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Úvod 

 Výpověď z pracovního poměru je jednostranné právní jednání, které má za 

následek skončení pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby. Tento institut 

pracovního práva se v praxi vyskytuje poměrně často. Mnozí se s ním během svého života 

patrně setkali, ať v pozici zaměstnavatele, nebo zaměstnance. 

Z pohledu zaměstnavatele je důležité, aby měl možnost rozvázat pracovní poměr 

se zaměstnanci, kteří jsou pro něho nadbyteční nebo kteří řádně nevykonávají své 

pracovní povinnosti nebo nesplňují předpoklady či požadavky nezbytné pro výkon práce. 

Právní úprava skončení pracovního poměru proto musí být dostatečně flexibilní a musí 

zaměstnavateli umožňovat jednostranné rozvázání tohoto pracovněprávního vztahu se 

zaměstnancem. Z tohoto důvodu zákoník práce poskytuje zaměstnavateli možnost, aby 

při naplnění určitých důvodů dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. 

Pracovněprávní předpisy musí garantovat právo na jednostranné rozvázání 

pracovního poměru také zaměstnanci, neboť se nachází v podřízeném postavení vůči 

zaměstnavateli a má povinnost konat pro něho závislou práci v souladu s jeho pokyny. 

Na druhou stranu zaměstnanec má zájem především na stabilitě svého zaměstnání, 

protože nedobrovolné ukončení pracovního poměru pro něho zpravidla představuje ztrátu 

ekonomického zajištění a někdy se projevuje negativně i v sociální a psychologické sféře 

člověka. Z tohoto důvodu musí právní úprava skončení pracovního poměru klást důraz 

také na ochranu zaměstnance, jenž vykonává svou práci pro zaměstnavatele řádně.  

Výše zmíněné zásady – flexibility pracovního trhu a ochrany zaměstnance – lze 

považovat za obecný smysl pracovní práva. Právní normy upravující pracovněprávní 

vztahy by tak měly zajistit pružnost pracovního trhu, ale současně musí chránit postavení 

zaměstnance. Totéž platí i pro úpravu výpovědi z pracovního poměru.  V evropském 

právním prostředí se pro přístup spojující principy flexibility pracovního trhu a ochrany 

zaměstnance ujal anglický pojem flexicurity, který byl poprvé použit pro dánský a 

nizozemský model pracovního trhu nizozemským profesorem Jurjenem Adriaansensem. 
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Do českého jazyka bývá obvykle překládán jako flexijistota, nicméně i česká odborná 

veřejnost běžně používá pojem flexicurita.1 

Přijmout takové právní normy upravující výpověď z pracovního poměru, které by 

nastavily ideální rovnováhu mezi požadavkem na flexibilitu pracovního trhu a na ochranu 

zaměstnance, znamená pro zákonodárce náročný úkol obzvlášť s ohledem na skutečnost, 

že Česká republika i ostatní evropské státy v poslední době bojují s ekonomickou krizí a 

vysokou nezaměstnaností. Problematika české právní úpravy výpovědi z pracovního 

poměru je tedy velmi důležitá a stále aktuální. I přestože bylo na toto téma napsáno velké 

množství odborných publikací, bude nepochybně přínosem věnovat se tomuto tématu i 

v současnosti. 

Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol, které se člení na podkapitoly. Na 

začátek se v první kapitole věnuji obecným otázkám pracovního práva – jeho pojetí a 

funkci, postavení v rámci systému práva, vztahu k občanskému právu a otázce 

kogentnosti a dispozitivnosti pracovněprávních norem. Abych hlavní téma práce 

(výpověď z pracovního poměru) ukotvil do širšího rámce, zabývám se ve druhé kapitole 

také rozborem ostatních způsobů skončení pracovního poměru. Ve třetí až šesté kapitole 

již analyzuji současnou českou právní úpravu výpovědi z pracovního poměru a 

související otázky, jako jsou zákaz výpovědi v ochranné době a výjimky z tohoto zákazu, 

neplatnost výpovědi a povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru. 

Sedmá kapitola nabízí srovnání s německou, rakouskou a slovenskou právní úpravou 

výpovědi z pracovního poměru.  Na základě analýzy současné české úpravy a její 

komparace s německou, rakouskou a slovenskou úpravou se v osmé kapitole pokouším 

nastínit některé potenciální návrhy legislativních změn, jež by mohly napomoci 

k vytvoření flexibilnějšího pracovního trhu v ČR a přitom by současně zajistily 

dostatečnou ochranu zaměstnanců. Diplomová práce vychází z právního stavu účinného 

k 1. lednu 2015. 

Toto téma diplomové práce jsem si vybral, protože jej považuji za velmi důležité 

pro každého člověka (ať zaměstnavatele, nebo zaměstnance) i pro celou společnost a stát 

(zejména pro ekonomiku a zaměstnanost). Často se s ním setkávám během své praxe 

                                                 

1 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2009, s. 23-29. 
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v advokátní kanceláři. Zkušenosti mám jak s klienty – zaměstnavateli, kteří chtějí se 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr, tak i s klienty – zaměstnanci, kteří se proti 

takovému rozvázání pracovního poměru chtějí bránit. Mám tedy možnost nahlížet na tuto 

problematiku očima obou stran pracovního poměru, což by mohlo být pro psaní 

diplomové práce přínosné. 
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1. Pracovní právo obecně 

 Na začátku této práce bude vhodné zabývat se pracovním právem také v obecné 

rovině, a to i vzhledem k tomu, že nabytím účinnosti nového občanského zákoníku 

k 1. lednu 2014 došlo k rekodifikaci českého soukromého práva. Nový občanský zákoník2 

integroval právní normy řady soukromoprávních předpisů – např. obecná ustanovení 

obchodního zákoníku3 a ustanovení obchodního zákoníku upravující obchodněprávní 

závazkové vztahy, ustanovení zákona o rodině4, dále zákon o vlastnictví bytů5 a zákon o 

nájmu a podnájmu nebytových prostor6 aj. Pracovní právo si však s ohledem na svoji 

specifickou ochrannou funkci zachovalo vůči občanskému právu jakožto obecnému 

právu soukromému postavení zvláštního práva soukromého, a tudíž zákoník práce7 zůstal 

nadále v platnosti. 

1.1. Pojetí a funkce pracovního práva 

Pracovní právo lze v současnosti rozdělit do tří hlavních oblastí. Zřejmě 

nejvýznamnější oblastí, kam patří mj. právní úprava výpovědi z pracovního poměru, je 

individuální pracovní právo, kterým se zpravidla rozumí soubor právních vztahů mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci. Tuto část pracovního práva upravuje především zákoník 

práce. 

Druhou oblast označovanou jako kolektivní pracovní právo tvoří právní vztahy 

mezi zaměstnavateli (případně sdruženími zaměstnavatelů) a subjekty zastupujícími 

kolektivy zaměstnanců, jimiž jsou zejména odborové organizace. Do této oblasti se 

zahrnují také normativní části tzv. kolektivních smluv, které jsou výsledkem smluvního 

jednání mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Hmotněprávní úpravu této 

oblasti pracovního práva lze nalézt v zákoníku práce, zatímco převážně procesněprávní 

                                                 

2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4 Zákon č. 94/1964 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

5 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické 

vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění 

pozdějších předpisů. 

6 Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 

7 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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úprava se nachází v zákoně o kolektivním vyjednávání8, přičemž zákoník práce se ve 

vztahu k tomuto zákonu použije subsidiárně. Třetí oblastí je právní úprava zaměstnanosti, 

která reguluje právní vztahy vznikající především mezi občany a příslušnými státními 

orgány (zejm. Úřadem práce ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR), dále mezi 

zaměstnavateli a těmito orgány a rovněž mezi občany a zaměstnavateli při realizaci práva 

získávat prostředky pro své životní potřeby prací dle článku 26 Listiny základních práv a 

svobod9, resp. při realizaci práva na zaměstnání dle § 1 zákona o zaměstnanosti10. Tyto 

vztahy upravují zmíněný zákon o zaměstnanosti a prováděcí předpisy k tomuto zákonu.11 

Pracovní právo v moderní podobě vznikalo v průběhu druhé poloviny 19. století, 

kdy dochází k rozvoji tzv. ochranného zákonodárství. Nepříznivá sociální situace a špatné 

postavení zaměstnanců vedly k jejich radikalizaci, a proto byly přijímány zákony, které 

jim měly zaručit lepší pracovní a mzdové podmínky. Rakouské císařství, jehož součástí 

byly i české země, vydalo například obecný horní zákon (č. 146/1854 ř.z.) nebo 

živnostenský řád (č. 227/1859 ř.z.). Tyto právní předpisy kladly důraz na ochranu zdraví 

zaměstnanců. Horní zákon z roku 1854 rovněž stanovil vlastníkům dolů povinnost zřídit 

tzv. hornickou bratrskou pokladnu pro podporu svých dělníků. Povinné sociální pojištění 

pro dělníky však bylo zavedeno až na přelomu 80. a 90. let 19. století v rámci tzv. Taafeho 

reformy.12 

V důsledku demokratických změn ve druhé polovině 19. století se vedle 

ochranného zákonodárství rozvíjelo také kolektivní pracovní právo. Prosincová ústava 

z roku 1867 totiž zakotvila koaliční svobodu, což umožnilo zaměstnancům zakládat 

odborové organizace a zaměstnavatelům vytvářet svá zájmová sdružení. Kolektivní 

                                                 

8 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 

9 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

10 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

11 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 3-4. 

12 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 21-22. 
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vyjednávání mezi odbory a zaměstnavateli se tak spolu s ochranným zákonodárstvím 

stalo základními pilíři moderního pracovního práva.13 

Jak bylo řečeno v úvodu této práce, ochrana zaměstnance se považuje za primární 

smysl pracovního práva i v dnešní době. Zaměstnanec totiž vystupuje v pracovněprávním 

vztahu jako slabší strana. Jeho nerovné postavení vůči zaměstnavateli vyplývá z povahy 

závislé práce, kterou vymezuje ustanovení § 2 odst. 1 ZP takto: „Závislou prací je práce, 

která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti zaměstnance, jménem 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně.“ Zaměstnanec je tedy v podřízeném postavení vůči zaměstnavateli a 

při výkonu práce musí dodržovat jeho pokyny. Z tohoto důvodu pracovní právo poskytuje 

zaměstnanci ochranu před dominantním postavením zaměstnavatele. Nicméně vedle této 

ochranné funkce roste v současnosti také význam tzv. organizační funkce pracovního 

práva reflektující oprávněné zájmy zaměstnavatele. To znamená, že pracovní právo by 

mělo na druhé straně zajistit zaměstnavateli takové podmínky, které jsou nezbytné pro 

realizaci jeho činnosti prostřednictvím výkonu závislé práce zaměstnancem. Pracovní 

právo tedy musí stanovit základní pravidla, za nichž bude zaměstnanec vykonávat práci 

pro zaměstnavatele. Tato pravidla přitom musí být z pohledu zaměstnavatele dostatečně 

flexibilní, aby mohl uskutečňovat svoji činnost dle svých záměrů. Vždy však musí být 

zachována potřebná míra ochrany zaměstnance.14 

1.2. Postavení pracovního práva v rámci systému práva 

Pracovní právo se v současné době pojímá jako samostatné právní odvětví, a to 

nejen v České republice, ale i ve většině jiných zemí. S ohledem na zásadní význam 

ochranné funkce se však pracovní právo řadí též k právnímu subsystému pojmenovanému 

jako sociální právo. Pojem sociální právo zahrnuje pracovní právo a právo sociálního 

zabezpečení, ale používá se spíše jen jako pojem integrující tyto dvě oblasti práva než 

jako označení pro samostatné právní odvětví. Z hlediska rozdělení práva na soukromé a 

veřejné není možné pracovní právo zařadit výlučně do jednoho z těchto právních odvětví. 

                                                 

13 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2009, s. 15-16. 

14 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 4.  
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Pracovní právo má jak prvky soukromoprávní, tak veřejnoprávní. Právní vztahy 

individuálního pracovního práva a částečně i kolektivního práva vychází ze smluvního 

základu, a proto se považují za součást soukromého práva. Naproti tomu regulace vztahů 

vznikajících v rámci právní úpravy zaměstnanosti mezi státními orgány a zaměstnancem 

či zaměstnavatelem se vyznačuje veřejnoprávními metodami a v mnohém se podobá 

správnímu právu procesnímu. Institut výpovědi z pracovního poměru patří do oblasti 

individuálního pracovního práva, a tak se další výklad zaměří pouze na postavení 

individuálního pracovního práva v rámci právního řádu ČR, zejména na jeho vztah 

k občanskému právu jakožto obecnému soukromému právu, který má zásadní význam při 

aplikaci právních norem na pracovněprávní vztahy.15 

1.3. Vztah pracovního práva a občanského práva 

I po rekodifikaci soukromého práva, účinné od 1. ledna 2014, uznává platná 

právní úprava samostatnost pracovního práva ve vztahu k občanskému právu a zároveň 

zachovává princip subsidiarity občanského zákoníku vůči zákoníku práce. Avšak tak 

tomu nebylo vždy.  

1.3.1. Zákoník práce z roku 1965 – úplné odtržení od občanského práva 

Pracovní právo se sice původně vyvinulo z práva občanského a mělo především 

soukromoprávní charakter, nicméně od druhé poloviny 19. století se pracovní právo 

postupně emancipovalo a zároveň do něho začaly pronikat i veřejnoprávní prvky. Navíc 

u nás vztah pracovního a občanského práva výrazně ovlivnil historický vývoj po druhé 

světové válce. Komunistická ideologie omezovala autonomii vůle ve všech sférách 

lidského života včetně pracovní činnosti, a proto usilovala o veřejnoprávní kogentní 

úpravu pracovněprávních vztahů a o odtržení pracovního práva od práva občanského. 

Výsledkem tohoto záměru byl zákoník práce přijatý roku 1965 (zákon č. 65/1965 Sb.), 

který byl převážně kogentní a zcela samostatný a nezávislý na občanském zákoníku. 

Upravoval totiž všechny obecné instituty občanského práva jako právní osobnost 

(resp. způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti), právní svéprávnost 

(resp. způsobilost právně jednat), zastoupení, promlčení, počítání času atd. Tím vyloučil 

                                                 

15 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 4. 
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podpůrné použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy. Mnoho obecných 

ustanovení zákoníku práce bylo pouhým přepisem ustanovení občanského zákoníku. 

Přestože zákoník práce z roku 1965 upravoval pracovněprávní vztahy komplexně, 

objevily se i situace, na které ustanovení zákoníku nepamatovala. Soudy tak musely 

v některých případech připustit analogii občanského zákoníku na pracovněprávní 

vztahy.16 

Použití analogie občanského práva na pracovněprávní vztahy však judikatura 

dovodila pouze výjimečně,17 jinak zásadně vycházela z koncepce samostatnosti a 

nezávislosti pracovního práva, a to i po pádu komunistického režimu v roce 1989. 

Například v odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2001, sp. zn. 

21 Cdo 2708/2000, jenž řešil otázku platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru 

učiněného v podobě telefaxového dokumentu, se konstatuje: „Právní úprava 

pracovněprávních vztahů, jež je obsažena především v zákoníku práce, vychází z úplné 

samostatnosti pracovního práva vůči občanskému právu (z tohoto důvodu zákoník práce 

obsahuje rozsáhlá obecná ustanovení, zejména vymezení subjektů pracovněprávních 

vztahů, způsobilosti k právnímu úkonům, zastoupení, úpravu právních úkonů, včetně 

jejich neplatnosti, zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů, uspokojení 

nároku, lhůty a doby atd.), a právní předpisy proto ani nevymezují vztah mezi zákoníkem 

práce a občanským zákoníkem a neupravují analogické používání zákoníku práce 

v občanskoprávních vztazích či občanského zákoníku ve vztazích pracovněprávních.“ 

Analogie občanského práva (resp. občanského zákoníku) tedy byla dle judikatury 

Nejvyššího soudu na pracovněprávní vztahy zásadně vyloučena. 

Je nutné dodat, že zákoník z roku 1965 obsahoval převážně kogentní normy, 

protože se opíral o zásadu „co není dovoleno, je zakázáno“, což výrazně snižovalo míru 

smluvní autonomie subjektů pracovněprávních vztahů.18 

                                                 

16 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 4-5. Nebo také: Štefko, M.: Pracovní právo v kontextu občanského práva. Analýza limitů 

podpůrné působnosti obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. 1. vydání. Praha: 

Auditorium, 2012, s. 104-108. 

17 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSR ze dne 28. března 1975, sp. zn. Cpj 34/74. 

18 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 11. 
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Radikální koncepce úplného odtržení pracovního práva od občanského práva 

pochopitelně směřovala ke zdvojování institutů soukromého práva a spolu se striktní 

kogentností zákoníku práce z roku 1965 omezovala flexibilitu pracovního trhu a zužovala 

prostor pro smluvní svobodu v rámci pracovněprávních vztahů.19 

1.3.2. Nový zákoník práce z roku 2006 – princip delegace 

Zákoník práce z roku 1965 nevyhovoval společensko-ekonomickému vývoji po 

listopadu roku 1989, který směřoval k zavedení tržní ekonomiky. Přípravy návrhu nového 

kodexu pracovního práva však zbrzdil rozpad československé federace a nový zákoník 

práce (zákon č. 262/2006 Sb.) byl schválen teprve v roce 2006. Do té doby byl zákoník 

z roku 1965 několikrát novelizován tak, aby lépe odpovídal novým sociálním a 

hospodářským podmínkám. Ovšem žádná novela neprovedla změnu jeho výchozí 

koncepce a zákoník práce z roku 1965 tak zůstal zcela izolovaný od občanského práva a 

zachoval si podobu zásadně kogentní normy. Určitý posun přinesl věcný záměr nového 

občanského zákoníku z roku 2000, který byl po zapracování celé řady připomínek 

v průběhu legislativního procesu schválen Vládou ČR v dubnu 2011. Podle něho se měl 

nový občanský kodex stát integrující obecnou úpravou pro celé soukromé právo včetně 

práva pracovního. Dle koncepce nové soukromoprávní kodifikace by občanský zákoník 

plnil funkci obecného předpisu (lex generalis), který by se podpůrně aplikoval i na 

pracovněprávní vztahy upravené zákoníkem práce jakožto zvláštním předpisem (lex 

specialis). Avšak na základě nerozvážného politického rozhodnutí byl v roce 2006 přijat 

výše zmíněný nový zákoník práce, účinný od 1. července 2007, jenž schválený věcný 

záměr nového občanského zákoníku vůbec nereflektoval. Vztah zákoníku práce 

k občanskému zákoníku totiž postavil na principu delegace ustanovení občanského 

zákoníku namísto v západních zemích osvědčeného principu subsidiarity. To znamenalo, 

že občanský zákoník z roku 1964 se na pracovněprávní vztahy použil jen v případech, 

kdy to zákoník práce výslovně stanovil, resp. kdy zákoník práce přímo odkazoval na 

                                                 

19 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. 1. vydání. Praha: Auditorium, 2009, s. 32. 
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konkrétní ustanovení občanského zákoníku. Popsané pravidlo bylo obsaženo v § 4 ZP ve 

znění účinném do 13. dubna 2008.20 

1.3.3. Nález Ústavního soudu – princip subsidiarity 

Princip delegace zakotvený v novém zákoníku práce vyvolával již od samého 

počátku skepsi o jeho praktické použitelnosti. Silná kritika pocházela i z řad některých 

zákonodárců, kteří se dokonce obrátili na Ústavní soud s návrhem na zrušení § 4 ZP a 

některých dalších ustanovení zákoníku práce z roku 2006. Poslanci ve svém návrhu 

napadali kromě diskutabilního vztahu mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem 

také nadměrnou kogentnost zákoníku práce, jež podle nich protiústavně omezovala 

smluvní autonomii subjektů pracovněprávních vztahů. Proti principu delegace a striktní 

kogentnosti zákoníku práce dále namítali především to, že narušovaly zásadu 

seznatelnosti právních předpisů a s tím související zásadu předvídatelnosti právních 

rozhodnutí, což mělo dle jejich názoru zakládat rozpor s jedním ze základních znaků 

právního státu (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR), a to s principem právní jistoty. V konečném 

důsledku by mohlo dojít rovněž k zásahu do ústavního práva na spravedlivý proces (čl. 36 

odst. 1 Listiny), neboť jedním z předpokladů realizace tohoto práva je určitá míra 

legitimní předvídatelnosti postupu orgánů veřejné moci. Kromě toho poslanci tvrdili, že 

výše uvedené nedostatky právní úpravy by způsobily odklon od požadavku na kvalitu 

práva a oslabily by obecnou důvěru společnosti v právo. Princip delegace by totiž mohl 

dle jejich názoru přinést v aplikační praxi problémy. Orgány veřejné moci by byly 

povinny aplikovat současně (nikoliv podpůrně) dvě jinak navzájem nepropojená a 

neodpovídající ustanovení zákoníku práce a občanského zákoníku. Dokonce by mohlo 

dojít k situaci, kdy nebude možné konkrétní případ neupravený zákoníkem práce posoudit 

a rozhodnout ani dle občanskoprávních norem, neboť zákoník práce na ně výslovně 

neodkazuje, a proto by se nesměly na daný případ použít.21 

Ústavní soud svým nálezem ze dne 12. března 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, návrhu 

poslanců částečně (zejm. v části ohledně zrušení § 4 ZP) vyhověl. Tím zrušil dosavadní 

                                                 

20  BĚLINA, Miroslav a PICHRT Jan. Nad návrhem nového zákoníku práce. Právní rozhledy, 2005, roč. 13, 

č. 11, s. 381-385. 

21 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. března 2008 (publikovaný pod č. 116/2008 Sb.), 

zejm. body 1-11. 
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delegační princip a nahradil ho subsidiárním principem, podle něhož se občanské právo 

jakožto obecné soukromé právo použije na pracovněprávní vztahy v případě, že pracovní 

právo jakožto zvláštní soukromé právo neobsahuje svou vlastní zvláštní úpravu. Své 

rozhodnutí Ústavní soud odůvodnil tím, že princip delegace zakotvený v § 4 ZP byl 

v rozporu s principy právního státu, tj. v rozporu s článkem 1 odst. 1 Ústavy ČR. Poukázal 

přitom na to, že občanský zákoník je obecným předpisem soukromého práva, který má 

subsidiární působnost ve vztahu k ostatním soukromoprávním předpisům. Na 

soukromoprávní vztahy mají být dle Ústavního soudu primárně aplikovány tyto ostatní 

(resp. zvláštní) předpisy a občanskoprávní normy jakožto součást obecného soukromého 

práva se použijí až tehdy, není-li možné použít na určitou otázku ustanovení zvláštních 

předpisů. Ústavní soud ve svém odůvodnění dále poznamenal, že tato koncepce 

subsidiární působnosti občanského práva koresponduje s historickým vývojem 

soukromého práva, neboť to bylo původně jednotné a teprve později se od něho začaly 

odštěpovat zvláštní právní odvětví (obchodní, pracovní a rodinné právo). Zavedení 

delegačního principu tedy vyvolalo nežádoucí právní stav spočívající ve vyloučení 

obecné subsidiarity občanského zákoníku. Jestliže by zákoník práce některou otázku 

týkající se pracovněprávních vztahů neupravoval, tak by mohlo dojít k nežádoucí situaci, 

při níž by nebylo zřejmé, jaký právní předpis se má na tuto otázku aplikovat. Tato 

nejistota v pracovněprávních vztazích porušovala princip předvídatelnosti důsledků 

právních norem, a tudíž Ústavní soud zrušil s účinností od 14. dubna 2008 ustanovení 

§ 4 ZP zakotvující delegační zásadu z důvodu jeho rozporu s principy právního státu.22 

Povinnost aplikovat subsidiární princip na vztah občanského zákoníku k zákoníku 

práce vyplývala až do konce roku 2011 pouze z odůvodnění výše uvedeného nálezu ÚS. 

Teprve novelou zákoníku práce č. 365/2011 Sb., účinnou od 1. ledna 2012, bylo v § 4 ZP 

výslovně stanoveno, že pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a nelze-li jej 

použít, řídí se občanským zákoníkem. Ovšem použití občanského zákoníku musí být vždy 

v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů, jejichž demonstrativní výčet 

obsahuje od 1. ledna 2012 ustanovení § 1a ZP.23 Ve vztahu k úpravě výpovědi 

                                                 

22 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. března 2008 (publikovaný pod č. 116/2008 Sb.), 

zejm. body 208-209. 

23 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 13. 
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z pracovního poměru mají význam především zásada zvláštní ochrany postavení 

zaměstnance, zásada řádného výkonu práce v souladu s oprávněnými zájmy 

zaměstnavatele a zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich 

diskriminace.24 

1.3.4. Rekodifikace soukromého práva 

Jak bylo zmíněno výše, vztah občanského a pracovního práva vymezený nálezem 

ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, zůstal zachován i po rekodifikaci soukromého práva k 1. lednu 

2014. Také nový občanský zákoník tedy ponechává úpravu pracovněprávních vztahů 

samostatnému právnímu předpisu – zákoníku práce. Důvodem je již zmíněná zvláštní 

povaha pracovněprávních vztahů daná zejména podřízeností zaměstnance vůči 

zaměstnavateli. Z této zvláštní povahy plyne požadavek na větší míru přímé regulace 

pracovněprávních vztahů prostřednictvím kogentní právní úpravy, aby nedocházelo 

k nepřiměřenému oslabení postavení zaměstnance.  

Na zákoník práce výslovně odkazuje § 2401 odst. 1 nového občanského 

zákoníku.25 Toto ustanovení rovněž potvrzuje, že i nadále bude respektována subsidiární 

působnost občanského zákoníku tak, jak ji zakotvuje současné znění § 4 ZP. Při aplikaci 

občanského zákoníku se však vždy musí zohlednit základní zásady pracovněprávních 

vztahů vyjádřené v § 1a ZP. Některá ustanovení občanského zákoníku nelze na 

pracovněprávní vztahy aplikovat vůbec. Jejich výčet vyplývá zejména z § 346d ZP.26 

Toto ustanovení bylo do zákoníku práce vloženo tzv. změnovým zákonem č. 303/2013 

Sb., účinným od 1. ledna 2014, který byl přijat v souvislosti s rekodifikací soukromého 

práva.27 Jestliže se smluvní strany od úpravy uvedené v § 346d ZP odchýlí, bude se jednat 

                                                 

24 Dále ustanovení § 1a ZP uvádí tyto zásady: uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky při výkonu práce 

a spravedlivé odměňování zaměstnance. 

25 § 2401 odst. 1 ObčZ: „Pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele 

z pracovního poměru upravuje jiný zákon. Totéž platí v rozsahu stanoveném jiným zákonem o smlouvách o 

výkonu závislé práce zakládajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek.“ 

26 Na základě tohoto ustanovení platí zákaz sjednání zástavního práva k budoucímu dluhu zaměstnance 

vůči zaměstnavateli a zákaz zřízení zástavního práva k budoucí věci zaměstnance. Dále nelze 

v pracovněprávních vztazích využít následujících institutů občanského práva, jako jsou například 

zadržovací právo, smlouva ve prospěch třetí osoby, postoupení pohledávky, převzetí dluhu, společné a 

nerozdílné plnění (ze strany zaměstnanců), smluvní pokuta (s výjimkou konkurenční doložky).  

27 Změn zákoníku práce se týkala část šedesátá sedmá, tj. čl. 79-80 zákona č. 303/2013 Sb. 
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o zdánlivé právní jednání, resp. dle § 346e ZP se nebude k takovému odchýlení přihlížet, 

což jinými slovy znamená, že k takovému právnímu jednání vůbec nedošlo a že nevyvolá 

žádné právní následky. Rovněž u odpovědnosti za škodu použití občanského zákoníku 

zřejmě nepřipadá v úvahu, neboť zákoník práce má svou vlastní komplexní úpravu. 

Nicméně teprve soudy rozhodnou, zda bude či nebude možné subsidiárně aplikovat 

občanský zákoník na otázky spojené s odpovědností za škodu, zejména v případě újmy 

na zdraví.28 Dále se podle § 2401 odst. 2 ObčZ nesmí na práva a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele použít ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.29 

Naopak nově se ustanovení občanského zákoníku subsidiárně použijí na většinu 

obecných otázek pracovněprávních vztahů, které byly dříve upraveny přímo v zákoníku 

práce. Jedná se především o úpravu právní svépravnosti, zastoupení, právního jednání 

včetně uzavírání smluv, počítání času, promlčení, prekluze a bezdůvodného obohacení. 

O těchto obecných otázkách zákoník práce víceméně „mlčí“, vlastních zvláštních norem 

obsahuje minimum a ponechává tak jejich úpravu občanskému zákoníku.30 

Co se týče subsidiární působnosti občanského zákoníku v případě výpovědi 

z pracovního poměru, budou se zřejmě aplikovat především ustanovení občanského 

zákoníku upravující obecné náležitosti právního jednání a částečně i počítání času a zánik 

závazků. 

1.4. Kogentnost a dispozitivnost pracovněprávních norem 

V souvislosti s otázkou vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku po 

rekodifikaci soukromého práva je vhodné se zmínit ještě o problematice kogentnosti a 

dispozitovnosti pracovněprávních norem. Do 31. prosince 2013 upravovalo možnost 

subjektů pracovněprávních vztahů odchýlit se od zákoníku práce ustanovení § 4b ZP 

(ve spojení s § 363 ZP).31 Jednalo se o komplexní zvláštní úpravu obdobnou úpravě v § 2 

                                                 

28 HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy, 

2014, roč. 22, č. 7, s. 234-235. 

29 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 13 a 34. 

30 HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy, 

2014, roč. 22, č. 7, s. 234-235. 

31 Znění § 4b ZP účinné do 31. prosince 2013: „Odst. 1: Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích 

mohou být upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy 
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odst. 3 občanského zákoníku z roku 1964, podle níž si účastníci pracovněprávních vztahů 

mohli upravit svá práva nebo povinnosti odchylně od zákoníku práce, jestliže to zákoník 

práce výslovně nezakazoval nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývalo, že se od něj 

odchýlit nelze. Tuto obecnou zásadu rozlišující kogentní a dispozitivní ustanovení 

zákoníku práce doplňoval a i po rekodifikaci doplňuje taxativní výčet kogentních norem 

v § 363 ZP, jenž obsahuje ustanovení, kterými se zapracovávají do zákoníku práce 

předpisy Evropské unie. Od těchto ustanovení je možné se odchýlit jen ve prospěch 

zaměstnance.32 

Změnový zákon č. 303/2013 ovšem § 4b ZP zrušil a nahradil jej § 4a ZP. 

