vztahy, resp. pracovněprávní jednání. V souvislosti s tímto 

lze shrnout, že zákoník práce se v otázce pracovněprávních úkonů, resp. následků jejich 

vad, spoléhal až do 31.12.2013 na vlastní zákonnou úpravu, odlišnou od obecné úpravy 

v občanském zákoníku z roku 1964. Tato původní speciální úprava právních úkonů 

zákoníku práce se použila výhradně na pracovněprávní vztahy (ať už individuální či 

kolektivní) a jak bylo nastíněno výše, byla předmětná úprava oblíbeným cílem častých 

novelizací zákoníku práce. S přijetím nového občanského zákoníku došlo k významné 

proměně podoby právní regulace pracovněprávních úkonů. Novela zákoníku práce 

provedená zákonem č. 303/2013, která měla za cíl uvést mimo jiné i zákoník práce do 

souladu s novým občanským zákoníkem, vypustila z textu zákoníku práce ustanovení 

obecně upravující následky vad právních úkonů a tím uvedla zákoník práce do souladu 

se zněním a především s hlavním záměrem nového soukromoprávního kodexu. Zákoník 

práce tak poprvé za dobu své účinnosti dostál pravému účelu předpisu lex specialis a 

napříště zakotvil pouze odchylky pracovněprávních jednání a modifikace následků 

jejich vad.  

V diplomové práci bylo uvedeno, že nový občanský zákoník ovlivnil 

pracovněprávní oblast v prvé řadě terminologickou změnou, kdy se z právního úkonu 

stalo právní jednání. I přes podobnost obou termínu nelze jejich právní komparaci 
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zjednodušit a uzavřít s tím závěrem, že „právní jednání je pouze právní úkon v novém 

kabátě“, neboť za změnou termínu se skrývá i významný posun v obsahu obou pojmů.  

Co do následků vad právního jednání představuje úprava v novém občanském 

zákoníku zřejmou diskontinuitu s úpravou občanského zákoníku z roku 1964. Zásada 

autonomie vůle subjektů, která se novým obecným kodexem soukromého práva vine 

jako červená nit má za následek v oblasti následků vad právních jednání výhradní 

preferenci relativní neplatnosti, přičemž absolutní neplatnost se uplatní výjimečně 

v těch případech, kdy je dané právní jednání a jeho vada v zájmu nikoli pouze jednající 

osoby, případně osoby vůči které bylo jednáno, nýbrž v zájmu společnosti jako celku. 

V práci bylo rovněž upozorněno na významné materiální výkladové pravidlo, které 

napříště stanoví povinnost hledět na právní jednání spíše jako na platné nežli neplatné. 

Zajímavé bude v souvislosti s tímto jistě sledovat posun relevantní judikatury, která 

dosud zastávala k neplatnosti právního jednání ryze formalistický přístup. Dále byly 

podrobně popsány jednotlivé hlavní důvody neplatnosti právního jednání s důrazem na 

rozpor právního jednání s dobrými mravy, rozpor se zákonem a zjevné narušení 

veřejného pořádku, jakožto jednoho z kritérií podmiňující absolutní neplatnost právního 

jednání.  

V souvislosti s výše uvedenými poznatky lze z čistě teoretického pohledu 

shrnout novou úpravu následků vad pracovněprávních jednání jako významný přínos a 

změnu, zejména co do důrazného nabádání zákonodárce k preferenci vůle subjektů a 

k udržení platnosti právního jednání. Z mého pohledu bude pro příští měsíce a roky při 

aplikaci nově stanovených pravidel klíčové uchopení těchto ustanovení soudy. Názory 

justice budou vzhledem ke způsobu definování sankcí vadného právního jednání 

v novém občanském zákoníku zásadní, neboť pouze soudy budou oprávněny vymezit 

potřebnou hranici mezi tím, kdy bude pracovněprávní jednání v rozporu s dobrými 

mravy a kdy bude pracovněprávní jednání ve zjevném rozporu s dobrými mravy, 

obdobně v jakých případech vyžaduje smysl a účel zákona, aby dané pracovněprávní 

jednání bylo neplatné, a v jakých případech ho lze ponechat platným i přes jeho rozpor 

se zákonem. 