Z původní úpravy se zachovalo pouze výše zmíněné pravidlo týkající se ustanovení 

zapracovávajících předpisy Evropské unie, která jsou i nyní dle § 4a odst. 3 ZP relativně 

kogentními (lze se od nich odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance). Další hranici 

kogentnosti, resp. dispozitivnosti, stanoví § 4a odst. 1 ZP, podle něhož odchylná úprava 

práv a povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než jsou práva 

nebo povinnosti stanovená zákoníkem práce či kolektivní smlouvou jako nejméně či 

nejvýše přípustné. Ustanovení zákoníku práce nebo kolektivní smlouvy, jež stanoví 

maximální či minimální přípustnou míru některých práv nebo povinností, jsou tedy 

rovněž relativně kogentní. Z toho vyplývá, že zaměstnanec a zaměstnavatel si nemohou 

smluvně sjednat méně nebo více, než stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako 

nejméně nebo nejvýše přípustné. Smluvní ujednání mimo rámec daný zákoníkem práce 

nebo kolektivní smlouvou by proto odporovalo zákonu. Zaměstnanec se také dle § 4a 

odst. 4 ZP nesmí vzdát práva, které mu poskytuje zákoník práce, kolektivní smlouva nebo 

vnitřní předpis zaměstnavatele. Smluvní ujednání, resp. jednostranné prohlášení, jímž by 

se zaměstnanec takového práva vzdal, by bylo zdánlivé, tedy nepřihlíželo by se k němu. 

                                                 

jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se 

odchýlit jen ve prospěch zaměstnance. Odst. 2: Podle odstavce 1 může dojít k odchylné úpravě smlouvou, 

jakož i vnitřním předpisem; k úpravě povinností zaměstnance však smí dojít jen smlouvou mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Odst. 3: Odchylná úprava práv v pracovněprávních vztazích (§ 307) 

nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně 

nebo nejvýše přípustné, není-li v § 116, § 118 odst. 1 a § 122 odst. 2 stanoveno jinak.“ 

32 Srov. § 4b odst. 1 věta poslední ZP ve znění účinném do 31. prosince 2013 a nyní § 4a odst. 3 ZP ve 

znění účinném od 1. ledna 2014. 
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Tato pravidla pro rozlišení kogentních a dispozitivních norem zákoníku práce 

obsažená v § 4a ZP doplňuje od 1. ledna 2014 ustanovení § 1 odst. 2 ObčZ, které 

s ohledem na subsidiární působnost občanského zákoníku upravuje možnost odchýlit se 

od zákonných norem i pro pracovněprávní vztahy.33 Z § 1 odst. 2 ObčZ vyplývá, že 

subjekty pracovněprávních vztahů si mohou ujednat svá práva a povinnosti odchylně od 

zákona, jestliže to zákon nezakazuje výslovně anebo jestliže jejich ujednání neporušují 

dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na 

ochranu osobnosti.34 Nový občanský zákoník klade důraz na dispozitivnost ustanovení 

soukromého práva. Kogentní normy by se tedy měly v soukromém právu vyskytovat 

spíše výjimečně.35 Výrazná ochranná funkce pracovního práva ovšem vyžaduje, aby řada 

otázek pracovněprávních vztahů byla upravena kogentně. V účinném zákoníku práce 

z roku 2006 se však výslovné zákazy (vyjádřené například slovy „musí“, „nemůže“, 

„nelze“, „zakazuje se“) příliš neobjevují. Výlučné použití § 1 odst. 2 ObčZ pro rozlišení 

kogentních a dispozitivních pracovněprávních norem by tak mohlo zpochybnit donucující 

charakter některých ustanovení zákoníku práce a tím oslabit ochrannou funkci pracovního 

práva.  

Zákonodárce si tohoto nebezpečí zřejmě povšiml, neboť tzv. změnovým zákonem 

č. 303/2013 Sb. doplnil do § 1a odst. 1 ZP uvozovací větu: „smysl a účel ustanovení 

tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů, jimiž jsou…,“ a dále 

vložil do § 1a ZP nový odstavec 2, podle něhož tři z pěti základních zásad 

pracovněprávních vztahů (zvláštní ochrana postavení zaměstnance, uspokojivé a 

bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce a rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz 

jejich diskriminace) vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek. Smysl doplnění 

uvozovací věty do § 1a odst. 1 ZP spočívá v tom, že všechna ujednání zaměstnavatele se 

                                                 

33 Na ustanovení § 4a ZP by se však mohlo nahlížet také jako na komplexní zvláštní úpravu vyjadřující 

meze kogentnosti a dispozitivnosti pracovněprávních norem, která je vyčerpávající, a proto vylučuje použití 

§ 1 odst. 2 na pracovněprávní vztahy. Nicméně samotný autor této teze, doc. Jan Pichrt, připouští, že je 

diskutabilní a spíše provokativní a že jejím účelem bylo zamyslet se nad vhodným přístupem k aplikaci 

výše uvedených ustanovení. Blíže viz PICHRT, Jan. K některým aspektům vztahu občanského zákona a 

zákoníku práce. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 7, s. 257-258. 

34 § 1 odst. 2 ObčZ: „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.“ 

35 Důvodová zpráva k ObčZ, str. 31 – 33. 
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zaměstnancem, která budou v rozporu se základními zásadami pracovněprávních vztahů, 

postihne v souladu s § 1 odst. 2 ObčZ ve spojení § 580 odst. 1 ObčZ sankce relativní 

neplatnosti.36 Zdůraznění tří zásad uvedených v § 1a odst. 2 ZP má za následek, že 

všechna ujednání zjevně narušující tyto tři zásady budou s ohledem na § 1 odst. 2 ObčZ  

ve spojení s § 588 ObčZ absolutně neplatná.37  

Jako příklad absolutně neplatného pracovněprávního jednání lze uvést sjednání 

dovolené v rozsahu kratším než 4 týdny v kalendářním roce. Ustanovení § 213 ZP o 

minimální délce dovolené v rozsahu nejméně 4 týdnů v kalendářním roce totiž chrání 

zaměstnance a jeho nerespektování by zjevně narušilo zásadu zvláštní zákonné ochrany 

postavení zaměstnance. 

I přes dodatečné legislativní úpravy zákoníku práce se však někteří odborníci stále 

obávají, že při přednostní aplikaci § 1 odst. 2 ObčZ pro vymezení kogentnosti a 

dispozitivnosti pracovněprávních norem může dojít k oslabení ochranné funkce 

pracovního práva, jelikož zákoník práce nebyl přizpůsoben na důraz na „výslovnost“ 

zákazu určitých ujednání vyplývající z § 1 odst. 2 ObčZ. Doporučují proto, aby 

ustanovení § 4a odst. 1 ZP bylo považováno za úplné vyjádření míry kogentnosti 

zákoníku práce, čímž se oslabí význam výslovných zákazů, anebo navrhují, aby se při 

rozlišování kogentní a dispozitivní povahy pracovněprávních norem postupovalo 

primárně dle § 4a ZP a pouze doplňkově dle § 1 odst. 2 ObčZ, a to vždy v kontextu s 

§ 4 ZP (tedy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů).38 

Ustanovení zákoníku práce upravující výpověď z pracovního poměru mají 

zásadně kogentní povahu, a proto se od nich subjekty pracovněprávních vztahů nesmí 

odchýlit. Důvodem kogentnosti právní úpravy výpovědi z pracovního poměru je 

především ochrana zaměstnance před zneužitím jeho podřízeného postavení vůči 

                                                 

36 § 580 odst. 1 ObčZ: „Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, 

které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.“ 

37 § 588 ObčZ věta první: „Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí 

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

38 PICHRT, Jan. K některým aspektům vztahu občanského zákona a zákoníku práce. Právní rozhledy, 2014, 

roč. 22, č. 7, s. 258.  

BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014, s. 13-18. 
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zaměstnavateli a před neodůvodněným skončením pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele. 
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2. Skončení pracovního poměru 

 Právní úprava skončení pracovního poměru má pro pracovní právo klíčový 

význam. Musí nejen chránit zájmy zaměstnance, ale měla by reflektovat i potřeby 

zaměstnavatele. Na jedné straně je tedy třeba, aby byla zaměstnanci zajištěna stabilita 

zaměstnání, pokud řádně plní své povinnosti, a zároveň aby mu bylo umožněno dosavadní 

zaměstnání rozvázat, není-li s ním z různých důvodů spokojen nebo chce-li je změnit. 

Avšak na druhé straně z pohledu zaměstnavatele je nutné rovněž vytvořit vhodné 

podmínky pro mobilitu pracovní síly tak, aby zaměstnavatel nebyl nucen zaměstnávat 

zaměstnance, kteří jsou pro něho nadbyteční nebo kteří porušují své pracovní povinnosti.  

Najít ideální rovnováhu mezi požadavky na ochranu zaměstnance a na flexibilitu 

pracovního trhu představuje velmi náročný úkol. Ustanovení zákoníku práce (část II., 

hlava IV) zohledňují jak zájmy zaměstnance, tak zaměstnavatele, nicméně větší důraz 

kladou na ochranu zaměstnance, neboť pro něho může ztráta zaměstnání znamenat citelný 

zásah do jeho ekonomických i sociálních poměrů. Proto právní úprava skončení 

pracovního poměru poskytuje svědomitému zaměstnanci ochranu před neodůvodněným 

jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Tato ochrana 

spočívá především v tom, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze 

z důvodů taxativně uvedených v § 52 ZP, zatímco zaměstnanec může dát výpověď 

z jakéhokoliv důvodu (resp. i bez existence nějakého důvodu), a dále v tom, že 

zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v tzv. ochranné době, tj. například v době 

dočasné pracovní neschopnosti nebo těhotenství (§ 53 ZP), až na výjimky stanovené 

§ 54 ZP. K ochraně zaměstnance před negativními dopady ztráty zaměstnání slouží také 

odstupné (§ 67-68 ZP), které zaměstnanci náleží v případě, že pracovní poměr skončí 

výpovědí zaměstnavatele nebo vzájemnou dohodou z důvodů souvisejících s výkonem 

práce, ale nezávislých na vůli zaměstnance, tzn. z důvodu organizačních změn 

zaměstnavatele a z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance způsobené pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání.39 

                                                 

39 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 191. 

HŮRKA, Petr. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. 1. vydání. Olomouc: Anag, 

2012. s 47-51. 
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 Právní skutečností, s níž zákoník práce spojuje skončení pracovního poměru, 

dojde k zániku tohoto pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Zánikem pracovního poměru však nemusí vždy zaniknout všechna práva a povinnosti 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. I po zániku pracovního poměru přetrvají práva 

a povinnosti subjektů pracovněprávních vztahů související například s odměňováním, 

náhradou škody, ochranou obchodního tajemství, ochranou osobních údajů nebo 

konkurenční doložkou.40  

Ukázkovým příkladem může být situace, kdy zaměstnanec v souladu s § 56 odst. 

1 písm. b) ZP okamžitě zruší pracovní poměr, protože mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu 

nebo její část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Pracovní poměr v takovém případě 

sice zanikne, ale právo zaměstnance na vyplacení mzdy a tomu odpovídající povinnost 

zaměstnavatele trvají nadále. 

2.1. Způsoby skončení pracovního poměru 

 Pracovní poměr může skončit pouze jedním ze sedmi způsobů taxativně 

uvedených v ustanovení § 48 ZP. Podle toho, o jaký druh právní skutečnosti se jedná, lze 

tyto způsoby rozdělit do tří skupin. Pracovní poměr tedy může skončit na základě: 

1) právního jednání – tj. dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve 

zkušební době; 

2) konstitutivního rozhodnutí státních orgánů – tj. soudním nebo správním 

rozhodnutím v případě zaměstnanců - cizinců; 

3) právní události – tj. uplynutím doby nebo smrtí zaměstnance, resp. smrtí 

zaměstnavatele - fyzické osoby (s výjimkou pokračování v živnosti).41 

Dle judikatury Nejvyššího soudu vztahující se k zákoníku práce z roku 1965, 

avšak aplikovatelné i na zákoník z roku 2006, lze tentýž pracovní poměr rozvázat 

                                                 

40 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 191. 

41 Toto třídění právních skutečností, jejichž následkem je skončení pracovního poměru, vychází z dělení 

prof. Běliny – viz BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. 

Praha: C.H. Beck, 2014, s. 191-192. Někteří autoři však řadí rozhodnutí státních orgánů k právním 

událostem – viz HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: 

s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 

185. 
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několika právními jednáními učiněnými souběžně či postupně. Jednotlivá právní jednání 

směřující ke skončení pracovního poměru se však posoudí samostatně a také jejich právní 

následky nastanou samostatně. Jestliže pracovní poměr na základě dřívějšího platného 

právního jednání již skončí, pozdější právní jednání o rozvázání pracovního poměru ztrácí 

význam a nelze jej považovat za důvod zániku pracovního poměru, a to i přestože by se 

jinak jednalo o platné právní jednání.42 

V praxi se taková situace může vyskytnout v případě, kdy zaměstnavatel dá 

zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, nicméně zaměstnanec si ještě před 

uplynutím výpovědní doby vyhledá nové zaměstnání, a proto rozváže pracovní poměr 

dohodou se zaměstnavatelem s účinností ke dni dřívějšímu, než by pracovní poměr 

skončil na základě původní výpovědi po uplynutí výpovědní doby. V takovém případě 

nebude nutné, aby zaměstnavatel původní výpověď odvolal se souhlasem zaměstnance 

ve smyslu § 50 odst. 5 ZP nebo případně aby zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli 

dohodu o zrušení výpovědi. Pracovní poměr zanikne pozdějším právním jednáním – 

dohodou o rozvázání pracovního poměru, neboť jeho právní následky nastanou dříve, než 

by nastaly právní následky původní výpovědi, která se tudíž jako důvod skončení 

pracovního poměru neuplatní. 

 Stejně by se postupovalo i v případě, že by zaměstnanec podal žalobu na určení 

neplatnosti původní výpovědi zaměstnavatele a soud by o platnosti této výpovědi 

doposud (resp. do okamžiku uplynutí výpovědní doby pozdější platné výpovědi nebo 

účinnosti pozdější dohody o rozvázání pracovního poměru) nerozhodl. Zákoník práce 

tedy připouští, aby zaměstnavatel v období probíhající soudního sporu o určení 

neplatnosti jeho výpovědi ukončil tentýž pracovní poměr, byť i opakovaně, další 

výpovědí nebo jiným právním jednáním o rozvázání pracovního poměru (např. dohodou). 

Tento závěr vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2003, sp. zn. 21 

Cdo 138/2003: „Tentýž pracovní poměr může být i opakovaně ukončen dalším ze způsobů 

rozvázání pracovního poměru v zákoně uvedeným přesto, že dosud o platnosti 

předchozího rozvazovacího úkonu nebylo soudem rozhodnuto.“43 

                                                 

42 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. července 1997, sp. zn. 2 Cdon 195/97. 

43 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 138/2003. 
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2.2. Skončení pracovního poměru právním jednáním 

 V praxi pracovní poměr skončí nejčastěji na základě právního jednání jeho 

subjektů. Jde tedy o nejvýznamnější způsob skončení pracovního poměru. Vzhledem 

k tomu, že právní jednání směrující ke skončení pracovního poměru má obzvlášť závažné 

důsledky pro zaměstnance i zaměstnavatele, zákoník práce obsahuje podrobnou úpravu 

všech těchto právních jednání. Podpůrně se na mnohé obecné otázky s tím související 

použije rovněž občanský zákoník. Právní jednání, jejichž následkem je skončení 

pracovního poměru, lze rozdělit podle subjektů na právní jednání jedné strany 

(jednostranná) a na právní jednání dvou stran (dvoustranná). Právní jednání 

jednostranná (výpověď, okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době) obvykle bývají 

projevem rozkolu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy jeden z nich chce 

pracovní poměr rozvázat, zatímco druhý z nich má zájem na jeho pokračování. Tato 

právní jednání vznikají doručením druhé straně.44 Právní jednání dvoustranná (pouze 

dohoda o rozvázání pracovního poměru) naopak vyjadřují shodný projev vůle subjektů 

pracovního poměru a vznikají teprve v okamžiku, kdy svoji vůli projevili oba, byť k tomu 

nedošlo současně.45 

 Následující výklad se věnuje pouze dohodě o rozvázání pracovního poměru, 

okamžitému zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 

Výpovědí z pracovního poměru, která je hlavním tématem této diplomové práce, se 

podrobně zabývá kapitola třetí a následující kapitoly. 

2.2.1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

 Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranným právním jednáním, 

které má za následek skončení pracovního poměru ke sjednanému dni. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o souhlasný projev vůle zaměstnavatele a zaměstnance, zákoník práce 

nestanoví žádná zvláštní pravidla k ochraně zaměstnance. Na rozdíl od výpovědi může 

pracovní poměr na základě dohody skončit i v ochranné době (tj. v době pracovní 

                                                 

44 Tato práce se zabývá doručováním písemností v pracovněprávních vztazích týkajících se konkrétně 

skončení pracovního poměru v rámci kapitoly 3.3. 

45 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 192. 
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neschopnosti zaměstnance, těhotenství atd.).46 Dohodou lze ukončit jak pracovní poměr 

na dobu neurčitou, tak i na dobu určitou.47 

 Dále dohoda nemusí (na rozdíl od výpovědi dané zaměstnavatelem) obsahovat 

důvody rozvázání pracovního poměru.48 Nic však nebrání tomu, aby subjekty pracovního 

poměru údaj o důvodu rozvázání pracovního poměru v dohodě uvedly, jestliže se na tom 

oba shodnou. Uvedení těchto důvodů totiž může mít význam především s ohledem na 

právo zaměstnance na odstupné dle § 67 odst. 1 a 2 ZP, které mu náleží při skončení 

pracovního poměru nejen výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 

písm. a) až d), ale i dohodou z týchž důvodů.49 Ujednání dohody o důvodu rozvázání 

pracovního poměru má však pouze proklamativní charakter. Právo zaměstnance na 

vyplacení odstupného se vždy posuzuje podle skutečného důvodu, jenž vedl k rozvázání 

pracovního poměru. Nicméně z hlediska ochrany zaměstnance lze doporučit, aby důvody, 

s nimiž zákoník práce spojuje nárok zaměstnance na odstupné, byly v dohodě výslovně 

uvedeny. Jestliže by dohoda takový důvod rozvázání pracovního poměru neobsahovala, 

tak by zaměstnanec musel v případě soudního vymáhání odstupného složitě prokazovat, 

že dohoda o rozvázání pracovního poměru byla skutečně uzavřena na základě jednoho 

z výše uvedených důvodů.50 Tento závěr je možné dovodit například z rozsudku 

Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. dubna 1995, sp. zn. 16 Co 44/95, který se sice 

vztahuje k právní úpravě v zákoníku práce z roku 1965, ale lze jej použít i na současnou 

úpravu. Z něho vyplývá, že vznik nároku zaměstnance na vyplacení odstupného nelze 

vyloučit, není-li v dohodě jako důvod rozvázání pracovního poměru uveden organizační 

důvod na straně zaměstnavatele. Zaměstnanec však v takovém případě musí prokázat, že 

                                                 

46 Srov. například rozsudek bývalého Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 30. října 

1984, sp. zn. 7 Cz 28/84 (publikovaný pod č. 4/1986 Sb. rozh.): „Ťarchavosť pracovníčky v čase uzavretia 

dohody o rozviazaní pracovného pomeru nie je dôvodom neplatnosti tejto dohody, a to ani v prípade 

osamelej pracovníčky, ktorá o svojej ťarchavosti v tom čase nevedela.“ 

47 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 291. 

48 Ustanovení § 49 odst. 2 ZP ve znění účinném do 31. prosince 2011 ovšem vyžadovalo, aby důvody 

rozvázání pracovního poměru byly v dohodě uvedeny, jestliže o to zaměstnanec požádal. Účinné znění se 

o důvodech nezmiňuje. 

49 Jedná se o důvody spočívající v tzv. organizačních důvodech na straně zaměstnavatele a ve zdravotním 

stavu zaměstnance, kdy kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání nesmí konat dosavadní práci. 

50 VYSOKAJOVÁ a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2013, s. 86. 
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skutečným důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou byly organizační změny u 

zaměstnavatele a že mezi těmito organizačními změnami a rozvázáním pracovního 

poměru dohodou existovala příčinná souvislost. 

 Podstatnými náležitostmi dohody o rozvázání pracovního poměru jsou shodný 

projev vůle zaměstnavatele a zaměstnance, z něhož je zřejmé, že chtějí pracovní poměr 

rozvázat, tedy že v něm nehodlají dále pokračovat, a ujednání o tom, kterým dnem 

pracovní poměr skončí. Podle judikatury nemusí být doba skončení pracovního poměru 

sjednána jen konkrétním kalendářním dnem nebo stanovením časového období, po jehož 

uplynutí pracovní poměr skončí. Okamžik skončení pracovního poměru lze sjednat také 

jinou právní skutečností, která nastane v budoucnu (např. dobou ukončení výkonu 

určitých prací, skončením pracovní neschopnosti zaměstnance apod.). Den skončení však 

musí být stanoven tak, aby jeho určení nezáviselo pouze na vůli jednoho subjektu 

pracovního poměru nebo aby nevznikly pochybnosti o tom, kdy má pracovní poměr 

skončit.51 Pokud strany dohody den skončení pracovního poměru vůbec neuvedou, 

aplikuje se § 1745 ObčZ a pracovní poměr bude rozvázán dnem, v němž strany dohodu 

uzavřely, tj. dnem, kterým přijetí návrhu dohody nabylo účinnosti. Lze ještě doplnit, že 

jako den rozvázání pracovního poměru nemůže být určen den předcházející uzavření 

dohody. Nicméně pracovní poměr by v takovém případě zanikl ke dni uzavření dohody.52 

Jak již bylo zmíněno výše, vedle obligatorních náležitostí může dohoda obsahovat 

rovněž ujednání o důvodu rozvázání pracovního poměru. Dále si zaměstnavatel a 

zaměstnanec mohou v dohodě sjednat také smluvní odstupné či vypořádání vzájemných 

práv a povinností.53 

Ustanovení § 49 odst. 2 ZP sice vyžaduje, aby dohoda o rozvázání pracovního 

poměru byla uzavřena písemně, avšak dále již nestanoví, že se k takové dohodě nepřihlíží, 

jak je tomu například u výpovědi. Ústní dohoda proto nebude právním jednáním 

zdánlivým, nýbrž jen relativně neplatným. Jestliže žádná ze stran neuplatní relativní 

neplatnost ústní dohody u soudu, bude mít i tato dohoda za následek skončení pracovního 

                                                 

51 Srov. Rozsudek bývalého Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 27. února 1973, sp. zn. 3 Cz 

25/72 (publikovaný pod č. 5/1974 Sb. rozh.). 

52 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. března 2013, sp. zn. 21 Cdo 2039/2012. 

53 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 187. 
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poměru.54 Důvod, proč zákonodárce změnovým zákonem č. 303/2013 Sb. nedoplnil do 

§ 49 odst. 2 ZP dodatek o tom, že se k dohodě o rozvázání pracovního poměru uzavřené 

v jiné než písemné formě „nepřihlíží“, pravděpodobně spočívá v tom, že u skončení 

pracovního poměru dohodou není nutné dbát tolik na ochranu zaměstnance, jako 

v případě rozvázání pracovního poměru výpovědí či okamžitým zrušením ze strany 

zaměstnavatele. 

Relativní neplatnost dohody o rozvázání pracovní poměru z důvodu nedostatku 

písemné formy by mohla být v souladu s ust. § 582 odst. 1 ObčZ odstraněna „dodatečným 

zhojením“ (konvalidací), tzn. dodatečným vyhotovením dohody v písemné podobě včetně 

jejího podpisu oběma stranami. Tato konvalidace bude mít účinky ex tunc a pracovní 

poměr skončí dnem sjednaným v dohodě.55 

V souladu s § 49 odst. 3 ZP musí každá ze stran dohody o rozvázání pracovního 

poměru obdržet jedno její vyhotovení. Nesplnění této povinnosti nemůže způsobit 

neplatnost dohody. V úvahu však připadá uložení sankce inspektorátem práce.56 

2.2.2. Okamžité zrušení pracovního poměru 

 Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranné právní jednání, které má za 

následek skončení pracovního poměru ke dni doručení jeho písemného vyhotovení druhé 

straně pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že tímto právním jednáním dochází 

k rozvázání pracovního poměru již jeho doručením, pokládá se tento způsob skončení 

pracovního poměru za výjimečný a zákoník práce jeho využití výrazně omezuje. 

Jelikož účinky okamžitého zrušení nastávají ihned již jeho doručením, nelze jej 

ani dodatečně odvolat na rozdíl od výpovědi. Také uvedení časového údaje, k němuž má 

pracovní poměr okamžitým zrušením skončit, nemá žádné právní následky. Pracovní 

poměr skončí na základě okamžitého zrušení vždy ke dni doručení druhému subjektu.57   

                                                 

54 JOUZA, Ladislav. Změny ve skončení pracovního poměru. Bulletin advokacie, roč. 2014, č. 3, s. 44. 

55 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014, s. 2096-2101. 

56 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 188. 

57 Srov. § 50 odst. 5 ZP a rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 1155/96. 
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Omezení použití tohoto způsobu rozvázání pracovního poměru se týká 

okamžitého zrušení jak zaměstnavatelem (§ 55 ZP), tak zaměstnancem (§ 56 ZP), neboť 

při tak závažném zásahu do pracovněprávního vztahu je třeba nejen dodržet princip 

zvláštní ochrany zaměstnance, ale také zohlednit oprávněné zájmy zaměstnavatele. Od 

1. ledna 2014 zákoník práce umožňuje okamžitě zrušit pracovní poměr rovněž zákonným 

zástupcem nezletilého zaměstnance (srov. § 56a ZP ve spojení s § 35 odst. 2 ObčZ). Dle 

§ 60 ZP zaměstnavatel, zaměstnanec i zákonný zástupce nezletilého zaměstnance musí 

učinit okamžité zrušení písemně, jinak se k němu nepřihlíží a jednalo by se o zdánlivé 

právní jednání, které nevyvolá žádné následky. To znamená, že není třeba domáhat se 

určení jeho neplatnosti u soudu. Dále § 60 ZP ukládá povinnost v okamžitém zrušení 

skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným. Zaměstnavatel 

nebo zaměstnanec tedy musí uvést, kdy a jak nastaly skutečnosti, pro něž okamžité 

zrušení dávají. Pokud okamžité zrušení takové vylíčení skutkových okolností neobsahuje, 

nebude stiženo sankcí zdánlivosti, nýbrž se bude jednat pouze o neplatné právní jednání.58 

Za účelem zvýšení právní jistoty obou subjektů pracovního poměru stanoví ustanovení 

§ 58 a 59 ZP další podmínku platnosti okamžitého zrušení, a to dodržení dvouměsíční 

subjektivní lhůty a jednoleté objektivní lhůty. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou 

okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu okamžitého 

zrušení dozvěděli, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.59 

Uplynutím těchto lhůt zaniká právo na rozvázání pracovního poměru okamžitým 

zrušením, i přestože by byl naplněn některý ze zákonných důvodů. Okamžité zrušení 

pracovního poměru učiněné po uplynutí těchto prekluzivních lhůt bude neplatné, nicméně 

neplatnost musí dotčená osoba uplatnit u soudu. Pokud by soud pravomocně neurčil, že 

                                                 

58 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 196. 

59 U okamžitého zrušení zaměstnavatele jsou v § 58 ZP stanoveny ještě dvě zvláštní lhůty. Zaprvé, 

v případě, že zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci v cizině, může s ním zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr do 

2 měsíců od jeho návratu z ciziny, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod k okamžitému zrušení 

vznikl. Zadruhé, šetří-li jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, jiný orgán (např. orgány činné v trestním řízení 

nebo orgány bezpečnosti práce), může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr s takovým 

zaměstnancem ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o výsledku šetření tohoto orgánu. I v tomto 

případě však musí být dodržena objektivní jednoletá lhůta. 
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se jednalo o neplatné právní jednání, mohlo by být i okamžité zrušení učiněné po uplynutí 

výše uvedených lhůt považováno za platné. 

 Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze ze dvou důvodů 

uvedených v § 55 odst. 1 písm. a) a b) ZP. V podstatě se jedná o krajní situace, kdy po 

zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance za takových okolností 

nadále zaměstnával až do uplynutí výpovědní doby.60 Prvním důvodem je skutečnost, že 

zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění 

pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 

na dobu nejméně šesti měsíců. Druhým důvodem je porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým 

způsobem. Dle soudní praxe se zaměstnanec takového jednání dopustí například tím, že 

neomluví svoji dlouhodobou nepřítomnost na pracovišti, spáchá krádež či jiný útok na 

majetek zaměstnavatele, neodůvodněně fyzicky napadne zaměstnavatele, požívá 

alkoholické nápoje při výkonu práce apod.61 Ochrana zaměstnance se vedle stanovení 

taxativního výčtu důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele projevuje také tím, že dle § 55 odst. 2 ZP zaměstnavatel nesmí tímto 

způsobem rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, se zaměstnankyní na 

mateřské dovolené a se zaměstnancem nebo zaměstnankyní na rodičovské dovolené. 

Tento zákaz pro zaměstnavatele platí, i přestože skutečně nastaly okolnosti, jež ho 

opravňují rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením. Nicméně výše uvedeným 

zaměstnancům lze dát alespoň výpověď dle § 52 písm. g) ZP, neboť na výpověď danou 

zaměstnanci z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, se 

zákaz výpovědi podle § 53 ZP nevztahuje. Avšak pro ženu na mateřské dovolené (resp. 

pro zaměstnance v době rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat 

mateřskou dovolenou) platí výjimka a pracovní poměr s nimi nelze z tohoto důvodů 

rozvázat ani výpovědí, což vyplývá z § 54 písm. c) ZP. Zaměstnavatel je ještě dle § 61 ZP 

povinen předem projednat okamžité zrušení pracovního poměru s odborovou organizací, 

                                                 

60 Srov. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 23. května 1995, sp. zn. 6 Cdo 137/94. 

61 VYSOKAJOVÁ a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2013, s. 122. 
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pokud byla založena. Nesplnění této povinnosti však nemá vliv na platnost okamžitého 

zrušení, nicméně za její porušení může být zaměstnavatel sankcionován inspektorátem 

práce.62 

 Jelikož okamžité zrušení představuje mimořádný způsob rozvázání pracovního 

poměru, může také zaměstnanec využít tohoto institutu pouze ve dvou případech 

taxativně uvedených v § 56 ZP odst. 1 písm. a) a b). Právo zaměstnance na okamžité 

zrušení pracovního poměru vzniká tehdy, jestliže jej zaměstnavatel nepřevede na jinou 

práci, ačkoliv podle lékařského posudku nemůže bez vážného ohrožení svého zdraví dále 

vykonávat dosavadní práci. Zaměstnanec může v tomto případě okamžitě zrušit pracovní 

poměr, pokud mu zaměstnavatel neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení lékařského 

posudku výkon jiné pro něho vhodné práce. Další důvod pro okamžité zrušení pracovního 

poměru ze strany zaměstnance spočívá v tom, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo 

plat anebo náhradu mzdy nebo platu anebo jejich části do 15 dnů po uplynutí období 

splatnosti. Tento druhý důvod je dán, i přestože zaměstnavatel uspokojí zaměstnancův 

nárok na mzdu či plat nebo náhradu mzdy či platu ještě před doručením okamžitého 

zrušení zaměstnance, pokud zaměstnavatel vyplatí dlužnou částku až po uplynutí 15 dnů 

po její splatnosti. K takovému dodatečnému vyplacení by se však mohlo přihlédnout 

v rámci posouzení, zda okamžité zrušení zaměstnance nepředstavovalo zjevné zneužití 

práva ve smyslu § 8 ObčZ, které nepožívá právní ochrany.63 Každé takové nevyplacení 

(resp. pozdní vyplacení) ovšem nezakládá důvod pro okamžité zrušení pracovního 

poměru zaměstnancem. Dle soudní praxe bude okamžité zrušení zaměstnance neplatné, 

jestliže k nevyplacení došlo jen v důsledku chyby, omylu nebo jiné zřejmé nesprávnosti 

při výpočtu nebo při výplatě mzdy, platu, náhrady mzdy či platu, ledaže by zaměstnavatel 

zjištěnou nesprávnost v přiměřené době neodstranil a bez zbytečného odkladu nezjednal 

nápravu.64 

                                                 

62 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014, s. 216. 

63 Tento závěr vyplývá ze starší judikatury k zákoníku práce z roku 1965 – srov. rozsudek Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 26. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 1151/2001. 

64 K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze dne 10. ledna 2012 sp. zn. 21 Cdo 

3676/2010. 
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Okamžité zrušení pracovní poměru zákonným zástupcem nezletilého zaměstnance 

upravuje zákoník práce od 1. ledna 2014 v § 56a ZP, podle něhož zákonný zástupce 

nezletilého zaměstnance mladšího 16ti let může rozvázat pracovní poměr tohoto 

nezletilého zaměstnance, je-li to nutné v jeho zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví. 

K platnosti takového okamžitého zrušení se vyžaduje přivolení soudu. Dle § 56a odst. 2 

ZP musí zákonný zástupce doručit nezletilému zaměstnanci stejnopis okamžitého zrušení 

a přivolení soudu, ovšem toto ustanovení je pouze pořádkové povahy a nesplnění této 

povinnosti nebude mít vliv na platnost okamžitého zrušení.65  

Způsobilost zákonného zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 

16ti let, k rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením upravuje poněkud 

nesystematicky § 35 odst. 2 ObčZ. Jelikož jde o zvláštní úpravu svéprávnosti 

v pracovněprávních vztazích, měla by se nacházet spíše v zákoníku práce. Nicméně celé 

ustanovení § 35 ObčZ upravující svéprávnost nezletilého a jeho zákonného zástupce 

v pracovněprávních vztazích vyvolává ještě mnohem závažnější pochybnosti. Současná 

úprava v § 35 odst. 2 ObčZ totiž nedovoluje, aby si nezletilý, který již dovršil 15 let věku, 

ale ještě neukončil povinnou školní docházku, sjednal pracovněprávní vztah. Naproti 

tomu dřívější úprava pracovněprávní způsobilosti zaměstnance (srov. § 6 ZP ve znění 

účinném do 31. prosince 2013) uzavření pracovněprávního vztahu touto osobou 

připouštěla za podmínky, že jako den nástupu do práce nebude sjednán den, který by 

předcházel dni ukončení povinné školní docházky. Tím byla dostatečně zajištěna ochrana 

veřejného zájmu na vzdělání těchto osob a zároveň jim byla poskytnuta větší flexibilita 

při sjednávání pracovněprávního vztahu než za současné úpravy. Dle důvodové zprávy 

změnového zákona č. 303/2013 Sb., který vložil do zákoníku práce § 56a, je smyslem 

tohoto ustanovení chránit nezletilé zaměstnance před hospodářským vykořisťováním a 

výkonem prácí nebezpečných pro jejich zdraví a duševní, mravní nebo sociální vývoj. 

Avšak je nutné upozornit na to, že právo zákonného zástupce nezletilého zaměstnance 

mladšího 16ti let okamžitě zrušit jeho pracovní poměr může nezletilým zaměstnancům 

paradoxně uškodit, neboť zaměstnavatelé se budou z důvodu právní nejistoty obávat 

zaměstnat osoby mladší 16ti let. Navíc se jedná o vážný zásah do smluvního vztahu 

                                                 

65 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 211. 
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zaměstnavatele a zaměstnance, který by mohl být považován za porušení základních 

principů soukromého práva – zejm. zásady autonomie vůle.66 

2.2.3. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

 V případě, že si zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem zkušební dobu podle 

ustanovení § 35 ZP, mohou oba jednostranně zrušit pracovní poměr ve zkušební době 

v souladu s § 66 ZP. Účel sjednání zkušební doby tkví v tom, aby oba subjekty pracovního 

poměru zjistily, zda jim vzájemný pracovněprávní vztah vyhovuje a zda splňuje jejich 

očekávání. Z tohoto důvodu zákoník práce neklade téměř žádná omezení, která by bránila 

jednostrannému rozvázání pracovního poměru ve zkušební době. Na rozdíl od ostatních 

jednostranných právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru (výpovědi 

a okamžitého zrušení) mohou oba subjekty pracovního poměru zrušit pracovní poměr ve 

zkušební době z jakéhokoliv důvodu, resp. bez uvedení důvodu.  V průběhu platně 

sjednané zkušební doby lze tímto způsobem rozvázat pracovní poměr také bez ohledu na 

to, zda se zaměstnanec nachází v tzv. ochranné době (tj. např. v době těhotenství, čerpání 

mateřské nebo rodičovské dovolené, dočasné pracovní neschopnosti). Výjimku 

představuje pouze prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti 

zaměstnance, kdy zaměstnavatel nesmí pracovní poměr zrušit. Jestliže se zaměstnanec 

během zkušební doby stane dočasně práce neschopným, může s ním zaměstnavatel zrušit 

pracovní poměr ve zkušební době až 15. dne trvání pracovní neschopnosti, případně po 

jejím ukončení, pokud bude trvat méně než 14 dní. Je však nutné dodat, že sjednaná 

zkušební doba se dle § 35 odst. 4 prodlužuje o dobu překážek v práci (např. pracovní 

neschopnost zaměstnance) a o dobu celodenní dovolené. Uvedené omezení možnosti 

zrušit pracovní poměr ve zkušební době během prvních 14 dní pracovní neschopnosti 

zaměstnance má zabránit zaměstnavateli, aby se vyhýbal placení náhrady mzdy.  

S ohledem na širokou možnost rozvázat tímto jednostranným právním jednáním 

pracovní poměr, vyžaduje § 66 odst. 2 ZP, aby bylo učiněno písemně, a to pod sankcí 

zdánlivosti takového právního jednání. Dotčený subjekt pracovního poměru, vůči němuž 

                                                 

66 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 14-15. 
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by zrušení v jiné než písemné formě směřovalo, tedy nemusí uplatnit jeho neplatnost u 

soudu.67 

 Další nezbytnou podmínkou platnosti právního jednání směřujícího ke zrušení 

pracovního poměru ve zkušební době je, aby bylo provedeno a doručeno vůči druhému 

subjektu před uplynutím sjednané zkušební doby. Pokud tedy bude učiněno až po 

uplynutí sjednané zkušební doby, bude se jednat o neplatné právní jednání. Jeho 

neplatnosti se však musí dotčená osoba domáhat u soudu. Ve zrušení pracovního poměru 

ve zkušební době lze označit jako den skončení pracovního poměru i den pozdější než 

den doručení zrušovacího projevu druhému subjektu. Ovšem v případě, že zaměstnavatel 

nebo zaměstnanec nesprávně uvedou jako den skončení pracovního poměru den 

následující po uplynutí sjednané zkušební doby, tak pracovní poměr zanikne posledním 

dnem zkušební doby. Rovněž není možné stanovit jako den skončení pracovního poměru 

den, který předchází doručení zrušovacího projevu. Pracovní poměr v takovém případě 

skončí ke dni, v němž bude zrušení pracovního poměru doručeno druhému subjektu.68 

2.3. Skončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí 

 Skončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí se týká pouze 

cizinců nebo fyzických osob bez státní příslušnosti. Definice cizince pro účely 

pracovněprávních vztahů vyplývá z § 85 zákona o zaměstnanosti. Rozumí se jím fyzická 

osoba, která není občanem EU (resp. občanem členského státu EU) nebo jeho rodinným 

příslušníkem. Pracovní poměr těchto osob může skončit vedle běžných způsobů také 

některým ze tří způsobů uvedených v § 48 odst. 3 ZP.  

V prvním případě pracovní poměr cizince zanikne na základě rozhodnutí 

Ministerstva vnitra ČR o zrušení povolení k pobytu na území ČR z důvodů uvedených 

zejména v § 46a až 46f a § 77 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rozhodnutí 

ministerstvo stanoví lhůtu k vycestování, v níž je cizinec povinen území ČR opustit. 

                                                 

67 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 224-225. 

68 Tyto závěry vyplývají z rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. dubna 1995, sp. zn. 6 Cdo 11/94. 
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V souladu s § 48 odst. 3 písm. a) ZP pracovní poměr cizince zanikne posledním dnem 

této lhůty.69 

Druhý způsob skončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí 

představuje rozhodnutí soudu v trestním řízení, kterým se cizinci (pachateli, který není 

občanem ČR) uloží trest vyhoštění z území ČR podle § 80 trestního zákoníku.70 V souladu 

s § 48 odst. 3 písm. b) ZP pracovní poměr cizince skončí dnem, kterým odsuzující 

rozsudek nabyl právní moci.71 

Třetí způsob skončení pracovního poměru cizince uvedený v § 48 odst. 3 ZP pod 

písmenem c) spočívá v tom, že uplynula doba, na kterou mu bylo vydáno povolení 

k zaměstnání. Pracovní poměr zaniká přímo uplynutím této doby, na kterou bylo povolení 

k zaměstnání vydáno, aniž by musela nastat další právní skutečnost (např. výpověď daná 

zaměstnavatelem nebo další úřední rozhodnutí).72 

 V praxi může rovněž dojít k situaci, kdy Úřad práce ČR odejme cizinci povolení 

k zaměstnání podle § 100 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, jestliže je zaměstnání 

vykonáváno v rozporu s vydaným povolením nebo jestliže povolení bylo vydáno na 

základě nepravdivých údajů.73 V takovém případě cizincův pracovní poměr sice přímo 

na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR o odejmutí povolení k zaměstnání nekončí, 

nicméně zaměstnavatel nesmí bez tohoto povolení cizince dále zaměstnávat, jinak mu dle 

zákona o zaměstnanosti (§ 140) hrozí vysoké sankce za umožnění výkonu nelegální práce 

podle § 5 písm. e) bodu 2 zákona o zaměstnanosti. V úvahu připadá dokonce i trestní 

stíhání pro trestný čin neoprávněného zaměstnávání cizinců dle § 342 trestního zákoníku. 

                                                 

69 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 287. 

70 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

71 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 287. 

72 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 186. 

73 VYSOKAJOVÁ a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2013, s. 84. 
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2.4. Skončení pracovního poměru právními událostmi 

 Právní událost lze vymezit jako součást objektivní reality nezávislé na lidské vůli 

(např. smrt, plynutí času), kterou objektivní právo bere na zřetel a spojuje s ní právní 

následky (v tomto případě zánik pracovního poměru).74 Právní události vyvolávající 

skončení pracovního poměru jsou smrt zaměstnance, smrt zaměstnavatele – fyzické 

osoby, uplynutí doby a někdy také dosažení věkové hranice.75 

 I přestože by smrt zaměstnance nebyla v § 48 odst. 4 ZP uvedena výslovně jako 

jeden ze způsobů skončení pracovního poměru, smrtí zaměstnance by pracovní poměr 

zanikl, neboť zaměstnanec musí vykonávat práci osobně (srov. § 2 odst. 1 ZP). Úpravu 

vzájemných práv mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem existujících ke dni smrti 

zaměstnance řeší ustanovení § 328 ZP. Peněžitá práva zaměstnance jeho smrtí nezanikají. 

Odchylně od právní úpravy dědictví v občanském zákoníku zaměstnancova mzdová a 

platová práva z pracovního poměru nebo i z pracovněprávních vztahů založených 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr přecházejí do výše trojnásobku jeho 

měsíčního výdělku postupně přímo na jeho manžela, děti a rodiče, pokud s ním žili v době 

smrti ve společné domácnosti. Předmětem dědictví se tato peněžitá práva stávají jen 

tehdy, není-li těchto osob. Naopak zaměstnavatelova práva vůči zaměstnanci jeho smrtí 

zanikají. Výjimku tvoří práva, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo která byla 

zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodu i výše, a práva na náhradu 

škody způsobené úmyslně.76 

 V případě smrti zaměstnavatele odkazuje § 48 odst. 4 ZP na ustanovení § 342 

odst. 1 ZP, podle něhož smrtí zaměstnavatele – fyzické osoby základní pracovněprávní 

vztah zaniká. K zániku pracovního poměru však nedojde, hodlá-li dědic nebo jiná 

oprávněná osoba pokračovat v živnosti podle § 13 odst. 1 písm. b), c) a e) zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

                                                 

74 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl 

první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 202. 

75 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 200. 

76 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 186. 
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předpisů. Jestliže žádná osoba nehodlá v živnosti pokračovat, zanikne pracovní poměr 

marným uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne smrti zaměstnavatele. 

 Uplynutí doby je právní událostí, jejímž právním následkem je skončení 

pracovního poměru pouze v případě, že se jedná o pracovní poměr uzavřený na dobu 

určitou (viz § 48 odst. 2 ZP). Pracovní poměr na dobu určitou však dle § 65 odst. 1 ZP 

může skončit také ostatními způsoby uvedenými v § 48 odst. 1,2 a 4 ZP. Jestliže pracovní 

poměr na dobu určitou nezanikne jiným způsobem, tak skončí vždy okamžikem, kdy 

uplyne sjednaná doba trvání pracovního poměru. Pracovní poměr na dobu určitou tedy 

skončí uplynutím doby v těchto případech: 

a) uplyne-li časové období, na které byl pracovní poměr sjednán (např. 1 rok); 

b) nastane-li kalendářní den, do něhož byla sjednána doba trvání pracovního poměru 

(např. do 31. prosince 2014); 

c) vykoná-li se určitá práce, pro niž byl pracovní poměr sjednán (např. stavba domu); 

d) nastoupí-li zpět do zaměstnání jiný zaměstnanec, přičemž pracovní poměr se 

zaměstnancem byl sjednán na dobu nepřítomnosti jiného zaměstnance (např. na 

dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené jiné zaměstnankyně, která se poté 

vrací zpět do práce). 

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou přitom nesmí přesáhnout 3 roky ode dne 

vzniku pracovního poměru (srov. § 39 odst. 2 ZP). Pokud byla doba trvání pracovního 

poměru stanovena na dobu konání určitých prací (např. stavba domu), je zaměstnavatel 

dle § 65 odst. 1 ZP povinen upozornit zaměstnance alespoň 3 dny předem o skončení 

těchto prací. Nesplnění této informační povinnosti ovšem nezpůsobuje neplatnost 

skončení pracovního poměru, neboť jde o ustanovení pořádkové povahy. Zaměstnavateli 

bude nanejvýš hrozit sankce od inspektorátu práce.  

Větší pozornost by zaměstnavatelé měli věnovat ustanovení § 65 odst. 2 ZP, podle 

něhož se pracovní poměr na dobu určitou změní na pracovní poměr na dobu neurčitou, 

jestliže zaměstnanec i po uplynutí sjednané doby dále pokračuje ve výkonu práce 

s vědomím zaměstnavatele. Stanovení této právní fikce má za účel ochránit zaměstnance 

při faktickém pokračování pracovního poměru. Dle judikatury „s vědomím 

zaměstnavatele“ zaměstnanec pokračuje dále v konání práce, pokud zaměstnavatel o jeho 

dalším výkonu práce věděl, aniž by mu to zaměstnavatel výslovně zakázal nebo mu dal 
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nepochybně najevo, že s jeho dalším výkonem práce nesouhlasí.77 K naplnění podmínky 

vědomí zaměstnavatele o pokračování v práci po uplynutí sjednané doby rovněž postačí, 

aby o tom věděl jakýkoliv vedoucí zaměstnanec, který je zaměstnanci nadřízen.78 Právní 

fikce změny pracovního poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou 

nastane i tehdy, vykoná-li zaměstnanec další práci po uplynutí sjednané doby s vědomím 

jiné fyzické osoby, která není v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem, nýbrž která 

jedná jménem zaměstnavatele jako jeho zástupce na základě plné moci.79 Lze proto 

doporučit, aby se zaměstnavatel předem písemně dohodl se zaměstnancem na 

prodloužení trvání pracovního poměru na dobu určitou nebo aby jej písemně informoval 

o skončení pracovního poměru uplynutím doby.80 

Dosažení určité věkové hranice zásadně nevyvolává právní následek v podobě 

skončení pracovního poměru. Samotné dosažení určitého věku (např. důchodového) 

nepředstavuje dle zákoníku práce ani důvod, pro který by zaměstnavatel mohl rozvázat 

pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí. Některé zvláštní předpisy upravující tzv. 

další právní vztahy účasti na práci však stanoví, že dosažením určitého věku pracovní 

poměr zaniká. Jako příklad lze uvést pracovní poměr státních zástupců, jenž dle § 18 odst. 

5 ve spojení s § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zaniká 

dnem 31. prosince kalendářního roku, v němž státní zástupce dosáhne věku 70 let. 

Obdobně dle § 74 odst. 1 písm. h) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, skončí služební 

poměr státního zaměstnance vykonávajícího státní správu ve správních úřadech dnem 31. 

prosince kalendářního roku, v němž státní zaměstnanec dovršil věk 70 let. V těchto 

případech tedy zvláštní předpisy spojují právní následek zániku pracovněprávního vztahu 

s dovršením určité věkové hranice a s uplynutím doby do 31. prosince příslušného 

kalendářního roku. 

  

  

                                                 

77 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. ledna 2011, sp. zn. 21 Cdo 4891/2009. 

78 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. října 2002, sp. zn. 21 Cdo 2080/2001. 

79 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. prosince 2005, sp. zn. 21 Cdo 568/2005. 

80 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 222-223. 



35 

 

3. Výpověď z pracovního poměru 

 Výpověď z pracovního poměru je jednostranným právním jednáním 

zaměstnavatele nebo zaměstnance, které vyvolává právní následek skončení pracovního 

poměru po uplynutí výpovědní doby.81 Tento způsob rozvázání pracovního poměru 

spočívá v tom, že jeden ze subjektů projeví vůli rozvázat pracovní poměr nezávisle na 

vůli, resp. často i proti vůli, druhého subjektu. Vzhledem k závažnosti a jednostrannosti 

tohoto právního jednání je právní úprava výpovědi (§ 50 až 54 ZP) ve srovnání s úpravou 

ostatních způsobů skončení pracovního poměru nejobsáhlejší. Odráží se v ní také rozdílné 

postavení zaměstnavatele a zaměstnance a z toho vyplývající zvláštní ochrana 

zaměstnance. Zatímco zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z taxativně 

uvedených důvodů a zásadně mimo tzv. ochrannou dobu, zaměstnanec může dát 

zaměstnanci výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu a kdykoliv. Na 

rozdíl od okamžitého zrušení nezanikne pracovní poměr již doručením výpovědi, ale až 

uplynutím výpovědní doby, která musí dle relativně kogentního ustanovení § 51 odst. 1 

ZP činit nejméně dva měsíce.82 

3.1. Náležitosti obsahu výpovědi 

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, zákoník práce obsahuje minimum vlastní 

zvláštní úpravy obecných otázek pracovněprávních vztahů a ponechává jejich úpravu 

občanskému zákoníku. To platí i pro úpravu náležitostí pracovněprávního jednání včetně 

výpovědi. Některé zvláštnosti pracovněprávního jednání, resp. výpovědi, stanoví § 18 až 

20 ZP a zejména pak ustanovení týkající se přímo výpovědi. Těmito zvláštnostmi jsou 

například použití výkladu pro zaměstnance nejpříznivějšího, je-li možné právní jednání 

vyložit různým způsobem (§ 18 ZP), nebo stanovení obligatorní písemné formy výpovědi 

(§ 50 odst. 1 ZP) či povinnost zaměstnavatele skutkově vymezit ve výpovědi její důvod 

                                                 

81 Výpovědí lze rozvázat pracovní poměr na dobu neurčitou i určitou (srov. § 65 odst. 1 ZP). Kromě 

pracovního poměru je možné výpovědí rozvázat také pracovněprávní vztah založený dohodou o pracovní 

činnosti (§ 76 odst. 5 ZP), a jestliže to bylo sjednáno, tak rovněž pracovněprávní vztah založený dohodou 

o provedení práce (§ 75 ZP). 

82 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 193. 
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(§ 50 odst. 4). Nelze-li však na pracovněprávní jednání použít ustanovení zákoníku práce, 

bude se řídit subsidiárně občanským zákoníkem (§ 545 až 564 a § 570 až 599 ObčZ).83 

Pro výpověď zaměstnance zákoník práce žádnou zvláštní obsahovou náležitost 

nestanoví. Avšak dává-li výpověď z pracovního poměru zaměstnavatel, musí být ve 

výpovědi skutkově vymezen její důvod tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným 

důvodem. Nestačí tudíž pouhý odkaz na ustanovení zákoníku práce obsahující uplatněný 

výpovědní důvod. Povinnost zaměstnavatele náležitě vylíčit důvod výpovědi po skutkové 

stránce zajišťuje zaměstnanci ochranu tím, že umožňuje následně přezkoumat, zda 

zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr se zaměstnancem skutečně jen z důvodu 

uvedeného v § 52 ZP. Výpověď zaměstnavatele z jiného důvodu nebo bez udání důvodu 

by totiž byla neplatná. Důvod, který zaměstnavatel již jednou ve výpovědi uplatnil, nesmí 

být dle § 50 odst. 4 ZP dodatečně měněn na jiný důvod. To znamená, že zaměstnavatel 

nesmí po řádném doručení výpovědi sdělit zaměstnanci, že důvod rozvázání pracovního 

poměru výpovědí spočíval v jiných skutečnostech, než které popsal ve výpovědi. V úvahu 

však připadá podání zcela nové výpovědi pro jiný důvod než v původní výpovědi.84 

Ze soudní praxe vyplývá, že zaměstnavatel musí ve výpovědi uvést skutečnosti, 

které podle něho naplňují zákonný důvod výpovědi, takovým způsobem, aby nevznikly 

pochybnosti o tom, ze kterého důvodu zaměstnanec výpověď dostal. Míra konkretizace 

výpovědního důvodu závisí na povaze jednotlivých výpovědních důvodů. Obvykle 

postačí, aby zaměstnavatel do výpovědi napsal stručný popis skutkových okolností 

naplňujících zákonný důvod výpovědi, který se bude v podstatě shodovat s formulací 

výpovědních důvodů v zákoníku práce. Některé případy, kdy zákoník práce uvádí několik 

výpovědních důvodů v těsné souvislosti (např. v § 52 písm. f) ZP), však vyžadují 

podrobnější skutkové vymezení tak, aby bylo zřejmé, který výpovědní důvod vedl 

zaměstnavatele k rozvázání pracovního poměru. Nicméně ani v těchto případech 

zaměstnavatel nemusí skutkové okolnosti zakládající výpovědní důvod vylíčit do všech 

detailů, neboť s ohledem na ustanovení § 50 odst. 4 ZP lze za neplatnou považovat pouze 

                                                 

83 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 92. 

84 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 296-297. 
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takovou výpověď, z níž by nebylo možné zjistit uplatněný výpovědní důvod ani výkladem 

dle § 555 a násl. ObčZ a § 18 ZP.85 

Výklad projevu vůle obsaženého ve výpovědi však nesmí „nahrazovat“ či 

„doplňovat“ vůli, kterou zaměstnavatel při podání výpovědi neměl nebo kterou sice měl, 

ale v písemné výpovědi ji neprojevil.86 

Pro posouzení otázky, ze kterého důvodu dal zaměstnavatel zaměstnanci 

výpověď, má význam především skutkový popis použitého výpovědního důvodu, nikoliv 

jeho právní kvalifikace zaměstnavatelem. Soud totiž při posouzení této otázky vychází 

z toho, jak zaměstnavatel vymezil jím uplatněný výpovědní důvod po skutkové stránce. 

Okolnost, zda a jak zaměstnavatel tento důvod právně kvalifikoval, je sama o sobě 

irelevantní. Soudu tedy přísluší, aby rozhodl o tom, který výpovědní důvod byl 

skutkovým popisem zaměstnavatele skutečně naplněn.87 

V jedné výpovědi lze také uvést více výpovědních důvodů, aniž by to znamenalo 

neplatnost takové výpovědi. Soud bude důvody výpovědi uplatněné zaměstnavatelem 

zkoumat každý zvlášť a samostatně posoudí i jejich účinky na další trvání pracovního 

poměru. V případě, že pracovní poměr bude rozvázán na základě jednoho z nich, ostatní 

výpovědní důvody se nepoužijí.88 

Skutkové vymezení důvodu výpovědi ze strany zaměstnavatele v souladu s § 50 

odst. 4 ZP by mohlo vypadat například takto: Zaměstnanec XY (identifikace jménem, 

bydlištěm a datem narození), který na základě pracovní smlouvy ze dne X. X. XXXX 

pracuje ve společnosti AB s.r.o. (identifikace identifikačním číslem a adresou sídla) na 

pozici řidič autobusu, vykonával dne X. X. XXXX svou práci, tedy řídil autobus, pod 

vlivem alkoholické nápoje. Tato skutečnost byla zjištěna na základě dechové zkoušky 

provedené zaměstnavatelem a následně byla potvrzena rovněž lékařským vyšetřením, 

kterému se zaměstnanec dobrovolně podrobil. Výše uvedeným jednáním zaměstnanec 

porušil § 106 odst. 4 psím. e) zákoníku práce a také § 5 odst. 2 písm. b) zákona o silničním 

                                                 

85 Rozsudek Nejvyššího soud ČSSR ze dne 30. listopadu 1967, sp. zn. 6 Cz 193/67. 

86 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. října 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96. 

87 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. listopadu 1998, sp. zn. 21 Cdo 1524/98. 

88 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. března 2005, sp. zn. 21 Cdo 2098/2004. 
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provozu,89 čímž se dopustil závažného porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ve smyslu § 52 písm. g) 

zákoníku práce. 

Soudní praxe již řešila také zajímavý případ s mezinárodním prvkem, kdy 

zaměstnavatel (právnická osoba založená dle práva USA) dal zaměstnankyni (chorvatské 

občance) pracující na území ČR výpověď zcela bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel si 

totiž se zaměstnankyní v pracovní smlouvě sjednal, že se jejich pracovní poměr bude řídit 

právním řádem cizího státu (Spojených států amerických, District of Columbia), který 

připouští, aby zaměstnavatel jednostranně rozvázal pracovní poměr se zaměstnancem i 

bez uvedení důvodu. Výslovně se v pracovní smlouvě dohodli na tom, že kterákoliv ze 

smluvních stran může smlouvu vypovědět s výpovědní dobou čtyř týdnů nebo v případě 

výpovědi zaměstnavatele i bez výpovědní doby, pokud vyplatí zaměstnankyni 

stanovenou částku. Zaměstnavatel se rozhodl využít druhou možnost, a tak jednostranně 

rozvázal pracovní poměr se zaměstnankyní s okamžitou účinností a namísto čtyřtýdenní 

výpovědní doby zaplatil zaměstnankyni sjednanou částku. Zaměstnankyně se domáhala 

u soudu určení neplatnosti takového právního jednání. Argumentovala tím, že ustanovení 

zákoníku práce o možnosti dát výpověď zaměstnanci jen ze zákonem uvedených důvodů 

jsou nutně použitelnými normami, které není možné nahradit aplikací jiného právního 

řádu, a že i přes ujednání o volbě cizího práva v pracovní smlouvě nelze právní předpisy 

USA použít, neboť účinky tohoto použití by se příčily takovým zásadám společenského 

a státního zřízení ČR a jejího právního řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat. Svá 

tvrzení tedy opírala o instituty tzv. imperativních norem a výhrady veřejného pořádku.90 

Nejvyšší soud však argumentaci žalobkyně odmítl a naopak dospěl k závěru, že zákaz 

výpovědi ze strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu není sám o sobě imperativní 

normou a že v důsledku volby aplikace práva USA nedošlo k porušení veřejného pořádku 

ČR v takové intenzitě, aby bylo nutné použití právního řádu USA odmítnout dle § 36 

                                                 

89 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

90 Srov. § 36 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění účinném do 

31. prosince 2013: „Právního předpisu cizího státu nelze použít, pokud by se účinky tohoto použití příčily 

takovým zásadám společenského a státního zřízení Československé socialistické republiky a jejího právního 

řádu, na nichž je nutno bez výhrady trvat.“ 
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zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním (ve znění účinném do 

31. prosince 2013).91 

Přijetím nového zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, 

účinného od 1. ledna 2014, se však formulace institutu výhrady veřejného pořádku 

změnila.92 Z § 4 tohoto zákona vyplývá, že ustanovení právního řádu cizího státu, která 

umožňují výpověď ze strany zaměstnavatele bez udání důvodu, by nebylo možné použít 

v pracovněprávních vztazích s mezinárodním prvkem, pokud by český soud posoudil 

účinky použití takových ustanovení zahraničního právního řádu jako „zjevně se příčící 

veřejnému pořádku“. Ustanovení § 1a odst. 2 ZP, vložené do zákoníku práce s účinností 

od 1. ledna 2014, přitom výslovně stanoví, že zásada zvláštní ochrany postavení 

zaměstnance „chrání veřejný pořádek“. Tato zásada se nepochybně projevuje právě i 

v omezení zaměstnavatele dát zaměstnanci výpověď jen z důvodů uvedených v § 52 ZP. 

Je sice zřejmé, že právní jednání, které se zjevně příčí veřejnému pořádku a které je 

v rozporu s veřejným pořádkem, představují dvě odlišné kategorie, avšak zdůraznění 

zásady zvláštní ochrany zaměstnance v § 1a odst. 2 ZP by mohlo vést k tomu, že český 

soud by výše uvedený případ nyní posoudil jinak. 

Nicméně výhrada veřejného pořádku je institutem, který se využívá pouze 

výjimečně. Jestliže by pojem veřejného pořádku zahrnul všechny kogentní normy 

českého pracovního práva, subjekty pracovněprávních vztahů by pak neměly možnost 

sjednat si, že se jejich pracovněprávní vztah bude řídit zahraničním právním řádem. 

Kritériem pro vymezení rozsahu veřejného pořádku v pracovněprávních vztazích by tak 

mohlo být rovněž znění ustanovení § 319 odst. 1 ZP, jež vyjmenovává pracovněprávní 

instituty a jejich omezení, které mají z hlediska ochrany zaměstnance zásadní význam. 

Jsou mezi nimi například maximální délka pracovní doby a minimální doba odpočinku, 

minimální mzda nebo bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ovšem ochrana zaměstnance 

před neodůvodněným jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele zde uvedena není. Další způsob jak rozlišit pracovněprávní normy 

                                                 

91 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. prosince 2008, sp. zn. 21 Cdo 4196/2007. 

92 Srov. § 4 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém: „Ustanovení zahraničního právního 

řádu, jehož se má použít podle ustanovení tohoto zákona, nelze použít, jestliže by se účinky tohoto použití 

zjevně příčily veřejnému pořádku. Ze stejných důvodů nelze uznat cizí rozhodnutí, cizí soudní smír, cizí 

notářskou a jinou veřejnou listinu, cizí rozhodčí nález, nebo provést procesní úkon k dožádání z ciziny, 

anebo uznat právní poměr nebo skutečnost, které vznikly v cizině nebo podle zahraničního právního řádu." 
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chránící veřejný pořádek vychází ze znění § 363 ZP, který obsahuje výčet kogentních 

ustanovení zákoníku práce, jimiž se zapracovávají předpisy EU. 