Třetím cílem mého zkoumání bylo na základě informací a znalostí vyplývajících 

z předchozích kapitol pomocí komparativní metody porovnat současné koncepce 



81 
 

následků vad pracovněprávních jednání s odpovídající dřívější právní úpravou. Lze 

konstatovat, že sankce určitých právních jednání zůstala stejná dle právní úpravy před 

1.1.2014 i v současnosti. Jedná se zejména o právní jednání učiněné osobou plně 

nesvéprávnou, osobou jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto jednání 

neschopnou a rovněž právní jednání, které zavazuje k plnění od počátku nemožnému či 

právní jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu. Všechny 

uvedené případy stíhá i za účinnosti nového občanského zákoníku absolutní neplatnost.  

Podstatnou změnu můžeme vysledovat v rozporu právního jednání se zákonem. 

Již v minulé právní úpravě byl rozpor se zákonem navázán na kumulativní podmínku, 

kdy až s jejím naplněním bylo možné hovořit o vadném právním úkonu. Absolutní 

neplatnost tehdy stíhala pracovněprávní úkony, které odporovaly zákonu nebo jej 

obcházely a zároveň nebyly naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů. 

Nynější úprava situaci ještě o něco zkomplikovala, když bude možné právní jednání, 

které bude v rozporu se zákonem považovat v určité situaci za platné, jindy za neplatné 

relativně či dokonce neplatné absolutně. Základním kritériem bude, zda smysl a účel 

zákona neplatnost právního jednání vyžadují. Pokud nikoli, zůstane právní jednání 

platné. V opačném případě bude neplatné relativně. Sankce absolutní neplatnosti je 

založena na obdobném konceptu jako za původní úpravy zákoníku práce, kvalifikovaný 

rozpor se zákonem zde nicméně podmiňuje zjevné narušení veřejného pořádku (za 

současného splnění podmínky, že smysl a účel zákona neplatnost právního jednání 

vyžadují).  

Zákonodárce v souvislosti s touto změnou novelizoval i znění § 1a ZP, když 

explicitně podřadil určité základní zásady pracovního práva pod hodnoty chránící 

veřejný pořádek. I přes tuto snahu o jakési plynulé navázání zákonné úpravy po 

1.1.2014 s úpravou, která ji předcházela, lze uzavřít, že došlo ke značnému rozšíření 

aplikace sankce absolutní neplatnosti na pracovněprávní jednání, když základní zásady 

pracovního práva jsou napříště pouze okrajovou součástí širokého veřejného pořádku, 

který občanský zákoník, resp. zákoník práce chrání. Co do rozporu s dobrými mravy, 

byly dřívější právní úkony sankcionovány absolutní neplatností. Nový občanský 

zákoník stanoví rozpor s dobrými mravy jako určitou „bipolární“ vadu, která může vést 

k relativní i absolutní neplatnosti, vždy bude záležet na intenzitě uvedeného rozporu. 
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Posledním cílem mé diplomové práce bylo předestřít dopady nových 

soukromoprávních institutů souvisejících s následky vad právních jednání na 

pracovněprávní vztahy s důrazem na institut veřejného pořádku a fenomén zdánlivého 

právního jednání. Jak bylo uvedeno výše, je veřejný pořádek novým limitem autonomie 

vůle právních subjektů, jehož porušení může vést (za splnění dalších podmínek) 

k absolutní neplatnosti právního jednání. Závěr o tom, zda byla porušena hodnota, 

kterou chrání veřejný pořádek a tím i splněna podmínka pro absolutní neplatnost 

právního jednání, záleží na úvaze soudu. Civilní soudy budou soulad právního jednání 

s veřejným pořádkem posuzovat vůbec poprvé a zejména v prvních letech účinnosti 

nového občanského zákoníku bude v tomto směru značně oslaben ústavní princip 

legitimního očekávání. Způsob, jakým bude soud podrobovat právní jednání testem 

veřejného pořádku, může být pro účastníky řízení i pro jejich právní zástupce zpočátku 

neuchopitelný a nepředvídatelný. Nejsou-li rozhodnutí předvídatelná, subjektivní práva 

jsou nejistá a adresáti právních norem jsou zužováni právní nejistotou a vysokou mírou 

rizika. 

V diplomové práci byl v neposlední řadě podrobně popsán institut zdánlivého 

právního jednání, u kterého bylo dokázáno, že je v pracovním právu významným 

následkem všech pracovněprávních jednání, jimiž dochází k jednostrannému rozvázání 

pracovního poměru a nebyla u nich dodržena zákonem požadovaná forma. V neposlední 

řadě byla zdánlivost právního jednání popsána i z hlediska konsekvencí, které vyvolává 

v souvislosti s dovoláním se vady právního jednání v souladu s § 72 ZP. 