Otázka, jaké právní jednání lze i s ohledem na zdůraznění zásady zvláštní ochrany 

postavení zaměstnance v § 1a odst. 2 ZP považovat za „zjevně narušující veřejný 

pořádek“, má význam rovněž pro rozlišení absolutně a relativně neplatného jednání (srov. 

§ 580 odst. 1 a § 588 ObčZ). Jakým způsobem si s touto otázkou poradí judikatura, bude 

proto zajímavé sledovat nejen z hlediska stanovení mezí použití právního řádu cizího 

státu v pracovněprávních vztazích s mezinárodním prvkem. 

3.2. Forma výpovědi 

 Ustanovení § 50 odst. 1 vyžaduje, aby výpověď z pracovního poměru byla učiněna 

písemně, jinak se k ní nepřihlíží. Nedostatek písemné formy (např. ústní výpověď nebo 

chybějící podpis) tedy způsobuje zdánlivost výpovědi. Na zdánlivé právní jednání se 

hledí, jako by vůbec neexistovalo, a tudíž nevyvolává žádné právní následky (v tomto 

případě skončení pracovního poměru). Proto strana pracovního poměru, vůči níž zdánlivá 

výpověď směřuje, nemusí uplatnit její neplatnost u soudu. Jinými slovy, nesplní-li 

zaměstnavatel nebo zaměstnanec požadavek písemné formy výpovědi, pracovní poměr 

neskončí a bude nadále trvat, aniž by bylo nutné domáhat se neplatnosti (správně řečeno 

zdánlivosti) výpovědi u soudu.93 

 Strana pracovního poměru, která obdržela od druhé strany výpověď trpící 

nedostatkem písemné formy, by však mohla podat k soudu žalobu na určení, zda pracovní 

poměr existuje či nikoliv, má-li na takovém určení naléhavý právní zájem.94 Nejednalo 

by se o žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru dle § 72 ZP, u které se 

naléhavý právní zájem prokazovat nemusí a která musí být podána v prekluzivní lhůtě 

dvou měsíců, nýbrž byla by to tzv. určovací žaloba ve smyslu § 80 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.95 

                                                 

93 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 189. 

94 JOUZA, Ladislav. Uplatňování občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie, 

roč. 2014, č. 4, s. 42-43. 

95 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2010, sp. zn. 21 Cdo 1951/2009. 
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Nedostatek písemné formy může spočívat především v tom, že výpověď byla 

učiněna ústně nebo že u ní chybí podpis zaměstnavatele či zaměstnance. Chybějící podpis 

by ovšem nemusel vždy vyvolat zdánlivost výpovědi, neboť dle § 561 odst. 1 ObčZ lze 

podpis nahradit mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Někteří autoři se proto 

domnívají, že podpis statutárního orgánu obchodní společnosti na výpovědi z pracovního 

poměru může nahradit razítko společnosti.96 Nicméně občanský zákoník připouští 

nahrazení podpisu mechanickými prostředky pouze tehdy, je-li takový postup objektivně 

obvyklý. V praxi k tomu dochází například při poskytování finančních služeb.97 Je tedy 

přinejmenším sporné, zda lze považovat za obvyklé, že razítko právnické osoby nahrazuje 

podpis jejího statutárního orgánu (resp. jiné osoby oprávněné jednat v zastoupení 

právnické osoby) na výpovědi z pracovního poměru. Lze proto doporučit, aby osoba 

oprávněná jednat za zaměstnavatele výpověď vždy vlastnoručně podepsala. 

Další nejasnost ohledně dodržení písemné formy výpovědi z pracovního poměru 

vyvstává z § 582 odst. 1 ObčZ. Podle tohoto ustanovení neplatnost právního jednání 

z důvodu nedostatku formy lze odstranit tím, že strany dodají svému právnímu jednání 

formu, kterou si ujednaly nebo kterou stanoví zákon. Účinky dodatečného zhojení 

nedostatku formy závisí na tom, zda původní vada způsobila absolutní či relativní 

neplatnost právního jednání (srov. § 580 a 588 ObčZ). U právního jednání absolutně 

neplatného bude mít zhojení nedostatku písemné formy účinky pouze ex nunc (tzn. bude 

bez zpětných účinků). Absolutně neplatné právní jednání se tak napraví jen novým 

právním jednáním téhož obsahu, ovšem již bez vad. Pokud by se jednalo o právní jednání 

relativně neplatné, vyvolá jeho konvalidace následky ex tunc (od počátku).98 Přestože 

dodatečné zhojení nedostatku písemné formy u dvoustranné dohody o rozvázání 

pracovního poměru je patrně přípustné a působí s účinky ex tunc (srov. kapitola 2.2.1.), u 

jednostranné výpovědi z pracovního poměru tento zvláštní případ konvalidace ve smyslu 

§ 582 odst. 1 ObčZ zřejmě nepřipadá v úvahu. Zákoník práce totiž s nedostatkem písemné 

                                                 

96 JOUZA, Ladislav. Uplatňování občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie, 

roč. 2014, č. 4, s. 43.  

97 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014, s. 2019-2024. 

98 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014, s. 2099-2100. 
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formy výpovědi spojuje právní následek zdánlivosti. Jestliže nelze se zpětným účinkem 

napravit vadu formy u absolutně neplatného právního jednání, tím spíš to nebude možné 

u zdánlivého právního jednání. Navíc z dikce § 582 odst. 1 ObčZ plyne, že vadu formy 

musí dodatečně zhojit „strany“. To by znamenalo, že na konvalidaci zdánlivé výpovědi 

z pracovního poměru se musí podílet společně zaměstnavatel i zaměstnanec, což však 

vylučuje jednostranná povaha výpovědi. 

Písemná forma zůstane podle § 562 odst. 1 ObčZ zachována i v případě, že se 

právní jednání učiní elektronickými nebo jinými technickými prostředky, jež umožňují 

zachycení jejího obsahu a určení jednající osoby. Předpoklad možnosti určení jednající 

osoby splňuje tzv. zaručený elektronický podpis definovaný v § 2 písm. b) zákona 

č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.99 Z ustanovení 

zákoníku práce o doručování (§ 335 odst. 2 a 337 odst. 2 ZP) dále vyplývá, že 

pracovněprávní jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem učiněné v elektronické 

podobě musí obsahovat uznávaný elektronický podpis, čímž se rozumí právě zaručený 

elektronický podpis (srov. § 11 odst. 3 zákona o elektronickém podpisu). Požadavek 

písemné formy výpovědi z pracovního poměru tak bude dodržen i tehdy, jestliže 

zaměstnavatel nebo zaměstnanec zašle druhé straně výpověď prostřednictvím sítě nebo 

služby elektronických komunikací a připojí k ní zaručený elektronický podpis.100 

3.3. Doručení výpovědi a její odvolání 

 Výpověď z pracovního poměru je jednostranným právním jednáním adresovaným 

druhému subjektu pracovního poměru, a proto nabývá účinnosti, resp. vyvolává právní 

následky, až okamžikem, kdy se výpověď dostane do dispoziční sféry zaměstnavatele či 

zaměstnance, jemuž je výpověď adresována. Není vždy nezbytné, aby si dotyčná osoba 

výpověď fyzicky převzala nebo přečetla. Postačí, že měla možnost se s výpovědí 

seznámit. Zákoník práce vyžaduje, aby výpověď byla doručena druhému subjektu 

pracovního poměru zvláště předepsaným způsobem. Jestliže výpověď nebyla doručena 

                                                 

99 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2014, s. 2025-2027. 

100 Ustanovení zákoníku práce o doručování (§ 334 až 337 ZP) ovšem stanoví další požadavky pro to, aby 

výpověď z pracovního poměru v elektronické podobě vyvolala právní následky (zejm. předchozí písemný 

souhlas druhé strany s doručováním písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací a potvrzení doručení druhou stranou do 3 dnů od odeslání písemnosti). 
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stanoveným způsobem, není perfektní, z právního hlediska neexistuje a jedná se tedy o 

zdánlivé právní jednání.101 

 Podle dřívější právní úpravy byla nedoručená výpověď neplatná.102 Ovšem 

novelizací zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb. byly povinnost doručení a sankce 

neplatnosti za její porušení vypuštěny.103 To neznamená, že by nedoručená výpověď byla 

nyní považována za platnou. Nedoručení výpovědi způsobuje její neexistenci (resp. 

zdánlivost), což lze dovodit subsidiárním použitím § 570 odst. 1 nového ObčZ (dříve § 45 

odst. 1 občanského zákoníku z roku 1964), podle něhož právní jednání působí vůči 

nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde.104 

 Doručení výpovědi druhé straně pracovního poměru je důležité nejen z důvodu 

vyvolání právních následků směřujících k rozvázání pracovního poměru, ale také proto, 

že na základě doručení výpovědi se určí běh výpovědní doby a posoudí se dodržení lhůt 

stanovených v § 58 a 59 ZP. Ustanovení § 334 až 337 ZP proto obsahují velmi podrobnou 

a komplexní zvláštní úpravu doručování písemností v pracovněprávních vztazích. 

3.3.1. Doručování zaměstnavatelem 

 Z § 334 odst. 1 ZP vyplývá, že zaměstnavatelovy písemnosti týkající se skončení 

pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr musí být 

doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Zaměstnavatel může písemnost obsahující 

výpověď doručit do vlastních rukou zaměstnance celkem třemi způsoby: 

a) osobně na pracovišti nebo v bytě zaměstnance nebo kdekoliv bude zaměstnanec 

zastižen; 

b) prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací; 

c) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

                                                 

101 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří a ZUKLÍNOVÁ, Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. 

Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, s. 165, 185 a 195. 

102 Srov. § 50 ZP odst. 1 věta druhá ve znění účinném do 31. prosince 2011: „Výpověď musí být dána 

písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.“ 

103 Srov. § 50 odst. 1 ZP ve znění účinném od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013: “Výpověď z pracovního 

poměru musí být písemná.“ 

104 Srov. též zvláštní část důvodové zprávy k zákonu č. 365/2011 Sb. (k bodu 20 až 22): „Rovněž se navrhuje 

zrušit v dotčených ustanoveních i úpravu, která podle dosavadního stavu akcentuje, že právní úkon musí 

být doručen, protože, pokud nebyl právní úkon doručen, neexistuje.“ 
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Třetí způsob doručování, tj. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, však může 

zaměstnavatel zvolit až tehdy, není-li možné doručit výpověď jedním ze dvou prvně 

vyjmenovaných způsobů doručení. Taková situace může nastat v případě, kdy se 

zaměstnanec, který bydlí daleko od pracoviště, nedostaví do zaměstnání a písemnost mu 

nelze doručit ani elektronicky, neboť nevyslovil souhlas s doručováním prostřednictvím 

sítě nebo služby elektronických komunikací (srov. § 335 odst. 1 ZP).  

 Soudní praxe se posloupností způsobů doručování písemností zaměstnavatele již 

zabývala a potvrdila, že zaměstnavatel nesmí při volbě způsobu doručení do vlastních 

rukou postupovat libovolně podle vlastní úvahy. K doručení prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb smí přistoupit, teprve pokud nemůže písemnost doručit 

zaměstnanci osobně na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen anebo 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Jestliže však zaměstnanec 

písemnost skutečně převzal, tak zaměstnavatelovo pochybení ve způsobu doručování 

nemá nadále žádný právní význam a písemnost lze považovat za řádně doručenou.105 

 Osobní doručování pracovněprávních písemností zaměstnavatelem probíhá 

v praxi zpravidla předáním listiny do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti, 

eventuálně v bytě zaměstnance nebo kdekoliv jinde, kde je zaměstnanec k zastižení 

(například na ulici, v restauraci apod.). Osobní doručení může zaměstnavatel provést 

kdykoliv, tj. v pracovní době i mimo ni nebo též v nočních hodinách. Nicméně po 

zaměstnanci není možné požadovat, aby si pro písemnost přišel na místo určené 

zaměstnavatelem. V takovém případě se nejedná o odmítnutí přijetí písemnosti 

zaměstnancem ve smyslu § 334 odst. 3 ZP, a proto účinky doručení nenastanou.106 

Naproti tomu právní následky spojené s doručením výpovědi nastanou, odmítne-li 

zaměstnanec přijetí písemnosti při osobním doručování, i přestože jej zaměstnavatel o 

tomto následku nepoučil.107 Je však na zaměstnavateli, aby v případném soudním sporu 

prokázal, že zaměstnanec odmítl písemnost převzít a že tedy měl možnost se s výpovědí 

                                                 

105 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2010, sp. zn. 21 Cdo 1350/2009 nebo Usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. února, sp. zn. 21 Cdo 4188/2011. 

106 Rozsudok Najvyššieho súdu SSR ze dne 27. srpna 1981, sp. zn. 5 Cz 17/81. 

107 Ovšem při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb musí být zaměstnanec o 

následku odmítnutí převzetí písemnosti poučen a o poučení musí být proveden písemný záznam (srov. 

§ 336 odst. 4 ZP). 
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seznámit. Lze proto doporučit, aby zaměstnavatel nechal zaměstnance podepsat písemný 

záznam o předání písemnosti nebo aby mu doručení (resp. pokus o doručení) výpovědi 

písemně potvrdili přítomní svědci. Dále si zaměstnanec nemůže při osobním doručování 

zaměstnavatelem vyhradit podmínku, že si nejdříve přečte obsah písemnosti a teprve poté 

se rozhodne, zda ji převezme. S ohledem na požadavek doručení písemnosti do vlastních 

rukou zaměstnance je nutné, aby zaměstnavatel předal výpověď pouze zaměstnanci, 

případně jeho opatrovníkovi nebo jinému zmocněnému zástupci. I přestože by se 

výpověď předaná jiné než výše uvedené osobě nakonec dostala do dispoziční sféry 

zaměstnance, nelze ji považovat za doručenou, a tudíž nevyvolá žádné právní následky. 

Jestliže zaměstnance zastupuje advokát, řídí se podmínky doručení pracovněprávních 

písemností ustanoveními občanského soudního řádu (především podle § 46a, § 46b písm. 

f), § 49, § 50a odst. 4 a 5 a § 50h OSŘ).108 

 Zaměstnavatel může alternativně k osobnímu doručování využít také doručování 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací,109 jestliže zaměstnanec 

poskytl zaměstnavateli svoji elektronickou adresu (tj. adresu elektronické pošty nebo 

identifikátor datové schránky) a zároveň s tímto způsobem doručování vyslovil písemný 

souhlas.110 Pokud zaměstnanec souhlasil s doručováním písemností na svoji 

elektronickou adresu, není třeba, aby se zaměstnavatel předtím pokoušel o doručení 

osobním předáním. Písemnost doručovanou prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací musí zaměstnavatel opatřit uznávaným elektronickým 

podpisem (tzn. zaručeným elektronickým podpisem – § 11 odst. 3 zákona o 

elektronickém podpisu). V praxi není tento způsob příliš použitelný pro doručování 

písemnosti obsahující výpověď z pracovního poměru, neboť § 335 odst. 4 ZP podmiňuje 

účinnost doručení písemnosti tím, že zaměstnanec musí potvrdit její přijetí datovou 

zprávou podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.  Pokud zaměstnanec do 

3 dnů od odeslání písemnosti na jeho elektronickou adresu nepotvrdí její přijetí 

zaměstnavateli, a to formou datové zprávy (tzv. elektronické doručenky) opatřené 

                                                 

108BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012. s. 1211-1214. 

109 Srov. § 2 písm. h) a písm. n) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

110 Srov. § 335 odst. 1 ZP. 
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zaručeným elektronickým podpisem, anebo pokud se písemnost zaslaná na elektronickou 

adresu zaměstnance vrátí zaměstnavateli jako nedoručitelná, účinky doručení nenastanou. 

Doručení prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací tudíž nemusí 

vyvolat žádné právní následky, ačkoliv zaměstnanec výpověď opravdu obdržel a přečetl 

si její obsah.111 

 Třetí způsob doručování pracovněprávních písemností (včetně výpovědi) 

zaměstnavatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je upraven velmi 

podrobně v § 336 ZP, ale i přesto v praxi přináší mnohá úskalí. Je nutné připomenout, že 

zaměstnavatel může tento způsob doručení využít subsidiárně, resp. nelze-li zaměstnanci 

doručit písemnost osobně anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací. Podle § 334 odst. 4 ZP zaměstnavatel musí vybrat takovou poštovní 

službu,112 aby z uzavřené poštovní smlouvy vyplývala povinnost doručit poštovní zásilku 

obsahující písemnost za podmínek stanovených § 336 ZP. Zaměstnavatel musí zaslat 

písemnost doručovanou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na poslední 

známou adresu zaměstnance.113 Jiné osobě než zaměstnanci může písemnost doručit 

tímto způsobem pouze za předpokladu, že zaměstnanec dotyčnou osobu zmocnil k přijetí 

písemnosti na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem. Pokud převzal zásilku 

obsahující výpověď někdo jiný než zaměstnanec, aniž by k tomu byl zmocněn, písemnost 

nebyla řádně doručena. Účinky doručení proto nenastanou, a to ani v případě, že zásilka 

byla zaměstnanci touto jinou osobou dodatečně předána.114 Doručení písemnosti 

zaměstnavatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb musí být prokázáno 

písemným záznamem (srov. § 336 odst. 2 ZP). Tuto povinnost lze splnit například tzv. 

                                                 

111 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012. s. 1214-1216. 

112 Srov. Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. 

113 Zaměstnavatel se doručovací adresu obvykle dozví na základě oznámení zaměstnance. Dozví-li se ji 

jinak, smí tuto adresu použít, jen pokud se zaměstnanec na této adrese prokazatelně zdržuje. Jestliže 

zaměstnanec zaviněně nesdělí zaměstnavateli svou novou doručovací adresu, platí, že zaměstnanec 

neposkytl součinnost nezbytnou k doručení písemnosti. V takovém případě účinky doručení písemnosti 

nastanou dnem, kdy provozovatel poštovních služeb nemohl zaměstnanci doručovanou poštovní zásilku 

předat, avšak za podmínky, že zaměstnanec byl o takovém následku poučen. Srov. Rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 2. února 2012, sp. zn. 21 Cdo 4185/2010. 

114  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. října 2001, sp. zn. 21 Cdo 2426/2000. 
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dodejkou neboli doručenkou. Další povinnosti, které musí vyplývat z poštovní smlouvy 

uzavřené mezi zaměstnavatelem a provozovatelem poštovních služeb, stanoví § 336 

odst. 3 ZP. V případě, že zaměstnanec nebyl na doručovací adrese zastižen, písemnost se 

musí uložit v provozovně provozovatele poštovních služeb a zaměstnanec musí být 

vyzván písemným oznámením o neúspěšném doručení, aby si uloženou písemnost do 

10 pracovních dnů vyzvedl. Písemné oznámení se zpravidla uloží do schránky 

zaměstnance a spolu s údajem o lhůtě k vyzvednutí musí obsahovat také určení místa, 

prvního dne a doby, kdy si zaměstnanec může písemnost vyzvednout, a dále poučení o 

následcích odmítnutí převzetí písemnosti nebo neposkytnutí součinnosti nezbytné 

k doručení.115 Z § 336 odst. 4 ZP lze dovodit, že účinky doručení pracovněprávní 

písemnosti zaměstnavatele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb mohou 

nastat: 

a) dnem, kdy zaměstnanec (resp. jeho zmocněnec na základě plné moci s úředně 

ověřeným podpisem zaměstnance) zásilku obsahující písemnost převezme; nebo 

b) desátým pracovním dnem následujícím po dni, od něhož si zaměstnanec mohl 

uloženou zásilku obsahující písemnost vyzvednout, pokud si ji nevyzvedl dříve; 

nebo 

c) dnem, kdy zaměstnanec odmítl převzít zásilku obsahující písemnost, ovšem za 

předpokladu, že zaměstnanec byl doručovatelem provozovatele poštovních služeb 

poučen o následcích odmítnutí a že byl o tomto poučení proveden písemný 

záznam; anebo 

d) dnem, kdy zaměstnanec neposkytl součinnost nezbytnou k doručení zásilky 

obsahující písemnost. 

Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se zaměstnavatel musí 

potýkat především s neobvyklou lhůtou 10 pracovních dnů (namísto standardních 

10 kalendářních dnů) k vyzvednutí uložené zásilky a s povinností splnit přísné požadavky 

pro dostatečné poučení zaměstnance. Žádný provozovatel poštovních služeb totiž 

                                                 

115 Neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení spočívá například v tom, že si zaměstnanec uloženou 

písemnost ve stanovené lhůtě nevyzvedl, přestože mu v tom nebránila žádná objektivní překážka. 

Neposkytnutí součinnost k doručení se zaměstnanec může rovněž dopustit tím, že neoznámí zaměstnavateli 

novou doručovací adresu. Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. února 2012, sp. zn. 21 Cdo 

4185/2010. 
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nenabízí takovou poštovní službu, z níž by v souladu s § 334 odst. 4 ZP vyplývala 

povinnost doručit zásilku obsahující písemnost za podmínek stanovených zákoníkem 

práce v § 336 ZP. Jestliže některá z těchto podmínek nebude splněna, může to mít za 

následek, že písemnost nebude řádně doručena, a proto nevyvolá právní následky spojené 

s jejím doručením. Pro praxi nezbytné řešení lze nalézt v Poštovních podmínkách 

provozovatele poštovních služeb Česká pošta, s.p., které umožňují zákazníkům, aby si 

formu doručení upravili dle svých potřeb. Dle článku 17 odst. 4 Poštovních podmínek 

České pošty, s.p, (účinných od 1. ledna 2015) může odesílatel použít též zvláštní obálku, 

jejíž součástí je dodejka. Výhoda použití této zvláštní obálky tkví v tom, že odesílatel 

může požadovat, aby v dodejce nebo na jiné části obálky byly uvedeny některé údaje 

odlišné od údajů uváděných při využití standardních poštovních služeb. Zaměstnavatel si 

tedy může nechat vyrobit obálky ušité na míru pro doručování pracovněprávních 

písemností tak, aby byly splněny všechny podmínky stanovené zákoníkem práce (zejm. 

lhůta 10 pracovních dnů k vyzvednutí zásilky obsahující pracovněprávní písemnost a 

poučení).116 

3.3.2. Doručování zaměstnancem 

 Úprava doručování zaměstnancových pracovněprávních písemností (včetně 

výpovědi) určených zaměstnavateli je výrazně stručnější a volnější (§ 337 ZP). 

Zaměstnanec může doručit zaměstnavateli písemnost obsahující jeho pracovněprávní 

jednání jakýmkoliv způsobem. To znamená, že si může zvolit jeden z následujících 

způsobů doručení: 

a) osobní předání písemnosti (resp. předání písemnosti pověřenou osobou), nebo 

b) doručení písemnosti prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, 

anebo 

c) doručení písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Zaměstnanec však není omezen dodržením posloupnosti jednotlivých způsobů 

doručování. Na rozdíl od zaměstnavatele může rovnou přistoupit k doručování 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  

                                                 

116 HAVLÍK, Antonín. Nad doručováním písemností v pracovním právu – návrh modelového řešení. Práce 

a mzda, 2013, roč. 61, č. 4, s. 9-12. 
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 Dle § 337 odst. 1 ZP zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli 

zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Je-li zaměstnavatelem fyzická 

osoba, zaměstnanec může písemnost předat také v místě bydliště zaměstnavatele. Za 

řádné doručení lze považovat také předání písemnosti zaměstnancem v místě provozovny 

zaměstnavatele, kde zaměstnanec pracuje, nebo předání nadřízenému vedoucímu 

zaměstnanci či jinému oprávněnému zástupci zaměstnavatele.117 Zaměstnanec rovněž 

může předáním písemnosti pověřit jinou osobu.118 

 Doručování zaměstnancových písemností zaměstnavateli prostřednictvím sítě 

nebo služby elektronických komunikací upravuje zákoník práce obdobně jako u 

zaměstnavatelových písemností určených zaměstnanci (srov. kap. 3.3.1.). Zaměstnanec 

může tento způsob doručení využít pouze v případě, že s tím zaměstnavatel souhlasí a že 

pro tento účel oznámil zaměstnanci svou elektronickou adresu (srov. § 337 odst. 2 ZP). 

Oproti doručování zaměstnavatelových písemností prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací se tedy nevyžaduje písemný souhlas zaměstnavatele s tímto 

způsobem doručování zaměstnancových písemností, nýbrž postačí jakýkoliv souhlas – 

ústní i konkludentní. Ovšem další podmínky, které musí být dodrženy při doručování 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, se již shodují. Zaměstnanec 

musí písemnost určenou zaměstnavateli opatřit uznávaným elektronickým podpisem 

(resp. zaručeným elektronickým podpisem) a účinnost doručení závisí na tom, zda 

zaměstnavatel potvrdí přijetí písemnosti datovou zprávou podepsanou jeho uznávaným 

elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou značkou (srov. § 337 odst. 5 

ZP).119 

 Způsob doručování zaměstnancových písemností zaměstnavateli prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb není v zákoníku práce výslovně upraven. Vzniká tedy 

otázka, zda by se neměla analogicky použít ustanovení o doručování zaměstnavatelových 

písemností zaměstnanci prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v § 336 ZP. 

Ještě za účinnosti zákoníku práce z roku 1965 dospěl Nejvyšší soud k závěru, že analogie 

                                                 

117 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012. s. 1221-1223. 

118 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. května 2004, sp. zn. 21 Cdo 2172/2003. 

119 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012. s. 1223-1224. 
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je v tomto případě nepřípustná a že pro doručování písemností zaměstnance určených 

jeho zaměstnavateli neplatí ustanovení o doručování písemností zaměstnavatele určených 

jeho zaměstnanci. Písemnost zaměstnance se proto řádně doručí, jakmile se dostane do 

sféry zaměstnavatelovy dispozice, resp. jakmile má zaměstnavatel možnost seznámit se 

s jejím obsahem.120 

 Účinky doručení zaměstnancovy písemnosti určené zaměstnavateli tak nastávají 

buď v okamžiku, kdy ji zaměstnavatel převzal (srov. § 337 odst. 3 ZP), nebo dnem, kdy 

její převzetí potvrdí zaměstnavatel zaměstnanci datovou zprávou podepsanou uznávaným 

elektronickým podpisem nebo označenou uznávanou elektronickou značkou (srov. § 337 

odst. 4 ZP). Převzetím ve smyslu § 337 odst. 3 se přitom rozumí stav, kdy se písemnost 

dostala do sféry dispozice zaměstnavatele. Postačí tedy, že zaměstnavatel získal možnost 

seznámit se s obsahem písemnosti, a není rozhodné, zda tak skutečně učinil.121 

3.3.3. Odvolání výpovědi 

 Změní-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec své rozhodnutí rozvázat pracovní 

poměr výpovědí, ustanovení § 50 odst. 5 ZP jim přiznává právo výpověď odvolat. Jakmile 

byla výpověď druhé straně doručena, lze ji však odvolat pouze s písemným souhlasem 

druhé strany. Pokud druhá strana učiní souhlas s odvoláním jinou než písemnou formou, 

nezpůsobí to jeho zdánlivost (neexistenci), nýbrž pouze neplatnost. I takový souhlas tedy 

může vyvolat právní následky za předpokladu, že jeho neplatnost nebude namítnuta u 

soudu. Přestože tak zákoník práce výslovně nestanoví, je zřejmé, že výpověď 

z pracovního poměru může být odvolána jen do doby, než uplyne výpovědní doba, resp. 

než skončí pracovní poměr.122 

Jestliže jeden subjekt pracovního poměru uplatnil neplatnost výpovědi u soudu, 

může druhý subjekt odvolat výpověď (se souhlasem subjektu uplatňujícího neplatnost 

výpovědi) až do pravomocného skončení soudního řízení. To platí i v případě, že 

výpovědní doba spojená s touto výpovědí již uplynula, neboť pracovní poměr skončí až 

                                                 

120 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005. 

121 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012. s. 1224. 

122 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 188-190. 
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na základě pravomocného rozhodnutí, kterým soud určí, že výpověď byla platná. Do té 

doby pracovní poměr stále trvá, a proto lze výpověď, jejíž neplatnost byla uplatněna u 

soudu, odvolat.123 

Předtím, než jedna strana doručí výpověď z pracovního poměru druhé straně, je 

možné výpověď odvolat i bez souhlasu druhé strany, dojde-li druhé straně písemné 

odvolání první strany nejpozději současně s výpovědí. Tento závěr vyplývá ze 

subsidiárního použití § 572 ObčZ.124 

3.4. Výpovědní doba 

 Jak již bylo řečeno v úvodu třetí kapitoly, výpověď z pracovního poměru 

charakterizuje skutečnost, že pracovněprávní vztah neskončí doručením výpovědi 

druhému subjektu, nýbrž až po uplynutí výpovědní doby. Tento časový úsek umožňuje 

oběma stranám, aby se připravily na důsledky skončení pracovního poměru. 

Zaměstnavateli poskytuje výpovědní doba prostor k tomu, aby si sehnal za odcházejícího 

zaměstnance náhradu. Zaměstnanec si během této doby může hledat nové pracovní místo 

nebo jinou výdělečnou činnost. Zaměstnavatel je dokonce povinen v průběhu výpovědní 

doby poskytnout zaměstnanci pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 

jeden půlden v týdnu (srov. bod 11 přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se 

stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci).125 

3.4.1. Délka výpovědní doby 

 Výpovědní doba musí dle § 51 odst. 1 ZP činit nejméně dva měsíce, s výjimkou 

stanovenou v § 51a ZP, podle něhož se výpovědní doba zkrátí tak, že pracovní poměr 

skončí nejpozději dnem, jenž předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů. Toto výjimečné zkrácení výpovědní doby se týká pouze 

situace, kdy zaměstnanec rozváže pracovní poměr výpovědí v souvislosti s přechodem 

                                                 

123 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. dubna 1999, sp. zn. 21 Cdo 2625/98. 

124 Srov. § 572 ObčZ: „Osoba jednající v písemné formě, může svůj projev vůle odvolat, dojde-li odvolání 

druhé straně nejpozději současně s původním projevem vůle.“ 

125 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012. s. 301-302. 
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práv a povinností (resp. s přechodem jejich výkonu) z pracovněprávních vztahů. Taková 

situace nastává především při změně zaměstnavatele v důsledku převodu nebo pachtu 

obchodního závodu či jeho části (pobočky).126 

 Zaměstnavatel a zaměstnanec si mohou sjednat výpovědní dobu delší než 

dva měsíce, nikoliv kratší. Ujednání o delší výpovědní době však musí obsahovat 

pracovní smlouva nebo případně jiná písemná dohoda dodatečně uzavřená mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Prodloužení výpovědní doby není možné vyjednat 

v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem zaměstnavatele. Další podmínka 

spočívá v tom, že delší výpovědní doba musí být sjednána shodně jak pro zaměstnavatele, 

tak pro zaměstnance. Nejvyšší přípustnou délku výpovědní doby zákoník práce výslovně 

nestanovuje, avšak nepřiměřeně dlouhá výpovědní doba by mohla vést k dalšímu trvání 

pracovního poměru, jež by bylo v rozporu s dobrými mravy. Nicméně sjednaná délka 

výpovědní doby může zohledňovat věk zaměstnance nebo délku trvání pracovního 

poměru. O diskriminaci se v takovém případě jednat nebude, neboť odlišná délka 

výpovědní doby u jednotlivých zaměstnanců vyplývá z povahy pracovních činností (srov. 

§ 16 odst. 3 ZP).127 

3.4.2. Běh výpovědní doby 

 Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž výpovědní doba začala běžet, nebo uplynutím posledního dne jiného 

příslušného kalendářního měsíce, jestliže byla sjednána delší výpovědní doba (srov. § 51 

odst. 2 ZP). Byla-li tedy výpověď doručena například kdykoliv v měsíci lednu, výpovědní 

doba běží od 1. února a skončí 31. března, a to bez ohledu na to, zda tento den připadne 

                                                 

126 Ustanovení § 51a posilující ochranu zaměstnance při převodu obchodního závodu bylo do zákoníku 

práce vloženo novelou č. 365/2011 Sb. účinnou od 1. ledna 2012, která tak napravila předchozí 

nedostatečnou transpozici směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, závodů 

nebo části podniků nebo závodů. 

127 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 191. Nebo také 

JOUZA, Ladislav. Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru. Bulletin advokacie, roč. 2013, 

č. 4, s. 25-26. 
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na svátek nebo sobotu či neděli. Ze standardního běhu výpovědní doby uvádí § 51 odst. 2 

ZP celkem čtyři výjimky, a to: 

a) již zmíněné ustanovení § 51a ZP vztahující se k výpovědi zaměstnance 

v souvislosti s přechodem práv a povinností (resp. jejich výkonu) 

z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, kdy výpovědní doba a tím i 

pracovní poměr skončí nejpozději dnem předcházejícím nabytí účinnosti tohoto 

přechodu, i přestože bude kratší než 2 měsíce; 

b) ustanovení § 53 odst. 2 ZP, ze kterého plyne, že do výpovědní doby se 

nezapočítává tzv. ochranná doba (např. doba pracovní neschopnosti, těhotenství), 

byla-li zaměstnanci dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by 

výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, a tudíž pracovní poměr skončí 

teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, 

ledaže by zaměstnanec sdělil zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního 

poměru netrvá; 

c) ustanovení § 54 písm. c) ZP, podle něhož v případě výpovědi dané 

zaměstnavatelem zaměstnankyni před nástupem na mateřskou dovolenou 

(resp. zaměstnanci před nástupem na rodičovskou dovolenou do doby, po kterou 

je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, tj. do 22, případně do 31 týdnů 

věku dítěte) výpovědní doba a tím i pracovní poměr skončí současně s mateřskou 

(resp. rodičovskou dovolenou), pokud by výpovědní doba měla uplynout v době 

této mateřské (resp. rodičovské) dovolené; 

d) ustanovení § 63 ZP, které stanoví, že pracovní poměr hromadně propouštěného 

zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí 30 dnů následujících od 

doručení písemné zprávy zaměstnavatele dle § 62 odst. 5 ZP krajské pobočce 

Úřadu práce ČR, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního 

poměru netrvá; ovšem to platí pouze za předpokladu, že insolvenční soud nevydal 

usnesení o úpadku zaměstnavatele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Jestliže zaměstnavatel nebo zaměstnanec uplatní neplatnost výpovědi z pracovního 

poměru u soudu a soud rozhodne tak, že žalobu o neplatnost výpovědi zamítne nebo 

odmítne anebo řízení zastaví, pracovní poměr skončí ke dni uplynutí výpovědní doby, a 

to i přestože výpovědní doba uplyne již v průběhu soudního řízení. V takovém případě 
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nemá délka soudního řízení vliv na běh výpovědní doby. Z hlediska určení neplatnosti 

výpovědi nastanou stejné právní následky, jako kdyby neplatnost výpovědi nebyla u 

soudu vůbec uplatněna.128 

 Den uplynutí výpovědní doby (resp. den skončení pracovního poměru) nemusí 

zaměstnavatel nebo zaměstnanec ve výpovědi vůbec uvádět. Běh výpovědní doby je totiž 

zákonem předvídaný následek podání výpovědi, a proto výpověď bude platná, i když 

zaměstnavatel nebo zaměstnanec výpovědní dobu ve výpovědi neuvede nebo ji uvede 

nesprávně. Pracovní poměr v tomto případě zanikne uplynutím výpovědní doby 

stanovené zákoníkem práce.129 

3.5. Výpověď daná zaměstnancem 

Jelikož zaměstnanec vykonává v pracovním poměru závislou práci v podřízeném 

vztahu k zaměstnavatelovi, zákoník práce (srov. § 50 odst. 3 ZP) mu poskytuje zvláštní 

ochranu jeho postavení tím, že mu přiznává právo dát výpověď zaměstnavateli 

z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnanec tedy může rozvázat 

pracovní poměr se zaměstnavatelem výpovědí kdykoliv. Zákoník práce jej v tom ohledu 

nijak neomezuje. Stačí, aby splnil obecné náležitosti právního jednání, učinil výpověď 

písemně a doručil ji zaměstnavateli. 

Přestože zaměstnanec na rozdíl od zaměstnavatele nemusí ve výpovědi uvádět 

skutkové okolnosti, které ho přiměly rozvázat pracovní poměr, v některých případech 

však bude žádoucí, aby zaměstnanec ve výpovědi důvod rozvázání pracovního poměru 

uvedl. Chce-li dát zaměstnanec výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů nebo s přechodem jejich výkonu (srov. § 51a ZP), bylo by 

vhodné, aby tuto skutečnost ve výpovědi uvedl. Pak bude totiž zřejmé, že na základě jeho 

výpovědí pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů (resp. ke dni nabytí účinnosti 

přechodu jejich výkonu). Dochází tedy ke zkrácení minimální dvouměsíční výpovědní 

                                                 

128 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012. s. 302-304 a 440. Nebo JOUZA, Ladislav. Jak se vyvarovat chybné výpovědi z pracovního poměru. 

Bulletin advokacie, roč. 2013, č. 4, s. 25-28. 

129 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. října 2001, sp. zn. 21 Cdo 2209/2000. 
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doby tak, aby zaměstnanec nebyl nucen setrvat v zaměstnání, jestliže nechce pro nového 

zaměstnavatele pracovat.130 

Uvedení důvodu výpovědi ze strany zaměstnance může mít význam také v situaci, 

kdy zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem kvalifikační dohodu dle § 231 ZP a násl. 

Na základě této kvalifikační dohody se zaměstnavatel zavazuje umožnit zaměstnanci 

zvýšení kvalifikace a zaměstnanec se zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po 

sjednanou dobu (nejdéle však po dobu 5 let), nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené 

se zvýšením kvalifikace (resp. jejich část), skončí-li pracovní poměr ještě před zvýšením 

kvalifikace (resp. nesplní-li zaměstnanec povinnost setrvat v zaměstnání po sjednanou 

dobu). Jestliže však zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 

6 měsíců zaměstnancovu kvalifikaci dosaženou na základě kvalifikační dohody, tak 

v souladu § 235 odst. 3 písm. d) ZP zaměstnancova povinnost k úhradě nákladů 

vynaložených zaměstnavatelem na zvýšení kvalifikace nevznikne. Z tohoto důvodu je pro 

zaměstnance vhodné, aby takovou okolnost ve své výpovědi uvedl.131 

3.6. Výpověď daná zaměstnavatelem 

 Zaměstnavatel může na rozdíl od zaměstnance rozvázat pracovní poměr výpovědí 

pouze z důvodů vymezených v § 52 ZP. Výpověď daná zaměstnavatelem z jiného důvodu 

by byla neplatná. Právní úprava tak poskytuje zaměstnanci ochranu před neodůvodněným 

skončením pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec totiž 

zastává ve vztahu k zaměstnavateli slabší postavení a má zájem především na stabilitě 

svého zaměstnaní, které pro něho zpravidla představuje hlavní zdroj příjmu nezbytný 

k uspokojování základních lidských potřeb. Zákoník práce chrání zaměstnance před 

neopodstatněným rozvázáním pracovního poměru bez ohledu na délku trvání pracovního 

poměru nebo druh vykonávané práce. Zaměstnavatel musí ve výpovědi její důvod 

skutkově vymezit tak, aby jej nešlo zaměnit s jiným důvodem, jinak by byla výpověď 

                                                 

130 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 194. 

131 VYSOKAJOVÁ a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2013, s. 89. 
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neplatná. Důvod výpovědi nesmí dodatečně měnit (srov. § 50 odst. 4 ZP a kapitola 

3.1.).132 

 Výpovědní důvody je možné podle jejich obsahu a smyslu rozdělit do 

jednotlivých skupin: 

a) organizační důvody na straně zaměstnavatele (§ 52 písm. a), b), c) ZP); 

b) dlouhodobé zdravotní důvody zaměstnance (§ 52 písm. d), e) ZP); 

c) nesplnění předpokladů nebo požadavků pro výkon práce na straně zaměstnance 

(§ 52 písm. f) ZP); 

d) porušení pracovních povinností zaměstnancem (§ 52 písm. g) ZP); 

e) porušení dodržování léčebného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance 

(§ 52 písm. h) ZP). 

3.6.1. Organizační důvody na straně zaměstnavatele 

 Organizační výpovědní důvody souvisejí s takovými organizačně-technickými, 

technologickými, ekonomickými nebo jinými skutečnostmi, které dopadají na provoz 

zaměstnavatele či jeho části. Tyto skutečnosti jsou výpovědními důvody, pokud zapříčiní, 

že zaměstnavatel objektivně nemůže nadále přidělovat všem zaměstnancům nebo jen 

některým z nich práci podle pracovní smlouvy anebo že se jeden či více zaměstnanců 

stane pro zaměstnavatele nadbytečnými. Zákoník práce upravuje následující organizační 

výpovědní důvody na straně zaměstnavatele: 

a) zrušení zaměstnavatele nebo jeho části (§ 52 písm. a) ZP), 

b) přemístění zaměstnavatele nebo jeho části (§ 52 písm. b) ZP), 

c) nadbytečnost zaměstnance vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o organizační změně (§ 52 písm. c) ZP).133 

Výše uvedené organizační důvody se v praxi používají jako nejčastější důvod 

rozvázání pracovního poměru zaměstnavatele. K tomu, aby zaměstnavatel mohl uplatnit 

jeden z organizačních výpovědních důvodů, musí být naplněny tři základní podmínky, 

a to existence situace na straně zaměstnavatele předvídané zákoníkem práce 

                                                 

132 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 194. 

133 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 311. 
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(např. zrušení zaměstnavatele či jeho části), nemožnost dále zaměstnávat zaměstnance a 

příčinná souvislost mezi takovou situací na straně zaměstnavatele a nemožností dále 

zaměstnávat zaměstnance.134 

Zaměstnanci, s nímž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí danou 

z organizačních důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) ZP nebo dohodou uzavřenou 

z týchž důvodů, přiznává zákoník práce právo na odstupné (srov. § 67 odst. 1 ZP). 

Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části dle § 52 písm. a) ZP 

připadá v úvahu jak u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, tak u zaměstnavatele-

fyzické osoby, která ukončila svoji činnost.135 

„Zrušení“ zaměstnavatele ve smyslu § 52 písm. a) ZP nelze zaměňovat se 

zrušením obchodní korporace či jiné právnické osoby, jež předchází jejímu zániku 

následným výmazem z obchodního či jiného veřejného rejstříku. Ke „zrušení“ právnické 

i fyzické osoby jako zaměstnavatele dochází tehdy, když zaměstnavatel zcela přestane 

podnikat (resp. provozovat svůj obchodní závod či pobočku) nebo když ukončí jiné 

činnosti, kvůli nimž doposud zaměstnával zaměstnance, aniž by práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů mezi ním a zaměstnanci přešly na jeho případného právního 

nástupce. Důvod, proč zaměstnavatel ukončil podnikatelskou nebo jinou činnost, přitom 

není sám o sobě významný. Zrušení zaměstnavatele tedy může vyplývat z jakéhokoliv 

právního nebo i bez právního důvodu. Může souviset se zánikem právnické osoby nebo 

s její přeměnou, ale může k němu dojít i bez ohledu na zánik právní subjektivity 

zaměstnavatele.136 

 Částí zaměstnavatele ve smyslu § 52 písm. a) i b) ZP se rozumí pobočka 

obchodního závodu (resp. odštěpný závod, pokud je pobočka zapsána v obchodním 

rejstříku), dílna, oddělení, útvar či jiná složka obchodního závodu zaměstnavatele, nebo 

i organizační jednotka, v níž zaměstnavatel provozuje jinou činnost než podnikání, 

jestliže tato složka nebo organizační jednotka vyvíjí v rámci zaměstnavatele relativně 

                                                 

134 JAKUBKA, Jaroslav. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a mzda, 

2010, roč. 58, č. 7, s. 22. 

135 VYSOKAJOVÁ a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2013. Část druhá, hlava IV, Skončení pracovního poměru, s. 96. 

136 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 311-312. 
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samostatnou činnost, jíž se podílí na předmětu činnosti zaměstnavatele. Pra takovou 

složku nebo organizační jednotku zaměstnavatel vyčlení určité prostředky (budovy, 

stroje, nářadí apod.) a prostory k provozování své působnosti. Obvykle ji také označí ve 

svém vnitřním předpise, který zachycuje zaměstnavatelovu organizační strukturu, a jejím 

řízením pověření vedoucího zaměstnance.137 

 Ze soudní praxe pak rovněž vyplývá, že zaměstnavatel může dát výpověď 

z důvodu zrušení své části jen těm zaměstnancům, kterým v důsledku zrušení své části 

nemůže nadále přidělovat práci v místě, kde dosud podle pracovní smlouvy pracovali. To 

znamená, že důvod zrušení části zaměstnavatele lze uplatnit jen u těch zaměstnanců, kteří 

pracovali ve zrušené části zaměstnavatele.138 

 Výpovědní důvod spočívající ve zrušení zaměstnavatele či jeho části dle § 52 

písm. a) ZP však není naplněn, jestliže zaměstnavatel učiní organizační opatření, jímž 

zamýšlí pouze omezit své podnikání nebo jiné činnosti, aniž současně dojde k úplnému 

ukončení podnikání nebo zastavení činnosti zaměstnavatele nebo jeho části. Nicméně 

v případě pouhého útlumu podnikání nebo omezení jiné činnosti zaměstnavatele lze 

uplatnit výpovědní důvod dle § 52 písm. c) ZP, tj. nadbytečnost zaměstnance vzhledem 

k rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně.139 

 Výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části dle § 52 písm. b) 

ZP může zaměstnavatel využít, jestliže začne podnikat nebo vykonávat jinou činnost 

zcela nebo jen zčásti na jiném místě než doposud. Musí však existovat příčinná souvislost 

mezi přemístěním zaměstnavatele nebo jeho části a nemožností nadále přidělovat 

zaměstnanci práci v místě, které bylo v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu 

práce. Pokud by však původní ujednání pracovní smlouvy o místě (resp. místech) výkonu 

práce zahrnovalo i nové působiště zaměstnavatele nebo pokud by se zaměstnavatel po 

svém přemístění dodatečně dohodl se zaměstnancem na změně místa výkonu práce, 

nebylo by již možné rozvázat pracovní poměr výpovědí z tohoto důvodu dle § 52 písm. b) 

ZP. Přemístění zaměstnavatele nelze bez dalšího ztotožnit se změnou sídla 

                                                 

137 Tento závěr vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. května 1997, sp. zn. 2 Cdon 1053/96. 

138 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. června 1997, sp. zn. 2 Cdon 727/96. 

139 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. února 2010, sp. zn. 21 Cdo 191/2009. 
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zaměstnavatele, který je podnikatelem, neboť změna sídla nemusí nutně vést k přemístění 

podnikatelské nebo jiné činnosti zaměstnavatele do jiného místa.140 

 Ovšem je-li v pracovní smlouvě sjednáno jako místo výkonu práce sídlo 

zaměstnavatele, považuje se změna jeho sídla za přemístění zaměstnavatele ve smyslu 

§ 52 písm. b) ZP.141 

Výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance vzhledem k rozhodnutí 

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizační změně dle § 52 píms. c) ZP 

obsahuje nejproblematičtější organizační výpovědní důvod, jelikož se často zakládá na 

neprůhledných nebo uměle vytvořených vnitřních organizačních změnách 

zaměstnavatele. Pro existenci tohoto výpovědního důvodu musí být současně splněny 

následující předpoklady: 

a) rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, 

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách; 

b) nadbytečnost zaměstnance; 

c) příčinná souvislost mezi organizační změnou na straně zaměstnavatele a 

nadbytečností zaměstnance.142 

Pravomocí učinit rozhodnutí o organizační změně, která spočívá ve zrušení 

pracovního místa a z toho vyplývající nadbytečnosti zaměstnance, disponuje u 

zaměstnavatele-právnické osoby především statutární orgán nebo případně osoby 

statutárním orgánem pověřené (např. generální ředitel nebo vedoucí zaměstnanec). 

Přenesení této pravomoci na další oprávněné osoby však musí být provedeno výslovně. 

Ideálně by měl takové zmocnění obsahovat vnitřní předpis zaměstnavatele 

(např. zakládající dokument nebo organizační řád). Pokud o organizační změně rozhodne 

osoba neoprávněná, tak takové rozhodnutí o organizační změně de facto neexistuje a 

výpověď z pracovního poměru daná pro nadbytečnost zaměstnance je neplatná.143 

                                                 

140 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 312-313. 

141 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. března 2001, sp. zn. 21 Cdo 730/2000. 

142 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 194. 

143 Rozsudek Nejvyšší soud ČR ze dne 12. ledna 2012, sp. zn. 21 Cdo 3762/2010. 
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Zákoník práce ani žádný jiný právní předpis nevyžaduje, aby zaměstnavatel učinil 

rozhodnutí o organizační změně v písemné formě a aby jej vyhlásil nebo jiným způsobem 

zveřejnil. Lze však doporučit, aby rozhodnutí mělo písemnou podobu, neboť v případném 

sporu musí zaměstnavatel prokázat, že rozhodnutí skutečně přijal. Zaměstnavatel také 

musí s rozhodnutím seznámit zaměstnance, s nímž hodlá pracovní poměr rozvázat 

výpovědí z důvodu nadbytečnosti, a to nejpozději při doručení výpovědi.144 

V řízení o neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti 

zaměstnance dle § 52 písm. c) ZP může soud zkoumat pouze skutečnost, zda 

zaměstnavatel rozhodnutí o organizační změně skutečně přijal a zda jej učinila osoba 

k tomu oprávněná. Platností rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně se soud dále 

zabývat nemůže, neboť takové rozhodnutí není právním jednáním, s nímž by zákoník 

práce spojoval změnu nebo zánik práv a povinností subjektů pracovněprávního vztahu. 

Jedná se totiž pouze o skutečnost, resp. faktický úkon, který představuje hmotněprávní 

předpoklad pro podání výpovědi dle § 52 písm. c) ZP a který sám o sobě právní následky 

v pracovněprávních vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nevyvolává.145 

I přestože rozhodnutí o organizační změně není právním jednáním, a proto nelze 

v soudním řízení o neplatnost výpovědi z důvodu nadbytečnosti přezkoumat jeho 

neplatnost, výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem zaměstnanci dle § 52 

písm. c) ZP bude neplatná, jestliže zaměstnavatel nebo příslušný orgán přijme rozhodnutí, 

které podle svého obsahu nebo účelu směřovalo k jinému cíli než k dosažení změny úkolů 

zaměstnavatele, změny technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem 

zvýšení efektivnosti práce nebo k dosažení jiné organizační změny, pomocí níž by měl 

být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnavatel 

nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, 

jaké odpovídá jeho potřebám. Pokud však rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného 

orgánu bylo bez ohledu na jeho označení skutečně přijato k dosažení výše uvedených cílů 

(posuzováno dle jeho skutečného smyslu), hmotněprávní předpoklad pro podání platné 

výpovědi z pracovního poměru dle § 52 písm. c) ZP byl splněn, a to i v případě, že cíl 

                                                 

144 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. června 1995, sp. zn. 6 Cdo 69/94. 

145 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 1105/2001 a Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. srpna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1130/97. 
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sledovaný organizační změnou nakonec nebyl dosažen nebo že se přijatá organizační 

změna ukázala později jako neefektivní. Jestliže zaměstnavatel svým rozhodnutím o 

organizační změně sledoval jiné než výše uvedené cíle, tzn. že přijetí organizační změny 

pouze předstíral, je třeba dovodit, že rozhodnutí o organizační změně nebylo přijato a že 

tedy hmotněprávní předpoklad výpovědi z pracovního poměru dle § 52 písm. c) ZP nebyl 

splněn, a proto v takovém případě bude výpověď neplatná. Jako příklad předstíraného 

rozhodnutí o organizační změně lze uvést případ projednávaný Nejvyšší soudem ČR pod 

sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, kdy zaměstnavatel nejprve uměle vytvořil nadbytečnost 

zaměstnance pracujícího na pozici řidiče tím, že přijal nového zaměstnance – řidiče, 

ačkoliv to jeho potřeby nevyžadovaly. Vzápětí rozhodl o snížení počtu zaměstnanců, což 

mu mělo umožnit, aby dal „nepohodlnému“ zaměstnanci výpověď. Vzhledem k přijetí 

nového zaměstnance, které bezprostředně předcházelo výpovědi dané dotyčnému 

zaměstnanci, nebylo možné za skutečný cíl zaměstnavatelova rozhodnutí o organizační 

změně považovat snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce. 

Jednání zaměstnavatele a skutečnosti, ze kterých vyplývá, jaký cíl zaměstnavatel přijetím 

rozhodnutí o organizační změně skutečně sledoval, se tak musí posuzovat vždy v jejich 

úplnosti a logické souvislosti.146 

Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizační změně ovšem 

nemusí nezbytně vést ke snížení absolutního počtu zaměstnanců. Zaměstnavatel má totiž 

zájem nejen na určitém počtu svých zaměstnanců, ale rovněž na odpovídajícím profesním 

nebo kvalifikačním zaměstnanců. Nadbytečnost tedy může vyplývat jak z absolutního 

počtu zaměstnanců, tak z jejich profesního nebo kvalifikačního složení. Přijetí nového 

zaměstnance na místo propuštěného zaměstnance, který dostal výpověď z důvodu 

nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP, sice zpravidla vypovídá o neopodstatněnosti 

uplatněného výpovědního důvodu, nicméně rozvázání pracovního poměru 

s nadbytečným zaměstnancem nemusí vždy doprovázet také snížení absolutního počtu 

zaměstnanců. Zaměstnavatel proto může v době, kdy dává zaměstnancům určité profese 

nebo kvalifikace výpověď z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP, přijímat nové 

                                                 

146 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2004, sp. zn. 21 Cdo 2204/2003. 
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zaměstnance s jiným odborným zaměřením.  K tomuto závěru dospěla již soudní praxe 

k zákoníku práce z roku 1965.147  

Z novější judikatury lze zmínit například případ, kdy zaměstnankyně domáhající 

se určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru dle § 52 písm. c) ZP vykonávala 

práci vedoucí oddělení personalistiky a mezd. Rozhodnutím zaměstnavatele byla její 

pracovní pozice zrušena s tím, že část pracovních úkolů spojených s touto pozicí (řízení 

celého oddělení lidských zdrojů zaměstnavatele včetně oddělení personalistiky a mezd) 

byla delegována na jinou zaměstnankyni pracující na pozici zástupkyně ředitele pro 

administrativu. Zbývající pracovní náplň propuštěné zaměstnankyně byla rozdělena mezi 

další zaměstnankyně včetně nově příchozí zaměstnankyně, kterou zaměstnavatel přijal do 

pracovního poměru na místo „specialisty personalistiky a mezd – koordinátora“ krátce 

poté, co rozvázal pracovní poměr se zaměstnankyní pracující na pozici vedoucí oddělení 

personalistiky a mezd. Obsah pracovní náplně nově příchozí zaměstnankyně se ovšem 

neshodoval s pracovní agendou nadbytečné zaměstnankyně, jelikož na rozdíl od 

propuštěné zaměstnankyně neměla ve své pracovní náplni činnosti spočívající 

v organizování a řízení dílčích činností jednotlivých specialistů a personalistiky a mezd a 

v hodnocení pracovních výkonů podřízených zaměstnanců a v jejich školení. 

Zaměstnavatel tedy výše popsanou organizační změnou zrušil pracovní místo, nicméně 

zároveň s tím se nesnížil počet jeho zaměstnanců, neboť brzy po rozvázání pracovního 

poměru s nadbytečnou zaměstnankyní přijal novou zaměstnankyni. Tato nová 

zaměstnankyně však nenastoupila na místo propuštěné zaměstnankyně, protože 

vykonávala odlišnou práci než nadbytečná zaměstnankyně, která byla propuštěna. 

Nejvyšší soud proto dovodil, že smyslem a účelem výše popsané organizační změny u 

zaměstnavatele skutečně bylo zefektivnění práce (resp. zefektivnění jeho organizační 

struktury zrušením jednoho stupně řízení na úseku personalistiky a mezd) a že tedy 

výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. c) ZP daná zaměstnankyni pracující na 

pozici vedoucí oddělení personalistiky a mezd byla platná.148 

Avšak je třeba zdůraznit, že nadbytečnost zaměstnance se posuzuje podle 

skutečného obsahu pracovního místa (pracovní náplně) vzhledem k druhu práce, který si 

                                                 

147 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. února 1968, sp. zn. 6 Cz 215/67. 

148 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. června 2012, sp. zn. 21 Cdo 1506/2011. 
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zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem v pracovní smlouvě, nikoliv vzhledem k názvu 

pracovního místa. Z tohoto důvodu bude neplatná výpověď z pracovního poměru 

z důvodu nadbytečnosti, pokud zaměstnavatel pouze přejmenuje zrušenou pracovní 

pozici nadbytečného zaměstnance a vzápětí na toto místo přijme nového zaměstnance, 

který bude vykonávat stejné pracovní činnosti jako nadbytečný zaměstnanec, byť pod 

jiným názvem pracovního místa.149 

Samotný výběr konkrétního zaměstnance, jemuž dá zaměstnavatel výpověď 

z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP, závisí zcela na úvaze 

zaměstnavatele. Soud v tomto ohledu nemůže rozhodnutí zaměstnavatele nijak 

přezkoumat.150 

V praxi se často diskutuje také o otázce, po jak dlouhé době může zaměstnavatel 

zrušené pracovní místo znovu vytvořit a přijmout na něj nového zaměstnance. 

K obnovení pracovního místa může dojít až poté, co se objektivně změní skutkové 

okolnosti, za nichž byla dána výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. c) ZP. To 

znamená, že u zaměstnavatele musí vzniknout potřeba zaměstnat nového zaměstnance 

například v důsledku zvýšení tržní poptávky po jeho výrobcích či službách, čímž 

zaměstnavatel získá objektivní důvod pro obnovení zrušené pracovní pozice. Délka doby, 

jež uplynula od zrušení pracovního místa, tedy nemá význam. Naopak rozhodující je 

skutečnost, zda nastala objektivní změna skutkových okolností, která vyvolala potřebu 

obnovení pracovního místa.151 

Obdobně nemá význam ani okolnost, jaká doba uplynula mezi přijetí rozhodnutí 

zaměstnavatele o organizační změně a podáním výpovědi. Zákoník práce totiž možnost 

rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. c) ZP 

neomezuje žádnou lhůtou. Rozhodující je, zda v době doručení výpovědi existovaly, resp. 

stále trvaly, hmotněprávní předpoklady pro její podání. Pracovní poměr tak může skončit 

výpovědí dle § 52 písm. c) ZP kdykoliv počínaje pracovním dnem předcházejícím dni, 

v němž nastane účinnost přijatých organizačních změn. Jinými slovy postačí, jestliže 

                                                 

149 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 194. 

150 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 3. ledna 1967, sp. zn. 7 Co 612/66. 

151 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 194. 
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účinnost organizační změny nastane dnem následujícím po skončení pracovního poměru 

s nadbytečným zaměstnancem.152 

Ovšem je nutné důsledně rozlišovat mezi účinností rozhodnutí zaměstnavatele o 

organizační změně a jeho přijetím či vydáním. Pracovní poměr sice může skončit na 

základě výpovědi dle § 52 písm. c) ZP nejdříve dnem předcházejícím dni účinnosti 

rozhodnutím o organizační změně, ale zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci 

ihned poté, co takové rozhodnutí přijal. Stále však platí, že není přípustné, aby pracovní 

poměr s nadbytečným zaměstnancem skončil dříve, než dojde k organizační změně, resp. 

než dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti rozhodnutí o organizační změně. Jestliže 

se organizační změna stane účinnou dříve a pracovní poměr nadbytečného zaměstnance 

bude nadále trvat, protože ještě neuplynula výpovědní doba, tak bude zaměstnanci náležet 

náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku, neboť se jedná o překážku na 

straně zaměstnavatele ve smyslu § 208 ZP. Lze proto doporučit, aby zaměstnavatel 

načasoval doručení výpovědi zaměstnanci tak, aby dvouměsíční výpovědní doba 

uplynula ke dni předcházejícímu dni, v němž nastane účinnost organizační změny. Dále 

je třeba upozornit na to, že pokud zaměstnavatel po dni účinnosti organizační změny 

přidělí zaměstnanci ve výpovědní době jinou práci odpovídající pracovní smlouvě, lze 

z takového jednání zaměstnavatele dovodit, že důvod pro uplatnění výpovědi dle § 52 

písm. c) ZP není naplněn, neboť organizační změna nevedla k tomu, že zaměstnavatel 

nemůže přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy.153 

Příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance, který dostal výpověď 

z pracovního poměru dle § 52 písm. c) ZP, a rozhodnutím zaměstnavatele o organizační 

změně rovněž není dána v případě, kdy má předpokládaná organizační změna (konkrétně 

snížení počtu zaměstnanců) nastat jinak, tj. bez nutnosti rozvázání pracovního poměru 

výpovědí, a to například v důsledku toho, že jiný zaměstnanec podal výpověď nebo že 

uplynula sjednaná doba v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou s jinými 

zaměstnanci.154 

                                                 

152 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. února 2013, sp. zn. 21 Cdo 863/2012. 

153 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 195. 

154 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2004, sp. zn. 21 Cdo 2580/2003. 
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Na závěr této podkapitoly je třeba zdůraznit, že v soudním řízení o neplatnost 

výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnanci dle § 52 písm. c) ZP nese břemeno 

tvrzení a břemeno důkazní vždy zaměstnavatel, který tak musí prokázat především to, že 

rozhodnutí o organizační změně přijal, že se konkrétní zaměstnanec stal nadbytečným a 

že je zde příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a přijatou organizační 

změnou.155 

3.6.2. Dlouhodobé zdravotní důvody zaměstnance 

 Do této skupiny patří dva výpovědní důvody uvedené v § 52 písm. d) a e) ZP, 

které spočívají ve zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci. Jedná se 

o následující okolnosti: 

a) zaměstnanec nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který 

lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, 

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

na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví 

nejvyšší přípustné expozice (§ 52 písm. d) ZP); 

b) zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 

posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí 

příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě 

zdravotní způsobilost (§ 52 písm. e) ZP). 