Institut pracovněprávního jednání a následků jeho vad představuje pro 

zákonodárce, akademiky i praktikující právníky tradiční výzvu, jejíž otázka se otevírá 

při každé významnější novelizaci zákoníku práce. Lze doufat, že přijetí nového 

občanského zákoníku bylo na delší dobu poslední významnou změnou, kterou byl 

institut pracovněprávního jednání dotčen, neboť překotné novelizace jednak oslabují 

právní jistotu a důvěru v právo, ale zejména v oblasti pracovního práva mohou vést k 

obcházení zákona či jeho časté ignoraci. 

V době uzavření rukopisu této práce byl nový občanský zákoník účinný osm 

měsíců. K vybranému tématu diplomové práce - následků vad pracovněprávních jednání 

- byly k dispozici akademické komentáře nového občanského zákoníku, učebnice 
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nového občanského zákoníku a omezený výběr komentářů zákoníku práce, které by 

reflektovaly právní úpravu k 1.1.2014. Literatura komentující občanské právo přirozeně 

popisuje problematická ustanovení z hlediska občanskoprávních vztahů, tato ustanovení 

se ale ne vždy projeví shodně při jejich aplikaci na vztahy pracovněprávní, které jsou do 

jisté míry ovládány odlišnými principy. S ohledem na nedostatek representativní 

judikatury, která by se zabývala a blíže rozváděla tyto klíčové právní instituty z pohledu 

jejich dopadu na pracovněprávní vztahy, staly se pro mě výchozím literárním pramenem 

články publikované v odborných časopisech, které přímo cílily na dopady nového 

občanského zákoníku do pracovněprávní oblasti. I přes tento relativní nedostatek 

literárních pramenů věřím, že potenciálního čtenáře zvolené téma diplomové práce 

zaujme a najde v ní odpovědi na otázky stran pracovněprávního jednání a následků jeho 

vad, přinejmenším z toho důvodu, že na obdobné téma ještě nebyla kvalifikační práce 

zpracována. 
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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 
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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. 
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Summary 

Legal acts represent the basis of every legal relationship. In accordance with the 

principle of autonomy of will, legal entities are entitled to form their legal relations 

while being bound by their legal consequences. 

The topic of my thesis presents the consequences of invalid legal acts in the 

context of labour law. The subject matter of my research is legal acts in labour law with 

overlaps to civil law, which, after the recent recodification has gained a new look. 

The reason why I have chosen this particular topic is because it is presently very 

controversial and also complicated. At the moment it is one of the most discussed topics 

in the area of labour law. The adoption of the New Civil Code particularly affected 

labour law in the field of legal acts and consequences of their defects. Legal regulation 

of the mentioned issues was transferred from the Labour Code to the New Civil Code 

and labour law affected terminological change as well as the establishment of new 

institutes. The most important change remains the amendment of the criteria of the 

invalid legal acts and their consequences. 

The thesis is conceived as detailed and comprehensive analysis of the 

consequences of invalid legal acts in the context of labour law. The emphasis is placed 

on the current legal conditions (effective from January 1st, 2014) with their comparison 

to the previous legislation. Attention will be given to legal regulation of legal acts 

within the individual employer-employee relationship. 

The first aim of my thesis is to analyse the institution of legal acts and the 

consequences of invalid legal acts in the context of labour law as developed in modern 

labour law. Subsequently, it evaluates the impact of each concept of invalidity of legal 

acts as they affect employment relationships. 

The second target is to assess the consequences of the adoption of the New Civil 

Code on employment relationships. Attention will be paid mostly to the new legislative 

and technical solution in labour law, and further to shift the perception of invalid legal 

acts. Finally the new concept of the consequences of the defects of legal acts, which the 

New Civil Code provides, will be assessed. 
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The third goal is to compare the present regulation of invalid legal acts with 

corresponding former legislation. 

The fourth objective of my thesis is to describe the impact of the new civil-law 

institutes which relates to the consequences of invalid legal acts on labour law. The 

emphasis is placed on the institute of public order and the “supposed legal acts”. 

The thesis is composed of four chapters. Chapter one is introductory and defines 

the constitutional basis and fundamental principles of labour and civil law. The second 

chapter examines the terms and nature of legal acts as well as requirements and 

interpretation of legal acts. Chapter three is the most important and the most extensive 

chapter of my thesis. It concentrates on defining the three basic consequences of the 

invalid legal acts. These consequences are sorted according to their intensity and impact 

on the employment relationship. The most important part of the third chapter focuses on 

the invalid legal acts incurred after the recodification of civil law. Special attention is 

also paid on the “supposed legal acts”. The thesis is concluded with the issue of 

application of invalid termination of employment. 
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