Jak vyplývá ze znění obou výše uvedených ustanovení, nezpůsobilost 

zaměstnance konat dosavadní práci s ohledem na jeho zdravotní stav není výpovědním 

důvodem sama o sobě. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď teprve tehdy, až 

má k dispozici lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

nebo rozhodnutí vydané příslušným správním orgánem, který lékařský posudek 

přezkoumává. Do té doby zaměstnavatel nesmí se zaměstnancem rozvázat pracovní 

poměr výpovědí dle § 52 písm. d) nebo e) ZP, i přestože zaměstnanec skutečně není 

schopen dlouhodobě konat dosavadní práci.156 

                                                 

155 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. října 2011, sp. zn. 21 Cdo 3103/2010. 

156 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. října 2011, sp. zn. 21 Cdo 2785/2010. 
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Předpokladem pro uplatnění výpovědních důvodů dle § 52 písm. d) i e) ZP je tedy 

zjištění zdravotní nezpůsobilosti lékařským posudkem, který splňuje veškeré náležitosti 

stanovené zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění 

pozdějších vyhlášek.157 Lékařský posudek musí obsahovat zejména závěr o tom, že 

zaměstnanec není pro výkon dosavadní práce zdravotně způsobilý (srov. § 43 odst. 3 

zákona o specifických zdravotních službách a též bod 8 C Přílohy č. 1 vyhlášky o 

zdravotnické dokumentaci).158 

Ze soudní praxe také vyplývá, že v lékařském posudku musí být jednoznačně 

vyjádřeno, co je příčinou nezpůsobilosti zaměstnance dále konat dosavadní práci – zda 

jsou to zvláštní okolnosti uvedené v § 52 písm. d) ZP (tj. pracovní úraz, onemocnění 

nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí, dosažení nejvyšší přípustné expozice) 

nebo obecné okolnosti uvedené v § 52 písm. e) ZP (tj. pozbytí dlouhodobě zdravotní 

způsobilosti zaměstnance bez souvislosti s pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo 

jinými okolnostmi uvedenými v § 52 písm. d) ZP).159  

Výše uvedená náležitost má totiž význam z hlediska rozlišení mezi výpovědními 

důvody stanovenými v § 52 písm. d) ZP a § 52 písm. e) ZP. V praxi je toto rozlišení velmi 

důležité, neboť podle § 67 odst. 2 ZP zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání 

pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 

                                                 

157 K naplnění výpovědního důvodu dle § 52 písm. d) a e) ZP nestačí pouhé obecné doporučení lékaře o 

tom, že zaměstnanec nemůže ze zdravotních důvodů vykonávat určitou práci. Takové doporučení nelze 

použít ani jako podklad pro převedení zaměstnance na jinou práci, které zaměstnavatel musí učinit podle 

§ 41 odst. 1 ZP. Zaměstnanec však dle § 45 ZP může na základě lékařského doporučení požádat o převedení 

na jinou práci nebo pracoviště a případně o přeložení do jiného místa, pokud dle doporučení není vhodné, 

aby dále konal dosavadní práci nebo pracoval na dosavadním pracovišti. Zaměstnavatel je povinen jeho 

žádosti vyhovět, jakmile mu to dovolí jeho provozní možnosti. Nicméně nemá-li zaměstnavatel 

odpovídající provozní podmínky, může zaměstnancovu žádost odmítnout. Dotyčný zaměstnanec se pak 

musí sám rozhodnout, zda bude dále konat dosavadní práci nebo zda přistoupí k rozvázání pracovního 

poměru dohodou se zaměstnavatelem či vlastní výpovědí, aby tak předešel potenciálním zdravotním 

rizikům. Viz JAKUBKA, Jaroslav. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a 

mzda, 2010, roč. 58, č. 8, 23-24. 

158 HŮRKA, Petr. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. 1. vydání. Olomouc: 

Anag, 2012, s. 60-62. 

159 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. prosince 2013, sp. zn. 21 Cdo 224/2013. Přestože toto 

rozhodnutí i výše uvedený rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. října 2011, sp. zn. 21 Cdo 2785/2010 

se vztahují k právní úpravě účinné před 1. dubnem 2012, kdy ještě nenabyl účinnosti zákon o specifických 

zdravotních službách, lze tyto závěry použít rovněž pro současnou právní úpravu. 
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písm. d) ZP nebo dohodou z týchž důvodů, náleží od zaměstnavatele při skončení 

pracovního poměru (až na některé výjimky)160 odstupné ve výši nejméně 

dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku.161 

Lékařský posudek splňující všechny povinné náležitosti může vydat zásadně 

pouze poskytovatel pracovnělékařských služeb, s nímž zaměstnavatel uzavřel smlouvu o 

poskytování pracovnělékařských služeb (srov. § 54 ZoSZS). Zaměstnanec si tudíž 

nemůže dle vlastní úvahy zvolit lékaře, který posoudí jeho zdravotní způsobilost konat 

dosavadní práci. V případě, že má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti 

zaměstnance k práci, má právo jej vyslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku 

(srov. § 55 odst. 2 ZoSZS). Odmítne-li se zaměstnanec podrobit prohlídce, lékařský 

posudek sice nebude vydán, avšak zaměstnanec bude považován za zdravotně 

nezpůsobilého pro výkon dosavadní práce (srov. § 43 odst. 5 a 6 ZoSZS). Vůči 

zaměstnavateli působí účinky lékařského posudku již od jeho předložení. Jestliže se 

zaměstnavatel nebo posuzovaný zaměstnanec domnívají, že lékařský posudek je 

nesprávný, mohou do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání podat návrh na jeho 

přezkoumání poskytovateli (lékaři), který posudek vydal (srov. § 46 odst. 1 ZoSZS).162 

Návrh na přezkoumání však nemá odkladný účinek (srov. § 46 odst. 3 ZoSZS).163 

                                                 

160 Jestliže se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání podle 

§ 367 odst. 1 ZP, tak odstupné zaměstnanci nepřísluší (srov. § 67 odst. 2 poslední věta ZP). 

161 BUKOVJAN, Petr. Rozvázání pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost zaměstnance k práci. 

Práce a mzda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 34. 

162 Součástí posudku proto musí být i poučení o tom, že lze takový návrh podat (srov. § 43 odst. 3 ZoSZS). 

163 Z důvodu nastání účinků lékařského posudku již při jeho doručení a zároveň absence odkladného účinku 

při podání návrhu na jeho přezkum může nastat problematická situace, kdy pracovní poměr skončí, přestože 

k tomu nebyl dán důvod. Jelikož účinky posudku působí od jeho doručení, zaměstnavatel může rozvázat 

pracovní poměr se zaměstnancem výpovědí dle § 52 písm. d) nebo e) ZP i v průběhu probíhajícího 

přezkumu lékařského posudku. Původní posudek konstatující zdravotní nezpůsobilost zaměstnance však 

může být později zrušen a naopak se vydá nový posudek, jenž bude obsahovat závěr o tom, že zaměstnanec 

je zdravotně způsobilý. V mezidobí tak může dojít ke skončení pracovního poměru, ačkoliv se nakonec 

ukáže, že k tomu nebyl dán důvod. Taková situace pak vyústí v některou ze tří možností vyplývajících 

z § 69 a 70 ZP: a) uplatní se fikce skončení pracovního poměru dohodou, pokud oprávněná strana nemá 

zájem na dalším trvání pracovního poměru; b) pracovní poměr pokračuje, jestliže oprávněná strana písemně 

oznámila, že trvá na dalším pokračování pracovního poměru; c) oprávněná strana se bude domáhat 

neplatnosti výpovědi u soudu, pokud druhá strana jejímu písemnému oznámení o tom, že trvá na dalším 

pokračování pracovního poměru, nevyhoví (resp. pokud se zaměstnanec nevrátí do práce nebo pokud 

zaměstnavatel nezačne práci znovu přidělovat). Srov. HŮRKA, Petr. Aktuální pracovněprávní judikatura 

s podrobným komentářem. 1. vydání. Olomouc: Anag, 2012, s. 62-63. 
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Poskytovatel pracovně lékařských služeb, který vydal původní posudek, může na základě 

zjištěných skutečností nebo podle nového posouzení zdravotní způsobilosti napadený 

posudek zrušit a vydat posudek nový (§ 46 odst. 4 ZoSZS). Jestliže však návrhu na 

přezkoumání nevyhoví v plném rozsahu, postoupí do 10 pracovních dnů ode dne jeho 

doručení spis s návrhem na přezkoumání, včetně podkladů potřebných pro přezkoumání 

lékařského posudku a svého stanoviska, příslušnému správnímu orgánu, kterým je 

územní samosprávný celek – zřizovatel zdravotnického zařízení, tj. například městský 

nebo krajský úřad (§ 46 odst. 5 ZoSZS). Lékařský posudek lze případně přezkoumat také 

v rámci soudního sporu o neplatnost výpovědi ze zdravotních důvodů.164 

Jakmile lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb 

nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, 

potvrdí dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance konat dále dosavadní práci, 

zaměstnavatel musí převést zaměstnance na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. a) nebo b) 

ZP anebo mu dát výpověď dle § 52 písm. d) nebo e) ZP. Zaměstnance lze převést na 

vhodnou práci jiného druhu, než který byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i bez jeho 

souhlasu (§ 41 odst. 2 ZP). Jestliže zaměstnavatel nemůže nabídnout zaměstnanci jinou 

vhodnou práci, vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanec má právo 

na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, a to i v průběhu plynutí výpovědní 

doby.165 

Výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. d) ZP může dát zaměstnavatel 

ze čtyř zvláštních důvodů (příčin), pro které zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní 

práci. Jsou jimi pracovní úraz, nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo 

dosažení nejvyšší přípustné expozice. 

Pracovní úraz vymezuje § 380 odst. 1 ZP jako poškození zdraví (resp. smrt) 

zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

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

Pokud se úraz stal mimo rámec plnění zaměstnancových pracovních úkolů (např. při 

rvačce s jiným zaměstnancem), nelze jej kvalifikovat jako pracovní, ledaže by jej 

                                                 

164 JOUZA, Ladislav. Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů. Bulletin advokacie, roč. 2014, 

č. 9, s. 46. 

165 JAKUBKA, Jaroslav. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a mzda, 

2010, roč. 58, č. 8, s. 24-25 
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zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů (srov. § 380 odst. 2 ZP), což připadá 

v úvahu například v situaci, kdy podřízený zaměstnanec napadne svého nadřízeného, 

protože mu nepřiznal osobní odměnu. Naproti tomu § 380 odst. 3 ZP dále stanoví, že 

pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a 

zpět.166 

Definici nemoci z povolání obsahuje § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 290/1995 Sb., 

kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (ve znění nařízení č. 114/2011 Sb.): „Nemoci 

z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, 

biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených 

v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající 

nepříznivým působením chemických látek.“ Seznam jednotlivých nemocí z povolání se 

nachází v příloze tohoto nařízení. 

Ohrožením nemocí z povolání se dle § 347 odst. 1 ZP rozumí takové změny 

zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za 

nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození 

zdravotního stavu, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za 

stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. 

Nejvyšší přípustnou expozici stanoví rozhodnutím příslušný orgán ochrany 

veřejného zdraví například u zaměstnanců – horníků pracujících v podzemí hlubinných 

dolů. Doba expozice se měří v závislosti na počtu směn. Jestliže zaměstnanec odpracuje 

stanovený počet směn, tak již nesmí dále konat dosavadní práci a zaměstnavatel mu může 

dát výpověď dle § 52 písm. d) ZP.167 

Výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. e) ZP je možné dát zaměstnanci 

z důvodů spočívajících v dlouhodobé obecné zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance konat 

dosavadní práci. Jedná se tedy o obecné úrazy či nemoci, které přímo nesouvisí s plněním 

pracovním úkolů nebo které zaměstnanec neutrpěl pro plnění pracovních úkolů.168 

                                                 

166 JAKUBKA, Jaroslav. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a mzda, 

2010, roč. 58, č. 8, s. 25. 

167 JAKUBKA, Jaroslav. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a mzda, 

2010, roč. 58, č. 8, s. 26. 

168 JAKUBKA, Jaroslav. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a mzda, 

2010, roč. 58, č. 8, s. 26.  
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Jak bylo řečeno výše, je důležité rozlišovat mezi výpovědním důvodem uvedeným 

v § 52 písm. d) ZP a výpovědním důvodem v § 52 e) ZP, neboť při uplatnění výpovědi 

z důvodu dle § 52 písm. d) ZP přísluší zaměstnanci odstupné ve výši nejméně 

dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku, zatímco při výpovědi z důvodu dle § 52 

písm. e) ZP zaměstnanec žádné odstupné ze zákona neobdrží. Zaměstnavatelé se proto 

často pokouší rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí z jiného důvodu, než 

jsou důvody stanovené v § 52 písm. d) ZP. Jestliže poskytovatel pracovnělékařských 

služeb nevydá takový lékařský posudek, podle něhož jsou příčinou nezpůsobilosti 

zaměstnance konat dosavadní práci pouze obecné zdravotní důvody a nikoliv zvláštní 

důvody jako pracovní úraz či nemoc z povolání, tak se zaměstnavatel může vyhnout 

povinnosti zaplatit zaměstnanci odstupné dle § 67 odst. 2 ZP také tím, že nejprve převede 

zaměstnance na jinou práci dle § 41 odst. 1 písm. b) ZP a posléze toto pracovní místo 

zruší jako nadbytečné. Zaměstnanci pak může dát výpověď z důvodu dle § 52 písm. c) 

ZP, kdy mu dle § 67 odst. 1 ZP přísluší odstupné pouze ve výši až trojnásobku 

průměrného měsíčního výdělku. Záleželo by tedy na soudu, zda v takovém případě 

rozhodne o tom, že zaměstnavatel účelově obcházel zákon, avšak jednalo by se o důkazně 

poměrně komplikovaný spor. Další možností zaměstnavatele, jak se vyhnout placení 

vysokého odstupného, představuje převedení zaměstnance na jinou práci, která sice bude 

splňovat požadavky dle § 41 odst. 6 ZP, ale zaměstnavatel přitom poskytne zaměstnanci 

natolik mzdově i jinak nezajímavé podmínky, že zaměstnanec raději rozváže pracovní 

poměr výpovědí z vlastního podnětu. Zákonodárce bohužel zvolil tento nekoncepční 

způsob odškodnění pracovních úrazů a nemoci z povolání ve vazbě na odstupné u 

výpovědi dle § 52 písm. d) ZP, který se zaměstnavatelé snaží výše popsanými postupy 

obcházet. Pokud má být odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání spravedlivé a 

efektivní, tak by se určitě nemělo poskytovat v podobě odškodnění při skončení 

pracovního poměru. Účinnější by mohlo být zavedení povinnosti zaměstnavatele zaplatit 

zaměstnanci jednorázovou finanční kompenzaci bez ohledu na rozvázání pracovního 

poměru s výjimkou případů, kdy se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti za 

pracovní úraz nebo nemoc z povolání zaměstnance podle § 367 odst. 1 ZP.169 

                                                 

169 JAKUBKA, Jaroslav. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a mzda, 

2010, roč. 58, č. 8., s 26-27. 
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3.6.3. Nesplnění předpokladů nebo požadavků pro výkon práce na straně 

zaměstnance  

 Ustanovení § 52 písm. f) ZP upravuje dva, resp. tři, možné výpovědní důvody na 

straně zaměstnance: 

a) nesplnění předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon sjednané práce, 

nebo 

b) nesplnění požadavků pro řádný výkon sjednané práce bez zavinění 

zaměstnavatele, nebo 

c) nesplnění požadavků pro řádný výkon práce spočívající v neuspokojivých 

pracovních výsledcích. 

Výpověď z důvodu, že zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními 

předpisy pro výkon sjednané práce, přichází v úvahu především tehdy, když zaměstnanci 

schází potřebné kvalifikační předpoklady vyžadované zvláštními zákony nebo 

prováděcími předpisy (např. osvědčení o dosaženém vzdělání, oprávnění řídit motorové 

vozidlo, bezúhonnost, české státní občanství, minimální věková hranice apod.). 

Zaměstnanec by měl mít stanovené předpoklady již při nástupu do nového zaměstnání, 

avšak v průběhu trvání pracovního poměru může nastat situace, kdy je zaměstnanec nemá 

v důsledku změny právní úpravy nebo kdy je zaměstnanec pozbyl, protože neuspěl při 

pravidelném obnovování nebo přezkušování kvalifikačního předpokladu.170 

Skutečnost, zda právní předpis stanovil předpoklady pro výkon sjednané práce již 

před vznikem pracovního poměru nebo teprve v době jeho trvání, nemá z hlediska 

požadavku na jejich splnění žádný význam. Soudní praxe potvrdila závěr, že 

zaměstnavatel smí dát zaměstnanci výpověď z důvodu nesplnění předpokladů pro výkon 

sjednané práce i v případě, že tyto předpoklady byly právním předpisem stanoveny až 

v průběhu trvání pracovního poměru, a tudíž při vzniku pracovního poměru 

zaměstnavatel jejich prokázání po zaměstnanci nevyžadoval. Z judikatury dále vyplývá, 

že zaměstnavatel může prominout zaměstnanci nesplnění předpokladů pro výkon 

sjednané práce pouze tehdy, jestliže mu to zákon umožňuje. Došlo-li však jen 

k dočasnému prominutí, výpovědní důvod se naplní uplynutím doby, na kterou 

                                                 

170 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 197. 
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zaměstnavatel splnění stanoveného předpokladu prominul, jestliže zaměstnanec do této 

doby dočasně prominutý předpoklad nesplní. Výpovědní důvod pro nesplnění 

předpokladů pro výkon sjednané práce zůstává naplněn, i přestože zaměstnavatel po celou 

dobu trvání pracovního poměru neupozornil zaměstnance na nedostatek kvalifikačního 

předpokladu a ani jej nevyzýval k tomu, aby si chybějící kvalifikaci doplnil. Ovšem 

pokud zaměstnavatel toleruje takový stav, kdy zaměstnanec nesplňuje předpoklady pro 

výkon sjednané práce, porušuje tím právní předpis, jenž splnění těchto předpokladů 

zaměstnancem vyžaduje. Riskuje tedy, že mu bude uložena sankce za spáchání správního 

deliktu. Jako příklad lze uvést situaci, kdy zaměstnavatel připustí, aby pro něho na pozici 

řidiče pracovali zaměstnanci, kteří nemají platné řidičské oprávnění.171 

Podle ustanovení § 52 písm. f) může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se 

zaměstnancem výpovědí také z toho důvodu, že zaměstnanec nesplňuje bez zavinění 

zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon sjednané práce. Tyto požadavky stanoví 

zaměstnavatel a mohou vyplývat z pracovní smlouvy, vnitřního předpisu, etického 

kodexu nebo pokynu vedoucího zaměstnance anebo se může jednat o požadavky 

všeobecně známé pro určitý výkon práce (srov. Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze 

dne 24. března 1978, sp. zn. Cpjf 17/77). Požadavky mohou souviset jak s psychickými, 

tak s fyzickými vlastnostmi zaměstnance, případně s jinými skutečnostmi, jež mají na 

plnění pracovních úkolů zásadní vliv. Zaměstnavatel však může stanovit pouze takové 

požadavky, u kterých je schopen prokázat, že jejich splnění po zaměstnanci vyžaduje 

oprávněně, neboť jejich nedodržení by bylo v rozporu s potřebami zaměstnavatele. Jinými 

slovy zaměstnavatel může zaměstnanci stanovit pouze ospravedlnitelné a přiměřené 

požadavky pro řádný výkon určité práce. Zaměstnavatelovy požadavky mohou spočívat 

například ve specifické odborné znalosti zaměstnance, jeho organizačních schopnostech, 

morálních kvalitách, způsobu chování a jednání s klienty, oblékaní a celkové úpravě 

zevnějšku.172 

Stejně jako u předpokladů pro výkon práce také požadavky by měly být stanoveny 

již při vzniku pracovního poměru, avšak zaměstnavatel může i v průběhu trvání 

                                                 

171 HŮRKA, Petr. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. 1. vydání. Olomouc: 

Anag, 2012, s. 68-71. 

172 VYSOKAJOVÁ a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2013, s. 97-98. 
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pracovního poměru přijít s požadavky novými, pokud zaměstnanci poskytne dostatečnou 

lhůtu ke splnění tohoto požadavku.173 

V ustanovení § 52 písm. f) ZP je možné rozlišit ještě jeden výpovědní důvod, který 

se uplatní tehdy, pokud nesplňování požadavků na řádný výkon práce spočívá 

v neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance. Zaměstnavatel však musí 

zaměstnance v posledních 12 měsících písemně vyzvat k jejich odstranění. Teprve až 

zaměstnanec na základě této písemné výzvy neuspokojivé pracovní výsledky v přiměřené 

lhůtě neodstraní, může s ním zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí.174 

Pracovní výsledky zaměstnance lze nejlépe porovnat s pracovní výkonností, jaké dosahují 

ostatní zaměstnanci vykonávající stejnou práci. Příčinou neuspokojivých pracovních 

výsledků mohou být nedostatečné schopnosti nebo odborné znalosti zaměstnance. Tyto 

nedostatky mohou vzniknout i bez zavinění zaměstnance.175 

3.6.4. Porušení pracovních povinností zaměstnancem 

 Do této skupiny se řadí výpovědní důvody spočívající v zaviněném chování 

zaměstnance. Ustanovení § 52 písm. g) ZP upravuje celkem čtyři relativně samostatné 

důvody pro rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem: 

a) zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin 

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl 

pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 

dobu nejméně 6 měsíců; 

                                                 

173 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 197. 

174 Písemná výzva představuje hmotněprávní předpoklad pro uplatnění výpovědního důvodu dle § 52 

písm. f) ZP v případě, že nesplňování požadavků spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích 

zaměstnance. Tato výzva musí obsahovat dostatečné vymezení konkrétních nedostatků, které má 

zaměstnanec odstranit, a přesnou lhůtu k jejich odstranění, která musí být přiměřená. Srov. Usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. září 2010, sp. zn. NS 21 Cdo 2894/2009. 

175 VYSOKAJOVÁ a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2013, s. 98. 
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b) zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem porušil povinnost vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci;176 

c) zaměstnanec závažně porušil povinnost vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci;177 

d) zaměstnanec soustavně méně závažně porušoval povinnost vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci za podmínky, že zaměstnavatel 

v době posledních 6 měsíců písemně upozornil zaměstnance na možnost 

výpovědi. 

Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, jež se vztahují 

k zaměstnancem vykonávané práci, patří k základním povinnostem zaměstnance, které 

mu vyplývají z pracovního poměru (srov. § 38 odst. 1 písm. b) ZP). Obecně jsou základní 

povinnosti zaměstnance stanoveny v § 301 až 304 ZP a zaměstnavatel je může dále 

konkretizovat ve vnitřním předpise (§ 305 ZP), v pracovním řádu (§ 306 ZP), v pracovní 

smlouvě nebo v pokynu nadřízeného vedoucího zaměstnance.178 

Výpovědní důvody výše uvedené pod písmeny b) až d) se od sebe liší intenzitou, 

s jakou zaměstnanec povinnost porušil. Zákoník práce žádná podpůrná kritéria pro 

posouzení závažnosti jednotlivého porušení neupravuje. Stupeň závažnosti porušení tak 

není dán obecně zákonem, ani jej nemůže jednostranně stanovit zaměstnavatel svým 

                                                 

176 Jestliže se naplní jeden ze dvou prvně jmenovaných výpovědních důvodů, tak zaměstnavatel může se 

zaměstnancem rozvázat pracovní poměr buď okamžitě (srov. § 55 odst. 1 ZP), nebo výpovědí s výpovědní 

dobou (srov. § 52 písm. g) věta první ZP). Volba způsobu skončení pracovního poměru závisí výhradně na 

úvaze zaměstnavatele. Okamžitě nelze zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na 

mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou (srov. § 55 

odst. 2 ZP), nicméně z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, lze dát 

alespoň výpověď i těmto zaměstnancům, neboť dle § 54 písm. c) ZP se na ně nevztahuje zákaz výpovědi; 

s výjimkou zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené 

do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. 

177 „Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ 

odpovídalo v zákoníku práce z roku 1965 (účinného do 31. prosince 2006) pojmu „porušení pracovní kázně 

zaměstnancem“. Soudní rozhodnutí vztahující se k porušení pracovní kázně (srov. § 46 odst. 1 písm. f) 

zákoníku práce z roku 1965) jsou však zásadně použitelná i nyní pro případy, kdy se posuzuje naplnění 

výpovědního důvodu dle § 52 písm. g) ZP. 

178 JANEČKOVÁ, Eva. Porušování pracovních povinností ve světle judikatury. Práce a mzda, 2014, roč. 

62, č. 6, s. 16. Srov. též usnesení Ústavního soudu ze dne 23. listopadu 1999, sp. zn. II. ÚS 324/99. 
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vnitřním předpisem nebo jej sjednat se zaměstnancem v pracovní smlouvě.179 Každé 

porušení se musí vždy hodnotit podle konkrétních okolností jednotlivého případu. 

Posouzení závažnosti porušení povinností se tedy ponechává na úvaze soudu. Ustálená 

judikatura uvádí následující demonstrativní výčet kritérií, k nimž může soud přihlédnout 

při určení intenzity porušení povinností ve smyslu § 52 písm. g) ZP180: 

a) Osoba zaměstnance. Může se jednat například o věk nebo zkušenosti 

zaměstnance. Za závažnější lze považovat porušení povinnosti starším a 

zkušenějším zaměstnancem než nově zaškoleným zaměstnancem, i přestože se 

dopustí totožného jednání. 

b) Funkce, kterou zaměstnanec u zaměstnavatele zastává. Přísnější kritéria mohou 

být použita pro porušení ze strany zaměstnance pracujícího na vyšší pozici, neboť 

takový zaměstnanec má zpravidla větší odpovědnost a zároveň by měl být vzorem 

pro ostatní zaměstnance. Porušení povinnosti zaměstnancem na vyšší pozici 

mohou vnímat negativněji nejen jiní zaměstnanci, ale i třetí osoby. 

c) Dosavadní postoj zaměstnance k plnění pracovních úkolů. Pro posouzení intenzity 

porušení mají význam také skutečnosti, jak zaměstnanec plní své další povinnosti, 

jak přistupuje k práci obecně atd. Je totiž rozdíl mezi situací, kdy zaměstnanec 

poruší povinnost ojediněle a navíc z nedbalosti, a situací, kdy zaměstnanec 

permanentně vykonává práci způsobem neodpovídajícím potřebám 

zaměstnavatele. 

d) Doba a situace, v níž došlo k porušení povinností. Snížení nebo naopak zvýšení 

míry závažnosti porušení povinnosti zaměstnancem může nastat v případech, kdy 

jsou na straně zaměstnavatele dány zvláštní okolnosti. Za závažnější lze patrně 

považovat porušení povinnosti spočívající v útoku na majetek zaměstnavatele 

v době živelné pohromy ohrožující zaměstnavatele a jeho majetek, než pokud by 

se tak stalo za běžných okolností. Naproti tomu porušení mírnější intenzity se 

                                                 

179 Při hodnocení míry závažnosti porušení soud není vázán tím, jak určité jednání zaměstnance hodnotí 

zaměstnavatel ve svém pracovním řádu nebo jiném vnitřním předpisu. Pro soud tedy nemá význam, že 

zaměstnavatel ve vnitřním předpise označí některá jednání zaměstnance jako závažná porušení povinností.  

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. ledna 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99. 

180 Např. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. února 2001, sp. zn. 21 Cdo 735/2000. 
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zaměstnanec dopustí, když při odvrácení škody na majetku zaměstnavatele 

způsobí ještě větší škodu, než která zaměstnavateli hrozila.  

e) Míra zavinění zaměstnance. Úmyslné porušení povinnosti odůvodňuje 

k přísnějšímu hodnocení než nedbalostní porušení. Zavinění lze seřadit od 

nejzávažnější k nejméně závažnému takto: přímý úmysl, nepřímý úmysl, vědomá 

nedbalost, nevědomá nedbalost. 

f) Způsob a intenzita porušení konkrétních povinností zaměstnance. Vedle míry 

zavinění může soud přihlédnout také k dalším skutečnostem souvisejícím 

s porušením povinnosti, například zda zaměstnanec jednal bezohledně, zda 

vyzýval k porušení ostatní zaměstnance, nebo zda porušení dokonce organizoval 

apod. 

g) Způsobení škody nebo jiné důsledky porušení povinnosti. Čím větší rozsah škody 

nebo závažnější důsledek zaměstnanec způsobí, tím závažněji poruší svoji 

povinnost. 

Výše popsaná kritéria však musí být vždy zkoumána ve vzájemné souvislosti a 

také s ohledem na konkrétní druh vykonávané práce.181 Nelze proto dospět například 

k závěru, že nevznikla žádná škoda, a tudíž se nemůže jednat o závažné porušení 

povinnosti.182 

Porušením povinnosti vyplývajícím z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem je podle soudní praxe 

zpravidla „útok na majetek zaměstnavatele, ať už přímý (např. krádeží, poškozováním, 

zneužitím apod.) nebo nepřímý (např. pokusem odčerpat část majetku zaměstnavatele bez 

odpovídajícího protiplnění).“183 V tomto konkrétním případě (srov. rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 17. října 2012, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011) zaměstnavatel v souladu s § 55 

odst. 1 písm. b) ZP okamžitě zrušil pracovní poměr se zaměstnancem pracujícím na 

manažerské pozici, neboť ten se sice dostavil na pracoviště ve sjednaný čas, ale vzápětí 

                                                 

181 Rozdílně by se posoudil výkon práce pod vlivem alkoholu u řidiče autobusu a u topiče. Srov. HŮRKA, 

Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným komentářem k 1. 1. 

2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 198. 

182 HŮRKA, Petr. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. 1. vydání. Olomouc: 

Anag, 2012, s. 74-76. 

183 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. října 2012, sp. zn. 21 Cdo 2596/2011. 
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odešel a převážnou část pracovní doby vyřizoval své soukromé záležitosti, aniž by to 

komukoliv ohlásil nebo o tom učinil záznam do docházkového systému. Podle 

zaměstnavatele se tak nejednalo o prostou jednodenní neomluvenou nepřítomnost 

zaměstnance v práci, nýbrž zaměstnanec se rovněž vědomě dopustil zkreslování údajů o 

odpracované pracovní době s cílem získat mzdu, ačkoliv žádnou práci nevykonal. 

Takovým jednáním se tudíž pokusil o nezákonné snížení majetku zaměstnavatele, čímž 

se dopustil útoku na zaměstnavatelův majetek. S tímto názorem se ztotožnil i Nejvyšší 

soud. 

Dalším aktuálním příkladem zvlášť hrubého porušení povinnosti vyplývající 

z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci byl případ, kdy 

zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr se zaměstnancem okamžitým zrušením, protože 

zaměstnanec strávil více než polovinu veškeré pracovní doby (v přepočtu téměř 13 dní 

z celkových 21 pracovních dní) prohlížením internetových stránek nesouvisejících 

s výkonem jeho práce.184 

Závažným porušením povinnosti vyplývajícím z právních předpisů vztahujících 

se k zaměstnancem vykonávané práci je typicky požívání alkoholu nebo jiných 

návykových látek na pracovišti, neomluvená nepřítomnost v práci, užívání dopravních 

prostředků zaměstnavatele pro soukromé účely bez jeho souhlasu, majetkové a morální 

provinění na pracovišti, nerespektování pokynů nadřízených zaměstnanců apod.185 Jako 

příklad závažného porušení spočívajícího v nedodržení pokynu nadřízeného lze uvést 

případ ze soudní praxe, kdy zdravotní sestra svévolně změnila postup léčby předepsaný 

lékařem, a to bez ohledu na skutečnost, zda její jednání ohrozilo nebo mohlo ohrozit 

zdravotní stav pacienta.186 

Méně závažným porušením povinnosti vyplývajícím z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je každé porušení, které nedosahuje 

intenzity porušení této povinnosti zvlášť hrubým nebo závažným způsobem. Aby se 

jednalo o soustavné méně závažné porušení povinnosti a tím se naplnil výpovědní důvod 

                                                 

184 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 1771/2011. 

185 VYSOKAJOVÁ a kol. Zákoník práce: komentář. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 

2013, s. 99. 

186 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 4. června 2003, 

sp. zn. 18 Co 120/2003. 
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dle § 52 písm. g) ZP, tak se zaměstnanec musí dopustit takového porušení nejméně třikrát 

a mezi jednotlivými porušeními musí být přiměřená časová souvislost.187 

V žádném případě však zaměstnanec nemusí při soustavném méně závažném 

porušování povinnosti porušit alespoň třikrát stejnou povinnost. Pro naplnění 

výpovědního důvodu může zaměstnanec méně závažným způsobem porušit tři různé 

povinnosti.188 

K uplatnění výpovědního důvodu spočívajícího v méně závažném porušování 

povinnosti zaměstnancem zákoník práce dále vyžaduje splnění povinnosti 

zaměstnavatele písemně upozornit zaměstnance na možnost výpovědi, nicméně 

ustanovení § 52 písm. g) ZP již výslovně nestanoví, kdy tak musí zaměstnavatel učinit. 

Judikatura proto dovodila, že pro zachování platnosti výpovědi z tohoto důvodu je 

nezbytné, aby zaměstnavatel alespoň jednou písemně upozornil zaměstnance na možnost 

výpovědi, a to nejpozději při méně závažném porušení, které předcházelo dalšímu méně 

závažnému porušení, po které následovala výpověď z pracovního poměru. Výpověď 

přitom musí být dána zaměstnanci nejpozději do 6 měsíců od doručení tohoto písemného 

upozornění. Zaměstnavatel musí toto písemné upozornění doručit zaměstnanci do 

vlastních rukou, případně jiným způsobem v souladu ustanoveními zákoníku práce o 

doručování (§ 334 až 337 ZP).189 

Na závěr této podkapitoly je třeba zdůraznit to, co již bylo výše uvedeno 

ke skutkovému vymezení výpovědního důvodu uplatněného zaměstnavatelem a jeho 

právní kvalifikaci (srov. kapitola 3.1.). Dle soudní praxe musí soud při posouzení otázky, 

ze kterého důvodu stanoveného v ustanovení § 52 ZP dal zaměstnavatel zaměstnanci 

výpověď z pracovního poměru, vycházet ze skutkového popisu uplatněného výpovědního 

důvodu a nikoliv z jeho právní kvalifikace zaměstnavatelem. Skutečnost, zda a jak 

zaměstnavatel důvod právně kvalifikoval, nemá sama o sobě význam. Stejně tak soud 

není vázán ani tím, jak zaměstnavatel ve výpovědi posoudil intenzitu porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Pro 

soud tedy není významné, zda zaměstnavatel kvalifikoval zaměstnancovo jednání jako 

                                                 

187 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. dubna 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000. 

188 BUKOVJAN, Petr. Výpověď pro soustavné méně závažné porušování „pracovní kázně“. Práce a mzda, 

2012, roč. 60, č. 12, s. 15. 

189 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 3693/2012. 
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zvlášť hrubé, závažné nebo méně závažné porušení povinností. Soud má proto možnost 

změnit nesprávnou právní kvalifikaci jednání zaměstnance zaměstnavatelem. 

K zachování platnosti výpovědi z pracovního poměru v tomto ohledu postačí, aby 

zaměstnavatel náležitě vymezil skutkový důvod výpovědi, tzn. aby jasně, určitě a 

nezaměnitelně uvedl, v jakém jednání zaměstnance spatřuje naplnění výpovědního 

důvodu, pro něž zákoník práce umožňuje rozvázat pracovní poměr.190 

3.6.5. Porušení dodržování léčebného režimu dočasně práce neschopného 

zaměstnancem 

 Poslední výpovědní důvod uvedený v § 52 písm. h) ZP může zaměstnavatel 

uplatnit v případě, že zaměstnanec poruší zvlášť hrubým způsobem režim dočasně práce 

neschopného pojištěnce podle § 301a ZP. Zaměstnanci jsou dle tohoto ustanovení povinni 

v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zdržovat se 

v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek stanovených ošetřujícím 

lékařem v potvrzení o pracovní neschopnosti v souladu § 56 zákona č. 187/2006, o 

nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Z § 301a ZP vyplývá, že povinnost 

dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce se pro účely pracovněprávních 

vztahů omezuje pouze na povinnost setrvat v určitou dobu na určitém místě a nezahrnuje 

dodržování celého léčebného režimu včetně léčebného postupu, který stanovil ošetřující 

lékař.191 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, jen pokud zaměstnanec 

předmětnou povinnost poruší zvlášť hrubým způsobem. Jestliže porušení ze strany 

zaměstnance nedosáhne takové intenzity, tak zaměstnavatel nemá právo rozvázat s ním 

pracovní poměr výpovědí dle § 52 h) ZP, nýbrž se zřetelem k závažnosti porušení může 

zaměstnanci pouze snížit nebo případně neposkytnout náhradu mzdy či platu dle § 192 

odst. 5 ZP. Toto ustanovení však zaměstnavateli nedovoluje, aby snížil nebo neposkytl 

zaměstnanci náhradu mzdy či platu, pokud mu již dal pro totožné porušení režimu 

                                                 

190 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. června 2012, sp. zn. 21 Cdo 1479/2011. Dále také komentář 

k tomuto rozhodnutí: BUKOVJAN, Petr. Neuspokojivé pracovní výsledky a porušení pracovní kázně. 

Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 8., s. 41-42. 

191 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 199-200. 
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dočasně práce neschopného pojištěnce výpověď dle § 52 písm. h) ZP. Zaměstnavatel tedy 

nemůže uplatnit oba výše uvedené postihy současně v případě jednoho a téhož porušení. 

Za předpokladu, že zaměstnanec poruší režim dočasně práce neschopného pojištěnce 

zvlášť hrubým způsobem, si zaměstnavatel může, resp. musí, zvolit, zda zaměstnance 

potrestá podáním výpovědi anebo snížením či neposkytnutím náhrady mzdy nebo 

platu.192 

 Posouzení intenzity porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce bude 

záviset obdobně jako u okamžitého zrušení pracovního poměru dle § 55 odst. 1 

písm. b) ZP, resp. u výpovědi dle § 52 písm. g) ZP, na konkrétních okolnostech daného 

porušení. K naplnění výpovědního důvodu dle § 52 písm. h) ZP zřejmě nepostačí pouhá 

nepřítomnost zaměstnance v místě pobytu, kde se má zdržovat podle potvrzení o dočasné 

pracovní neschopnosti. Musí jít o velmi závažné jednání, kdy zaměstnanec například 

vykonává práci či jinou výdělečnou činnost pro jiného zaměstnavatele nebo kdy 

zaměstnanec navštíví veřejné volnočasové zařízení.193 

 Výpovědní důvod upravený v § 52 písm. h) ZP byl do zákoníku práce vložen 

novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb., který nabyl účinnosti 

1. ledna 2012. Tato změna bývá považována za nesystematický zásah do právní úpravy 

skončení pracovního poměru v zákoníku práce, neboť povinnosti zaměstnanců se do té 

doby vázaly výhradně k výkonu pracovní činnosti (srov. např. § 301 a 302 ZP).  

Ustanovení § 52 písm. h) ZP ve spojení s § 301a ZP ovšem umožňuje, aby zaměstnavatel 

potrestal zaměstnance v pracovněprávní rovině, a to rozvázáním pracovního poměru 

výpovědí, za porušení jiných právních předpisů (§ 56 zákona o nemocenském pojištění), 

které se nevztahují k výkonu práce. Zmíněná novela proto vložením § 301a ZP uměle 

vytvořila z povinnosti dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce „jinou 

povinnost zaměstnance“.194 Došlo tak k nepřípustnému vměšování veřejného práva do 

soukromoprávní úpravy zákoníku práce a k přenášení kontrolní a sankční pravomoci 

                                                 

192 BUKOVJAN, Petr. Novely zákoníku práce a skončení pracovního poměru. Práce a mzda, 2012, roč. 

60, č. 1, s. 12-14. 

193 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 199-200. 

194 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 194. 
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veřejnoprávního subjektu (okresní správy sociálního zabezpečení) na zaměstnavatele, 

byť se jedná pouze o období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti 

(srov. § 76 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění a § 192 odst. 6 ZP). Sankcionování 

zaměstnance za porušení léčebného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce by měl 

upravovat systém nemocenského pojištění a nikoliv zákoník práce.195
 

3.7. Lhůty pro podání výpovědi zaměstnavatelem 

 V zájmu ochrany právní jistoty zákoník práce stanoví lhůty, ve kterých 

zaměstnavatel musí uplatnit některé důvody pro rozvázání pracovního poměru výpovědí. 

Jakmile stanovená lhůta uplyne, zaměstnavatel již nemůže dát zaměstnanci výpověď. 

Z § 330 ZP výslovně plyne, že lhůty uvedené v § 57 a 58 ZP jsou prekluzivní, a proto 

jejich uplynutím zaměstnavatelovo právo na podání výpovědi zanikne. V případném 

sporu o neplatnost výpovědi by tak soud přihlédl k zániku práva z úřední povinnosti, 

i přestože by to zaměstnanec výslovně nenamítal.196 

 Vzhledem k tomu, že zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď 

z pracovního poměru i bez uvedení důvodu, tak zákoník práce jeho právo na podání 

výpovědi žádnou lhůtou neomezuje. Pouze u skončení pracovního poměru okamžitým 

zrušením musí zaměstnanec tímto způsobem zrušit pracovní poměr ve lhůtě 2 měsíců ode 

dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy 

tento důvod vznikl (srov. § 59 ZP a kap. 2.2.2.). 

3.7.1. Lhůty pro podání výpovědi dle § 52 písm. h) ZP 

 Podle § 57 odst. 1 ZP může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď dle § 52 

písm. h) ZP, tj. z důvodu porušení jiné povinnosti stanovené v § 301a ZP zvlášť hrubým 

způsobem, pouze do 1 měsíce ode dne, kdy se o tomto důvodu zaměstnavatel dověděl, 

nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod výpovědi vznikl. Rozlišuje se tedy 

subjektivní a objektivní lhůta. Subjektivní lhůta začne plynout ode dne, kdy se 

zaměstnavatel prokazatelně dověděl, že zaměstnanec předmětnou povinnost porušil. 

                                                 

195 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 199-200. 

196 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 367. 
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Nepostačí pouhé podezření či domněnka. Objektivní lhůta počne běžet ode dne, kdy 

zaměstnanec povinnost porušil, a to bez ohledu na vědomost zaměstnavatele o tom, že se 

zaměstnanec takového porušení dopustil. Uplynutím jedné z těchto lhůt zaměstnavatel 

ztrácí možnost dát zaměstnanci výpověď.197  

Výjimku pro běh subjektivní lhůty upravuje ustanovení § 57 odst. 2, podle něhož se 

tato lhůta přeruší a začne běžet znovu, jestliže se jednání zaměstnance spočívající 

v porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce stane v průběhu jednoměsíční 

subjektivní lhůty předmětem šetření jiného orgánu. V takovém případě zaměstnavatel 

může dát zaměstnanci výpověď ještě do 1 měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel o 

výsledku tohoto šetření dověděl. Tato výjimka se však použije pouze tehdy, pokud se 

zaměstnavatel již o zaměstnancově porušení dověděl, a tudíž jednoměsíční subjektivní 

lhůta již začala běžet. Bylo-li totiž šetření jiného orgánu zahájeno dříve, než 

zaměstnavateli počala běžet jednoměsíční subjektivní lhůta, tak se výjimka stanovená 

v § 57 odst. 2 ZP neuplatní a subjektivní lhůta běží dále bez přerušení a skončí uplynutím 

1 měsíce od okamžiku, kdy se zaměstnavatel o porušení povinnosti zaměstnancem 

dověděl. Ovšem běh objektivní jednoroční lhůty zůstává vždy nedotčen. Jiným orgánem 

se rozumí subjekt, který je odlišný od zaměstnavatele a který má pravomoc posuzovat 

porušení povinnosti zaměstnancem. Půjde například o okresní správu sociálního 

zabezpečení jakožto orgán nemocenského pojištění, orgány činné v trestním řízení nebo 

orgány bezpečnosti práce či hygienické služby. Šetření jiným orgánem se však musí týkat 

porušení povinnosti dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce dle § 301a 

ZP.198 

3.7.2. Lhůty pro podání výpovědi dle § 52 písm. g) ZP 

 Obdobně jako v ustanovení § 57 ZP zákoník práce stanoví v § 58 ZP lhůty také 

pro podání výpovědi z důvodů uvedených v § 52 písm. g) ZP. Zaměstnavatel může dát 

zaměstnanci výpověď pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k vykonávané práci nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní 

                                                 

197 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 367-368. 

198 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 368. 
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poměr, pouze v subjektivní lhůtě 2 měsíců běžící od okamžiku, kdy se o naplnění 

výpovědního důvodu dověděl.199 V případě, že zaměstnanec porušil povinnost 

vyplývající z pracovního poměru v cizině, začíná dvouměsíční subjektivní lhůta plynout 

až ode dne jeho návratu z ciziny. I zde platí výjimka pro situace, kdy se takové jednání 

zaměstnance stane v průběhu dvouměsíční subjektivní lhůty předmětem šetření jiného 

orgánu. Zaměstnavatel v tomto případě může rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem 

výpovědí ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se dozví o výsledku tohoto šetření. Zpravidla se 

bude jednat o situace, kdy zaměstnanec svým porušením povinnosti spáchá trestný čin 

nebo přestupek a v zájmu objektivního zjištění skutkových okolností bude vhodné počkat 

na výsledek šetření příslušného orgánu. Ve všech výše uvedených případech však 

zaměstnavatel musí vždy dodržet jednoroční objektivní lhůtu pro podání výpovědi dle 

§ 52 h) ZP, která skončí uplynutím 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl, bez 

ohledu na to, zda se o zaměstnavatel o výpovědním důvodu dověděl.200 

3.8. Spoluúčast odborové organizace při rozvazování pracovního 

poměru 

 Skončení pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením ze strany 

zaměstnavatele má velmi závažný dopad na osobní i pracovní život zaměstnance, a proto 

ustanovení § 61 ZP upravuje spoluúčast odborové organizace při těchto způsobech 

jednostranného rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem. Součinnost odborové 

organizace při rozvazování pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením 

zaměstnavatelem má podobu buď předchozího projednání, nebo předchozího souhlasu. 

                                                 

199 Dvouměsíční subjektivní lhůta nezačne běžet již na základě toho, že důvod k výpovědi dle § 52 písm. g) 

ZP nastane, nebo již na základě domněnky, že zaměstnavatel o porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci mohl či dokonce musel k určitému dni vědět. 

Dvouměsíční lhůta, během níž zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, začíná plynout až od 

okamžiku, kdy se zaměstnavatel o důvodu k výpovědi z pracovního poměru prokazatelně (skutečně) 

dověděl. Tento závěr vyplývá z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. února 2001, sp. zn. 21 Cdo 

13/2000. Zaměstnavatel se přitom o důvodu k výpovědi doví mj. tehdy, pokud se o něm doví kterýkoliv 

zaměstnanec, jenž je ve smyslu § 11 ZP nadřízen zaměstnanci, který svým jednáním naplnil důvod 

k výpovědi dle § 52 písm. g) ZP – srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 22. prosince 1972, sp. zn. 

5 Cz 37/72. 

200 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 212-213. 
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Povaha této součinnosti závisí na skutečnosti, zda je propouštěný zaměstnanec členem 

odborové organizace. 

 Při rozvázání pracovního poměru ostatními způsoby (dohodou, zrušením ve 

zkušební době ze strany zaměstnavatele i zaměstnance, výpovědí ze strany zaměstnance, 

okamžitým zrušením ze strany zaměstnance) postačí dle § 61 odst. 5 ZP, aby 

zaměstnavatel s tímto odborovou organizaci pouze seznámil ve lhůtách s ní dohodnutých. 

Přestože zákoník práce žádnou formu seznámení nestanoví, z hlediska prokázání splnění 

této povinnosti zaměstnavatele bude vhodné zvolit formu písemnou. Nesplnění této 

povinnosti sice nevyvolá neplatnost právního jednání směrujícího k rozvázání pracovního 

poměru, nicméně zaměstnavatel může být potrestán inspektorátem práce, který provádí 

kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů.201 

3.8.1. Předchozí projednání s odborovou organizací 

 Povinnost zaměstnavatele předem projednat s odborovou organizací výpověď 

nebo okamžité zrušení pracovního poměru, jež zamýšlí učinit vůči zaměstnanci, stanoví 

§ 61 odst. 1 ZP. Ačkoliv znění tohoto ustanovení („předem projednat s odborovou 

organizací“) může vzbuzovat dojem, že zaměstnavatel a u něho působící odborová 

organizace musí o podání výpovědi nebo okamžitého zrušení rozhodnout společně, 

zaměstnavatel povinnost předchozího projednání s odborovou organizací splní tím, že 

svůj záměr odborové organizaci pouze oznámí a poskytne ji tak možnost vyjádřit se. 

Jediným požadavkem je, že zaměstnavatel musí informovat odborovou organizaci a 

požádat ji o projednání s dostatečným předstihem, než přistoupí k výpovědi nebo 

okamžitému zrušení tak, aby odborová organizace skutečně mohla rozvázání pracovní 

poměru projednat a zaujmout k němu své stanovisko.202 

 Jestliže se zaměstnavatel na odborovou organizaci vůbec neobrátí a tím nesplní 

povinnost předchozího projednání, tak to nebude mít za následek neplatnost výpovědi 

nebo okamžitého zrušení ze strany zaměstnavatele, což výslovně plyne z ustanovení § 19 

                                                 

201 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 217. 

202 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 216. 
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odst. 2 ZP. Zaměstnavatel se však takovým jednáním vystavuje nebezpečí uložení pokuty 

od inspektorátu práce. 

3.8.2. Předchozí souhlas odborové organizace 

 Pro výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

vůči zaměstnanci, který je nebo byl v období předcházejícího roku členem orgánu 

odborové organizace působícího u zaměstnavatele, stanoví § 61 odst. 2 ZP přísnější 

požadavek na součinnost odborové organizace než u jiných zaměstnanců. Zaměstnavatel 

je totiž dle tohoto ustanovení povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas 

s podáním výpovědi nebo okamžitého zrušení členovi orgánu odborové organizace, resp. 

jeho bývalému členu po dobu 1 roku po skončení jeho funkčního období. Rozvázání 

pracovního poměru s odborovým funkcionářem výpovědí nebo okamžitým zrušením tedy 

vyžaduje přímý souhlas odborové organizace a nepostačuje pouhé projednání, jak je tomu 

u ostatních zaměstnanců.203 

 Přestože to z dikce ustanovení § 61 odst. 2 ZP jednoznačně nevyplývá, smyslem 

tohoto ustanovení zřejmě není chránit všechny členy orgánu odborové organizace, nýbrž 

jen ty, kteří v rámci odborové organizace vykonávají určitou funkci spojenou se 

zabezpečením jejího chodu (např. jednají jménem odborové organizace navenek, plní 

funkci pokladního nebo zasedají v kontrolní či revizní komisi), neboť skončení jejich 

pracovního poměru může mít negativní dopad na další fungování odborové organizace. 

Opačný výklad by působil příliš extenzivně, jelikož odborová organizace smí zřídit 

takový počet orgánů, aby se každý její člen stal i členem některé jejího orgánu. Navíc 

nejvyšším orgánem odborové organizace zpravidla bývá také členská schůze všech jejích 

členů, a tudíž zaměstnavatel by podle tohoto rozšiřujícího výkladu musel získat souhlas 

odborové organizace s výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru u 

každého zaměstnance, který je členem odborové organizace, bez ohledu na členství 

v orgánu odborové organizace.204 

                                                 

203 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 216-217. 

204 HŮRKA, Petr. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. 1. vydání. Olomouc: 

Anag, 2012, s. 78. 
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 Jestliže odborová organizace odmítla udělit souhlas dle § 61 odst. 2 ZP, budou 

taková výpověď nebo okamžité zrušení absolutně neplatné (srov. § 61 odst. 4 první věta 

ZP a § 19 odst. 1 ZP). Ustanovení § 61 odst. 4 ZP ovšem umožňuje výjimku, kdy soud 

může při splnění ostatních podmínek pro podání výpovědi nebo okamžitého zrušení (tzn. 

formálních i obsahových náležitostí včetně požádání odborové organizace o udělení 

souhlasu) prohlásit rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem za platné, pokud 

shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále 

zaměstnával. Tento závěr soudu musí vycházet z posouzení individuálních okolností 

konkrétního případu. Může se jednat například o situace, kdy zaměstnanec porušováním 

svých povinností způsobuje zaměstnavateli škodu nebo kdy zaměstnavatel provádí 

organizační změnu, kterou nemůže realizovat jinými způsoby. V případě, že odborová 

organizace souhlas zaměstnavateli udělí, lze tento souhlas použít k rozvázání pracovního 

poměru se zaměstnancem pouze do 2 měsíců od jeho udělení (srov. § 61 odst. 3 ZP). Po 

marném uplynutí této lhůty musí zaměstnavatel požádat odborovou organizaci o udělení 

souhlasu znovu. Na druhou stranu za řádně udělený souhlas se považuje rovněž 

skutečnost, že odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas 

v době 15 dnů ode dne, kdy o něj byla zaměstnavatelem požádána (srov. § 61 odst. 2 věta 

poslední ZP).205 

3.9. Hromadné propouštění 

 V souvislosti s harmonizací českého právního řádu s právem Evropské unie se 

v zákoníku práce z roku 2006 objevilo ustanovení § 62, které upravuje hromadné 

propouštění zaměstnanců. Definice hromadného propouštění v zákoníku práce vychází 

ze směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998, o sbližování právních předpisů 

                                                 

205 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 217. 
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členských států týkajících se hromadného propouštění.206 Rozumí se jím skončení většího 

počtu pracovních poměrů se zaměstnanci v období 30 kalendářních dnů na základě 

výpovědí daných zaměstnavatelem z organizačních důvodů uvedených v § 52 písm. a) až 

c) ZP. Počet propuštěných zaměstnanců musí v závislosti na velikosti zaměstnavatele 

dosáhnout nejméně: 

a) 10 propuštěných zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 

zaměstnanců, 

b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 

zaměstnanců, nebo 

c) 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců. 

Jestliže zaměstnavatel v období 30 kalendářních dnů rozváže výpovědí pracovní poměr 

alespoň 5 zaměstnanců, tak se do výše uvedených celkových počtů zaměstnanců 

započítávají i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto 

období dohodou uzavřenou z týchž důvodů. Na zaměstnavatele, kteří mají méně než 20 

zaměstnanců, se právní úprava hromadného propouštění v § 62 ZP nevztahuje.207 

 Zaměstnavatel, jenž hodlá provést hromadné propouštění, musí dle § 62 ZP splnit 

další povinnosti, jejichž smyslem je především včas informovat odborovou organizaci a 

radu zaměstnanců a Úřad práce ČR za účelem spolupráce, která má vést k předejití či 

omezení hromadného propouštění a ke zmírnění jeho nepříznivých důsledků. O svém 

záměru dát výpověď většímu počtu zaměstnanců musí zaměstnavatel písemně informovat 

odborovou organizaci a radu zaměstnanců alespoň 30 dnů před doručením výpovědi 

                                                 

206 Tato směrnice rekodifikovala směrnici 75/129/EHS ve znění směrnice 92/56/EHS, která byla zrušena. 

Jejím cílem je sbližování právních předpisů členských států EU za účelem posílení ochrany zaměstnanců 

v případě hromadného propouštění. Směrnice zavazuje členské státy, aby přijaly pravidla, podle nichž bude 

zaměstnavatelům, kteří zamýšlí provést hromadné propouštění, uložena povinnost projednat svůj záměr se 

zástupci zaměstnanců (odborovou organizací) s cílem dosáhnout společné dohody ohledně provedení 

tohoto záměru. Dále upřesňuje, co má být předmětem tohoto projednání a jaké informace musí 

zaměstnavatel při těchto jednáních poskytnout. Rovněž upravuje postup zaměstnavatele a další podmínky 

při hromadném propouštění. 

207 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 198. 
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jednotlivým zaměstnancům.208 Dále je zaměstnavatel dle § 62 odst. 3 ZP povinen jednat 

s odborovou organizací a radou zaměstnanců s cílem dosáhnout shody zejména o 

opatřeních směřujících k předejití nebo omezení hromadného propouštění a zmírnění jeho 

nepříznivých důsledků pro zaměstnance, především možnosti jejich zařazení ve vhodném 

zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele. Dle § 62 odst. 4 ZP je zaměstnavatel 

současně povinen písemně informovat místně příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce 

ČR o chystaném záměru a o opatřeních uvedených v § 62 odst. 2 a 3 ZP.209 Jakmile již 

zaměstnavatel učiní rozhodnutí o hromadném propouštění, musí dle § 62 odst. 5 ZP 

prokazatelně doručit místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR písemnou zprávu 

o tomto rozhodnutí a o výsledcích jednání s odborovou organizací a s radou zaměstnanců 

včetně informace o celkovém počtu zaměstnanců a počtu a profesním složení 

zaměstnanců, jichž se hromadné propouštění týká.210 Jedno vyhotovení písemné 

informace i písemné zprávy doručené Úřadu práce ČR má zaměstnavatel doručit rovněž 

odborové organizaci a radě zaměstnanců. Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová 

organizace ani rada zaměstnanců, musí zaměstnavatel splnit výše uvedené povinnosti 

vůči každému zaměstnanci, jehož se hromadné propouštění týká (srov. § 62 odst. 6 ZP). 

 Přestože cílem jednání zaměstnavatele s odborovou organizací a radou 

zaměstnanců má být dosažení shody ohledně podmínek, za nichž bude hromadné 

propouštění uskutečněno, absence takového konsensu neovlivní platnost výpovědí 

z pracovního poměru (resp. dohod o rozvázání pracovního poměru) při hromadném 

propouštění. Neplatnost dokonce nezpůsobí ani to, že zaměstnavatel zcela opomine své 

výše uvedené povinnosti včas informovat a projednat hromadné propouštění s odborovou 

organizací a radou zaměstnanců nebo povinnost informovat místně příslušnou krajskou 

                                                 

208 Kromě samotného záměru musí zaměstnavatel dle § 62 odst. 2 ZP informovat také o důvodech 

hromadného propouštění; počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštění; o počtu a 

profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni; o době, v níž se má 

hromadné propouštění uskutečnit; o hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být 

propuštěni a o odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců. 

209 Zejména musí informovat o důvodech zamýšlených opatření; o celkovém počtu zaměstnanců; o počtu a 

struktuře zaměstnanců, jichž se mají tato opatření týkat; o období, v němž dojde k hromadnému 

propouštění; o navržených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o zahájení jednání 

s odborovou organizací a s radou zaměstnanců (§ 62 odst. 4 ZP). 

210 Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu insolvenčního zákona, musí 

doručit krajské pobočce Úřadu práce ČR písemnou zprávu pouze na její žádost. 
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pobočku Úřadu práce ČR. Za porušení těchto povinností však může být zaměstnavatel 

potrestán inspektorátem práce. Nesplnění povinnosti zaměstnavatele doručit písemnou 

zprávu o rozhodnutí o hromadném propouštění podle § 62 odst. 5 ZP místně příslušné 

krajské pobočce Úřadu práce ČR má za následek prodloužení doby trvání pracovního 

poměru, který měl být rozvázán výpovědí, neboť dle § 63 ZP pracovní poměr hromadně 

propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí 30 dnů po sobě 

jdoucích od doručení této zprávy, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení 

pracovního poměru netrvá.211 Ustanovení § 63 ZP tedy připouští výjimku z obvyklého 

běhu výpovědní doby dle § 51 ZP, která stanoví odlišný okamžik uplynutí výpovědní 

doby, resp. skončení pracovního poměru.212 

  

                                                 

211 Následek prodloužení doby trvání pracovního poměru nenastane v případě, že bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku zaměstnavatele dle insolvenčního zákona. 

212 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 198. 
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4. Ochranná doba a výjimky ze zákazu výpovědi 

 Ochrannou dobou zákoník práce (§ 53 ZP) označuje období, během něhož 

zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, i přestože jsou jinak 

splněny všechny podmínky pro její podání. Zákazem výpovědi ze strany zaměstnavatele 

v ochranné době se poskytuje vyšší míra ochrany některým zaměstnancům, kteří se 

dočasně nacházejí v mimořádné životní situaci, v níž by měli omezené možnosti najít si 

jiné zaměstnání a v níž by pro ně rozvázání pracovního poměru představovalo 

nepřiměřeně tvrdý postup zaměstnavatele. Právní skutečnosti, jež zákoník práce uznává 

jako důvodné k zajištění této zvláštní ochrany pracovního poměru zaměstnance, spočívají 

především ve zdravotním stavu zaměstnance (např. dočasná pracovní neschopnost) nebo 

ve výkonu činnosti zaměstnance v zájmu státu (např. výkon vojenského cvičení či 

dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné funkce).213 

 Pokud by zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru 

v ochranné době, výpověď by byla neplatná (až na některé výjimky ze zákazu výpovědi 

uvedené v § 54 ZP). Nevědomost zaměstnavatele o tom, že dal zaměstnanci výpověď 

v ochranné době, přitom není relevantní.214 Výpověď bude proto neplatná i v případě, že 

zaměstnavatel poruší zákaz výpovědi stanovený v § 53 ZP nezaviněně. Neplatnost 

výpovědi dané zaměstnavatelem v ochranné době nastane také bez ohledu na to, že 

výpovědní doba by měla skončit až poté, co by došlo k uplynutí ochranné doby. Při 

posouzení otázky trvání ochranné doby v okamžiku podání výpovědi a tím i platnosti 

výpovědi je rozhodný den, kdy byla výpověď řádně doručena zaměstnanci (srov. kapitola 

3.3.1.). Od zákonné úpravy zákazu výpovědi ze strany zaměstnavatele v § 53 ZP se nelze 

odchýlit ujednáním v pracovní smlouvě ani vnitřním předpisem zaměstnavatele, ledaže 

                                                 

213 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 201. 

214 Tento závěr vyplývá například z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. března 2003, sp. zn. 21 Cdo 

1754/2002: „Zákaz rozvázat pracovní poměr výpovědí v ochranné době vymezené v § 48 ZPr (pozn. nyní 

§ 53 ZP), vztahující se pouze na zaměstnavatele, má za následek, že v průběhu ochranné doby 

zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci platnou výpověď; případné rozvázání pracovního poměru výpovědí 

ze strany zaměstnavatele v ochranné době je vůči zaměstnanci právně neúčinné, a to i v případě, že 

zaměstnavatel, popř. zaměstnanec nemá vědomost o tom, že ochranná doba již začala běžet.“ 
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by takové odchýlení bylo ve prospěch zaměstnance (srov. § 4a odst. 3 ZP ve spojení 

s § 363 ZP).215 

 Omezení zaměstnavatele ochrannými dobami se uplatní pouze při výpovědi 

z pracovního poměru. Na jiné způsoby skončení pracovního poměru se zákaz výpovědi 

nevztahuje. Například u pracovního poměru na dobu určitou dojde k jeho ukončení vždy 

uplynutím doby, na kterou byl sjednán, bez ohledu na to, zda zaměstnanec bude ke dni 

skončení pracovního poměru (resp. i po něm) dočasně práce neschopným. Rovněž 

v případě, kdy zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřou o rozvázání pracovního poměru 

dohodu, pracovní poměr skončí ke dni sjednanému v dohodě bez ohledu na dočasnou 

pracovní neschopnost zaměstnance nebo těhotenství zaměstnankyně anebo čerpání 

mateřské či rodičovské dovolené zaměstnankyní či zaměstnancem. Zákoník práce však 

kromě ochranných dob u výpovědi stanoví určitá omezení pro zaměstnavatele také u 

některých dalších způsobů rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel nesmí dle § 66 

odst. 1 ZP zrušit ve zkušební době pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů 

trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.216 Další omezení platí 

pro okamžité zrušení pracovního poměru. Podle § 55 odst. 2 ZP zaměstnavatel nesmí 

okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské 

dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.217 

 Zákaz výpovědi v ochranné době se týká pouze výpovědi dané zaměstnavatelem. 

Na výpověď ze strany zaměstnance se ochranné doby uvedené v § 53 ZP nevztahují. Na 

základě výpovědi dané zaměstnancem tedy pracovní poměr skončí vždy uplynutím 

výpovědní doby, i když zaměstnanec během ní například onemocní a stane se tak dočasně 

práce neschopným.218 

                                                 

215 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 340-341. 

216 Toto zákonné omezení má za cíl zabránit spekulativnímu jednání zaměstnavatele, kdy zaměstnavatel 

zruší pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době, aby se tím vyhnul povinnosti poskytnout mu 

náhradu mzdy nebo platu. Jestliže by totiž pracovní poměr skončil, tak by zaměstnanec neměl nárok na 

poskytování této náhrady a nebyl by nijak finančně zabezpečen, neboť nárok na nemocenské by mu vznikl 

teprve od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Srov. BUKOVJAN, Petr. 

Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 13. 

217 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 12-13. 

218 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s 12-13. 
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4.1. Důvody ochranné doby 

 Taxativní výčet ochranných dob, během kterých zaměstnavatel nesmí dát 

zaměstnanci výpověď z pracovního poměru (až na výjimky uvedené v § 54 ZP), stanoví 

ustanovení § 53 odst. 1 ZP. Výpověď ze strany zaměstnavatele je zakázána: 

a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně neschopným práce pro nemoc nebo 

úraz včetně ústavního ošetřování a lázeňského šetření; 

b) při povolání zaměstnance k výkonu vojenského cvičení; 

c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce; 

d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy čerpá mateřskou dovolenou, nebo 

kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou; 

e) v době, kdy je zaměstnanec pracující v noci uznán dočasně nezpůsobilý pro noční 

práci. 

4.1.1. Dočasná pracovní neschopnost 

 Dočasná pracovní neschopnost je zřejmě nejčastější ochrannou dobou. Ovšem 

v případě, že si zaměstnanec tuto neschopnost přivodil úmyslně nebo že tato neschopnost 

vznikla jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance či následek zneužití 

návykových látek, tak se zaměstnanec v ochranné době nenachází a je možné mu dát 

výpověď.219 

Zaměstnanec je uznán dočasně práce neschopným na základě rozhodnutí 

ošetřujícího lékaře o vzniku dočasné pracovní neschopnosti dle § 57 odst. 1 zákona o 

nemocenském pojištění. Podle § 57 odst. 2 tohoto zákona dočasná pracovní neschopnost, 

tedy i ochranná doba, začíná dnem, v němž ji ošetřující lékař zjistil. V souladu s § 57 

odst. 3 zákona o nemocenském pojištění však může ošetřující lékař v odůvodněných 

případech (např. nemohl-li jej zaměstnanec navštívit) rozhodnout, že dočasná pracovní 

neschopnost vznikla i přede dnem, v němž ji zjistil. Jedná-li se o období maximálně 

3 kalendářních dnů před zjištěním dočasné pracovní neschopnosti, může ošetřující lékař 

učinit takové rozhodnutí sám, jinak musí požádat o předchozí písemný souhlas příslušný 

orgán nemocenského pojištění (okresní správu sociálního zabezpečení). Přestože je 

možné rozhodnout o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance se zpětnou účinností, 

                                                 

219 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 14. 
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z hlediska vzniku ochranné doby je rozhodující den, kdy ošetřující lékař o dočasné 

pracovní neschopnosti rozhodl. Skutečnost, že lékař rozhodnutím uznal zaměstnance 

práce neschopným se zpětnou účinností ke dni dřívějšímu nebo shodnému se dnem 

doručení výpovědi, není významná. Tuto věc již projednával i Nejvyšší soud ČR (byť za 

předchozí právní úpravy), kdy v posuzovaném případě zaměstnavatel doručil 

zaměstnanci výpověď z pracovního poměru dne 5. října a teprve následujícího dne 6. října 

vydala ošetřující lékařka rozhodnutí, kterým zaměstnance uznala dočasně práce 

neschopným se zpětnou účinností ke dni 5. října, tj. ke dni doručení výpovědi, k němuž 

je její platnost posuzována. Podle závěru Nejvyššího soudu ČR ke dni dání výpovědi 

ochranná doba spočívající v dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance netrvala, a proto 

zaměstnavatelova výpověď byla platná.220 

Vedle dočasné pracovní neschopnosti uvádí § 53 odst. 1 písm. a) ZP jako 

ochrannou dobu rovněž dobu od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu 

lázeňského léčení až do dne jejich ukončení. Ačkoliv v době ústavního ošetřování nebo 

lázeňského léčení zaměstnanec bývá zpravidla uznán za dočasně práce neschopného, 

zákoník práce v těchto případech stanoví jiný počátek ochranné doby než u „běžné“ 

dočasné pracovní neschopnosti. Ochranná doba v těchto případech vzniká dnem podání 

návrhu na ústavní ošetřování (tj. dnem podání doporučení nebo návrhu lékaře na přijetí 

zaměstnance do jednodenní nebo lůžkové péče provozované oprávněným 

poskytovatelem zdravotnických služeb) anebo dnem přijetí do lázeňského léčení a běží 

až do dne ukončení ústavního ošetřování nebo lázeňského léčení. Pokud byl zaměstnanec 

přijat do ústavního ošetřování z důvodu onemocnění tuberkulózou, tak se ochranná doba 

prodlužuje o 6 měsíců po propuštění zaměstnance z tohoto ošetřování.221 

4.1.2. Výkon vojenského cvičení 

 Tato ochranná doba upravená v § 53 odst. 1 písm. b) ZP se v praxi vyskytuje jen 

zřídka. Uplatní se u zaměstnanců, kteří vykonávají vojenské cvičení nebo výjimečné 

vojenské cvičení. Jedná se o formy vojenské činné služby mimo stav ohrožení státu nebo 

mimo válečný stav ve smyslu zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím 

                                                 

220 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. srpna 2001, sp. zn. 21 Cdo 1954/2000. 

221 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 342. 
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zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vojenským cvičením se 

rozumí příprava vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil. Výjimečné vojenské 

cvičení vykonává voják v záloze, vyžadují-li to záchranné práce při živelních pohromách 

nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, životní prostředí nebo 

značné majetkové hodnoty (srov. § 12 odst. 1 a 2 branného zákona). Tato ochranná doba 

vzniká dnem, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz k výkonu těchto cvičení a 

končí uplynutím 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení.222 

4.1.3. Dlouhodobý výkon veřejné funkce 

Ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) ZP zakazuje dát výpověď zaměstnanci v době, 

kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce. Pro účely 

zákoníku práce se výkonem veřejné funkce rozumí plnění povinností vyplývajících 

z funkce, která je vymezena funkčním nebo časovým obdobím a která je zároveň 

obsazována na základě přímé nebo nepřímé volby nebo jmenováním (srov. § 201 odst. 1 

ZP). Ustanovení § 201 odst. 2 ZP pak demonstrativně vyjmenovává některé příklady 

výkonu veřejné funkce, a to například výkon funkce poslance, senátora nebo člena 

zastupitelstva ÚSC. Ochranná doba v tomto případě trvá po celou dobu uvolnění pro 

výkon veřejné funkce.223 

4.1.4. Těhotenství a mateřská a rodičovská dovolená 

 V případě těhotenství se trvání ochranné doby v okamžiku podání výpovědi 

mnohdy projeví až poté, co byla výpověď zaměstnankyni doručena. Zákaz výpovědi 

z pracovního poměru se uplatní bez ohledu na to, zda zaměstnavatel (resp. i těhotná 

zaměstnankyně) v okamžiku doručení výpovědi o těhotenství věděl. I přestože se až 

následně zjistí, že zaměstnankyně byla v době doručení výpovědi těhotná, může se 

dotyčná zaměstnankyně úspěšně dovolat neplatnosti takové výpovědi z pracovního 

poměru. Zaměstnavatel by mohl předejít případnému sporu o neplatnost výpovědí tím, že 

odvolá svoji výpověď a vyzve zaměstnankyni k tomu, aby dále pokračovala ve sjednané 

                                                 

222 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 343. 

223 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 343. 
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práci. Pokud by zaměstnankyně s odvoláním výpovědi ve smyslu § 50 odst. 5 ZP písemně 

souhlasila, což lze předpokládat, tak by pracovní poměr trval nadále, jako by žádná 

výpověď podána nebyla.224 

 Dle § 53 odst. 1 písm. d) ZP výpověď z pracovního poměru nelze dát rovněž 

zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou. Zákoník práce vymezuje mateřskou 

dovolenou v § 195 ZP. Zaměstnankyni přísluší mateřská dovolená v souvislosti 

s porodem a péčí o narozené dítě po dobu 28 týdnů (nejdéle však 22 týdnů po porodu) 

nebo po dobu 37 týdnů (nejdéle však 31 týdnů po porodu), porodila-li současně 2 a více 

dětí, anebo po dobu 14 týdnů, narodilo-li se dítě mrtvé. Právo na mateřskou dovolenou 

přísluší rovněž zaměstnankyni, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů nebo 

dítě, jehož matka zemřela, a to v délce 22, resp. 31, týdnů ode dne převzetí dítěte, nejdéle 

však do dne, kdy dítě dosáhlo věku 1 roku (srov. 197 odst. 2 ZP).225 

 Za ochrannou dobu se považuje také doba, po kterou zaměstnankyně nebo 

zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel ji musí poskytnout 

zaměstnankyni nebo zaměstnanci na základě jejich žádosti. Matce dítěte přísluší 

rodičovská dovolená po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to 

v rozsahu o jaký požádají, nikoliv však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let 

(srov. § 196 ZP). Ovšem při převzetí dítěte po dosažení věku 3 let přísluší rodičovská 

dovolená po dobu jen 22 týdnů, nejdéle však do 7 let věku dítěte (srov. 197 odst. 3 ZP).226 

4.1.5. Dočasná nezpůsobilost pro noční práci 

 Ustanovení § 53 odst. 1 písm. e) ZP uvádí poslední ochrannou dobu, kdy je 

zaměstnanec pracující v noci uznán na základě lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci. 

Zákaz výpovědi v této ochranné době se vztahuje pouze na zaměstnance pracujícího 

v noci ve smyslu § 78 odst. 1 písm. k) ZP. Jedná se o zaměstnance, který během noční 

doby, tj. mezi 22. a 6. hodinou, odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 

                                                 

224 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 15. 

225 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 344. 

226 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 344. 
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24 hodin jdoucích po sobě, a to v průměru alespoň jednou týdně v období uvedeném 

v § 94 odst. 1 ZP, tj. v období nejméně 26 týdnů jdoucích po sobě.227 

 Ze znění § 53 odst. 1 písm. e) ZP vyplývá, že zaměstnanec by měl být uznán za 

dočasně nezpůsobilého pro noční práci na základě lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Ostatně dle § 94 odst. 2 ZP má 

zaměstnavatel povinnost zajistit, aby zaměstnanec pracující v noci byl poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb vyšetřen před zařazením na noční práci, dále pravidelně podle 

potřeby (nejméně však jednou ročně) a případně kdykoliv během zařazení na noční práci, 

pokud o to zaměstnanec požádá.228 

4.2. Prodloužení pracovního poměru 

 Zákoník práce poskytuje zaměstnancům určitou míru ochrany nejen při výpovědi 

dané zaměstnavatelem přímo v ochranné době, ale také při výpovědi, kterou dal 

zaměstnavatel zaměstnanci ještě před začátkem ochranné doby, jež nastala až po doručení 

výpovědi. Jde o situace, kdy v okamžiku doručení výpovědi z pracovního poměru 

neexistovaly na straně zaměstnance důvody pro vznik ochranné doby, avšak tyto důvody 

vznikly až později v průběhu výpovědní doby. Jestliže by tyto důvody trvaly delší dobu, 

tak by to pro zaměstnance znamenalo obtíže při hledání nového zaměstnání. Proto 

ustanovení § 53 odst. 2 ZP upravuje prodloužení doby trvání pracovního poměru tak, aby 

měl zaměstnanec dostatečný časový prostor k hledání nového zaměstnání poté, co 

odpadne překážka, která mu v tom bránila. Dle tohoto ustanovení se do výpovědní doby 

nezapočítává ochranná doba, pokud zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď před 

začátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v této ochranné době. 

Pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení 

ochranné doby. K prodloužení pracovního poměru tedy dojde v případě, kdy skutečnost 

(dočasná pracovní neschopnost, těhotenství atd.) odůvodňující vznik ochranné doby 

nastane až po doručení výpovědi a odpadne až po uplynutí výpovědní doby. Jestliže by 

tato skutečnost odpadla dříve a ochranná doba by skončila předtím, než uplyne výpovědní 

doba, tak se pracovní poměr neprodlouží a skončí uplynutím zákonné (zpravidla 

                                                 

227 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 16. 

228 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 16. 
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dvouměsíční) výpovědní doby. Při souběhu více ochranných dob ve výpovědní době 

najednou se každá posuzuje samostatně. Uplyne-li v některé z nich výpovědní doba, tak 

se pracovní poměr prodlouží jen o tu ochrannou dobu, která uplyne jako poslední. 

Nedochází tudíž ke sčítání těchto ochranných dob.229 

 Pracovní poměr se výše popsaným způsobem neprodlouží, pokud zaměstnanec 

sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru o délku ochranné doby netrvá 

(srov. § 53 odst. 2 ZP). Zaměstnanec však musí sdělení učinit před uplynutím posledního 

dne (neprodloužené) výpovědní doby. Ochranná doba v takovém případě nebude mít 

žádný vliv na běh výpovědní doby, a tudíž pracovní poměr skončí uplynutím zákonné 

výpovědní doby, i když ochranná doba ještě neskončila.230 

4.3. Výjimky ze zákazu výpovědi 

 U některých výpovědních důvodů by bylo nelogické a nespravedlivé vyžadovat, 

aby pracovní poměr nadále trval, a to i přestože zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď 

v ochranné době. Ustanovení § 54 ZP proto stanoví případy, na které se zákaz výpovědi 

v ochranné době dle § 53 ZP nevztahuje. V těchto případech zaměstnavatel může dát 

zaměstnanci výpověď, ačkoliv je to obecně zakázáno z důvodu existence ochranné doby. 

Výjimky ze zákazu výpovědi v ochranné době se vztahují jen na výpovědní důvody dle 

§ 52 písm. a), b), g) a h) ZP. Před výpovědí z ostatních důvodů uvedených v § 52 písm. 

c), d), e) a f) ZP, tj. z důvodu nadbytečnosti zaměstnance, zdravotní nezpůsobilosti 

zaměstnance vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, obecné zdravotní 

nezpůsobilosti a nesplňování předpokladů nebo požadavků pro výkon práce a špatných 

pracovních výsledků, jsou zaměstnanci nacházející se v ochranné době vždy chráněni a 

zákoník práce v těchto případech žádné výjimky nepřipouští.231 

                                                 

229 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 202. 

230 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 1440/2003. 

231 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 204-206. 
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4.3.1. Výjimky ze zákazu výpovědi z organizačních důvodů na straně 

zaměstnavatele dle § 52 písm. a) a b) ZP 

 Podle § 54 písm. a) ZP se zákaz výpovědi v ochranné době nevztahuje na výpověď 

danou zaměstnanci z důvodu organizačních změn uvedených v § 52 písm. a) a b) ZP, tj. 

z důvodu rušení nebo přemístění zaměstnavatele či jeho části. Toto ustanovení obsahuje 

zbytečný dovětek, že výjimka ze zákazu výpovědi se neuplatní v případě, kdy se 

zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce 

podle pracovní smlouvy vykonávána. Zákaz výpovědi a výjimky z něho by se totiž měly 

uplatnit jen tehdy, je-li skutečně naplněn příslušný výpovědní důvod. Jestliže se 

zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa sjednaného se zaměstnavatelem v pracovní 

smlouvě, tak ovšem výpovědní důvod naplněn není, neboť zaměstnavatel může stále 

přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Zaměstnanec by tedy nemohl 

dostat platnou výpověď z pracovního poměru, a to bez ohledu na skutečnost, zda se 

nachází v ochranné době či nikoliv.232 

 Z § 54 písm. b) ZP vyplývá, že výjimku ze zákazu výpovědi z důvodu přemístění 

zaměstnavatele či jeho části nelze použít v případě těhotné zaměstnankyně, 

zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá 

rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou 

dovolenou. Uvedení zaměstnanci jsou tedy vždy chráněni i před výpovědí z důvodu 

přemístění zaměstnavatele dle § 52 písm. b) ZP. Na ostatní zaměstnance se zákaz 

výpovědi z tohoto důvodu nevztahuje. 

4.3.2. Výjimky ze zákazu výpovědi z důvodu, pro který zaměstnavatel může 

okamžitě zrušit pracovní poměr 

 Podle § 54 písm. c) ZP se zákaz výpovědi z pracovního poměru v ochranné době 

obecně nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci z důvodu, pro který může 

zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr. Je logické, že zákoník práce nechrání 

zaměstnance, kteří se dopustili tak závažného jednání, že s nimi zaměstnavatel může 

rozvázat pracovní poměr okamžitým zrušením dle § 55 odst. 1 ZP. Nicméně některým 

                                                 

232 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 16-17. 
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zaměstnancům se ochrana před výpovědí z důvodu, pro který může zaměstnavatel 

okamžitě zrušit pracovní poměr, poskytuje i za těchto okolností. Výpověď z tohoto 

důvodu nelze dát zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnanci v době čerpání 

rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. 

Naproti tomu těhotná zaměstnankyně a zaměstnankyně či zaměstnanec čerpající 

rodičovskou dovolenou po dobu odpovídající po skončení mateřské dovolené 

zaměstnankyně jsou sice chráněni proti okamžitému zrušení pracovního poměru, ale 

zaměstnavatel jim může dát výpověď z důvodu, pro který by s nimi mohl okamžitě zrušit 

pracovní poměr (srov. § 54 písm. c) ZP a § 55 odst. 2 ZP).233 

 V případě, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec dostane výpověď z důvodu, pro 

který by s nimi zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, ještě před nástupem 

mateřské (rodičovské) dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské 

(rodičovské) dovolené, použije se zvláštní pravidlo pro skončení výpovědní doby, podle 

něhož výpovědní doba skončí současně s mateřskou (rodičovskou) dovolenou. Oproti 

prodloužení pracovního poměru dle § 53 odst. 2 ZP nedojde v tomto případě ke stavení 

výpovědní doby a jejímu následnému doběhnutí, nýbrž výpovědní doba a tím i pracovní 

poměr skončí ke dni, ke kterému uplyne doba mateřské (rodičovské) dovolené.234   

4.3.3. Výjimky ze zákazu výpovědi z důvodu jiného porušení povinnosti 

 Podle § 54 písm. d) ZP se zákaz výpovědi v ochranné době nevztahuje na výpověď 

danou zaměstnanci z důvodu, že zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci závažně nebo soustavně méně závažným 

způsobem, a z důvodu porušení povinnosti stanovené v § 301a ZP zvlášť hrubým 

způsobem. Zákoník práce však opět některé kategorie zaměstnanců chrání i před 

výpovědí z těchto důvodů. Jsou jimi těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající 

mateřskou dovolenou a zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpající rodičovskou 

dovolenou. Okruh zaměstnanců, u kterých se výjimka ze zákazu výpovědi v ochranné 

době neuplatní, je tedy u těchto výpovědních důvodu trochu širší, než u výpovědního 

důvodu, pro který by zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, neboť zahrnuje 

                                                 

233 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 17-18. 

234 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 18. 
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i těhotnou zaměstnankyni a zaměstnankyni nebo zaměstnance po celou dobu čerpání 

rodičovské dovolené.235 

  

                                                 

235 BUKOVJAN, Petr. Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Práce a mzda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 18. 
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5. Neplatnost výpovědi 

 Obecně je možné rozlišit neplatnost pracovněprávního jednání absolutní a 

relativní. Pro posouzení, zda se jedná o absolutně či relativně neplatné pracovněprávní 

jednání, se subsidiárně použije úprava v občanském zákoníku (§ 580 až 588 ObčZ) se 

zvláštnostmi uvedenými v § 19 a 20 ZP. Rozdíl mezi absolutní a relativní neplatností 

spočívá v tom, že nedostatek právních účinků absolutně neplatného právního jednání 

nastává přímo ze zákona a že soud nebo jiný příslušný orgán k neplatnosti přihlédne 

z úřední povinnosti (resp. i bez návrhu) bez ohledu na to, zda některý z účastníků řízení 

tuto neplatnost výslovně namítal; zatímco relativně neplatné právní jednání se považuje 

za platné, pokud se oprávněná osoba této neplatnosti nedovolala, přičemž soud nebo jiný 

příslušný orgán k ní nemůže přihlédnout z úřední povinnosti, a to i přestože by bylo 

zřejmé, že právní jednání trpí vadou způsobující relativní neplatnost. Absolutní 

neplatnosti právního jednání se lze dovolat obecně kdykoli. Právo oprávněné osoby 

k uplatnění relativní neplatnosti se promlčí v obecné promlčecí lhůtě tří let.236 

 V případě neplatného rozvázání pracovního poměru se zřejmě bude jednat 

zásadně o neplatnost relativní.237 Zákoník práce pro uplatnění neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo 

dohodou stanoví dvouměsíční prekluzivní lhůtu, která začne běžet ode dne, kdy měl 

                                                 

236 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 109-110. 

237 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 199. Za absolutně neplatné rozvázání pracovního poměru by dle mého názoru bylo možné 

považovat například výpověď (případně okamžité zrušení) ze strany zaměstnavatele danou členovi orgánu 

odborové organizace dle § 61 odst. 2 ZP, pokud zaměstnavatel vůbec nepožádal odborovou organizaci o 

předchozí souhlas k výpovědi. Soud totiž dle § 19 odst. 1 ZP přihlédne i bez návrhu k neplatnosti 

pracovněprávního jednání, k němuž nebyl udělen předepsaný souhlas příslušného orgánu v případech, kdy 

to stanoví výslovně zákoník práce nebo jiný zvláštní zákon. Jestliže zaměstnavatel vůbec nepožádal 

odborovou organizaci o předchozí souhlas k výpovědi členovi orgánu odborové organizace, tak se přitom 

nepoužije ani fikce souhlasu ve smyslu § 61 odst. 2 ZP věta posl., která nastane, když odborová organizace 

písemně neodmítla udělit souhlas do 15 dnů ode dne, kdy o něj byla zaměstnavatelem požádána, a 

neaplikuje se ani ustanovení § 61 odst. 4 ZP, podle něhož může být taková výpověď za předpokladu splnění 

ostatních podmínek platná, i přestože odborová organizace odmítla předchozí souhlas dle § 61 odst. 2 ZP 

udělit. Ustanovení § 61 odst. 4 ZP se totiž nevztahuje na případy neexistence předchozího souhlasu, kdy 

zaměstnavatel odborovou organizaci o tento předchozí souhlas k podání výpovědi členovi orgánu odborové 

organizace vůbec nepožádal (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. srpna 2012, sp. zn. 21 Cdo 

2339/2011). 
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pracovní poměr takovým rozvázáním skončit (srov. § 72 ZP). Jestliže zaměstnavatel nebo 

zaměstnanec v této lhůtě nepodá návrh k soudu na určení neplatnosti, jeho právo zanikne 

a soud k tomuto zániku práva na uplatnění neplatnosti přihlédne i bez námitky druhé 

strany (srov. § 330 ZP).238 Soud se může neplatností rozvázání pracovního poměru 

výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou zabývat pouze 

tehdy, pokud byla neplatnost těchto pracovněprávních jednání řádně uplatněna soudní 

žalobou na určení neplatnosti takového jednání. V jiném řízení nelze rozvázání 

pracovního poměru posuzovat ani jako předběžnou otázku. Jestliže nebude žaloba na 

určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru podána ve dvouměsíční prekluzivní 

lhůtě stanovené § 72 ZP, tak toto pracovněprávní jednání již nemůže být prohlášeno za 

neplatné, a to i přestože by nepochybně trpělo vadou způsobující neplatnost. S ohledem 

na tento následek marného uplynutí lhůty uvedené v § 72 ZP není tedy významné, zda 

rozvázání pracovní poměru bylo skutečně neplatné, byť i absolutně. Lze proto říci, že 

v důsledku zmeškání dvouměsíční prekluzivní lhůty k uplatnění neplatnosti se rozvázání 

pracovního poměru, které by jinak bylo neplatné (byť i absolutně), stane platným právním 

jednáním. Rozvázání pracovního poměru je možné považovat za neplatné pouze 

v případě, že jeho neplatnost určí pravomocným rozhodnutím soud.239 

 Před neplatným rozvázáním pracovního poměru zákoník práce chrání jak 

zaměstnance, tak zaměstnavatele. Účastník, s nímž byl pracovní poměr druhým 

účastníkem neplatně rozvázán, si může vybrat, zda bude trvat na dalším pokračování 

                                                 

238 Je však nutné upozornit na to, že § 647 ObčZ ve spojení s § 652 ObčZ a § 654 odst. 2 ObčZ zřejmě 

umožňují prodloužení lhůty k uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru dle § 72 ZP ve spojení 

s § 330 ZP. Z uvedených ustanovení občanského zákoníku lze dovodit závěr, že v případě uzavření dohody 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o mimosoudním řešení sporu o platnost či neplatnost rozvázání 

pracovního poměru se běh prekluzivní dvouměsíční lhůty dle § 72 ZP staví a po dobu takového jednání 

tato lhůta neběží. Nebude-li mimosoudní jednání zaměstnavatele a zaměstnance úspěšné, dojde v souladu 

s § 652 ObčZ k prodloužení lhůty k uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru o původní délku 

dvou měsíců nebo případně o šest měsíců ode dne ukončení mimosoudních jednání. Z důvodu právní jistoty 

je však na místě doporučit, aby dotčená strana pracovního poměru dodržela dvouměsíční lhůtu stanovenou 

v § 72 ZP, neboť nelze vyloučit, že judikatura dospěje k odlišnému závěru, a sice že ve vztahu k lhůtě 

stanovené pro uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru se institut stavení promlčecí (resp. 

prekluzivní lhůty) v případě mimosoudního jednání sporných stran nepoužije. Podrobněji k této 

problematice srov.: MORÁVEK, Jakub. K prodloužení lhůty pro žalobu na určení neplatnosti skončení 

pracovního poměru. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 18, s. 620-624. 

239   BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 110-111. 
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pracovního poměru či nikoliv. Jestliže bez zbytečného odkladu písemně oznámí druhému 

účastníkovi, že trvá na pokračování pracovního poměru, tak pracovní poměr neskončí a 

může požadovat odčinění případné majetkové újmy, která mu vznikla v důsledku toho, 

že nebyly realizovány povinnosti vyplývající z pracovního poměru, a to buď v podobě 

náhrady mzdy či platu, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, anebo 

v podobě náhrady škody, kterou zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci. Naopak 

pokud se účastník, s nímž byl pracovní poměr druhým účastníkem neplatně rozvázán, 

rozhodne, že nebude trvat na dalším pokračování pracovního poměru, tak nastane právní 

fikce skončení pracovního poměru dohodou. V závislosti na tom, zda pracovní poměr 

neplatně rozvázal zaměstnanec nebo zaměstnavatel a zda účastník dotčený tímto 

neplatným rozvázáním trvá na další existenci pracovního poměru či nikoliv, zákoník 

práce stanoví nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru v § 69 až 71 ZP.240 

 Od neplatnosti výpovědi a dalších jednání směřujících k rozvázání pracovního 

poměru je třeba odlišit zdánlivost takových jednání. Zdánlivost představuje nejzávažnější 

následek vady právního jednání. Ze subsidiárního použití § 551 až 553 ObčZ vyplývá, že 

za zdánlivé se považuje pracovněprávní jednání, které trpí vadou absence vůle nebo 

zjevné nevážnosti projevu nebo nesrozumitelnosti nebo neurčitosti, anebo jednání, o 

kterém tak výslovně stanoví zákon. Jedná se o velmi závažné vady, a proto s nimi zákon 

spojuje neexistenci samotného jednání. Zdánlivé právní jednání tedy ve skutečnosti není 

právním jednáním, neboť se k němu dle § 554 ObčZ nepřihlíží, a tudíž nevyvolává žádné 

právní následky. Z tohoto důvodu zdánlivost nemusí být na rozdíl od neplatnosti 

uplatněna u soudu. Zákoník práce stanoví zdánlivost pracovněprávního jednání formulací 

„nepřihlíží se“. Jedním z případů, kdy zákoník používá sankci zdánlivosti, je nedodržení 

písemné formy jednostranného právního jednání směřujícího k rozvázání pracovního 

poměru.  

Výpověď, okamžité zrušení a zrušení ve zkušební době učiněné v jiné než písemné 

formě jsou zdánlivé a nevyvolají žádné právní následky (srov. § 50 odst. 1 ZP, § 60 ZP, 

§ 66 ZP). U dvoustranné dohody o rozvázání pracovního poměru, která nebyla uzavřena 

                                                 

240 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 199. 
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v písemné formě, zákoník práce následek zdánlivosti nestanoví (srov. § 49 odst. 2 ZP a 

kap. 2.2.1.).241 

5.1. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí ze 

strany zaměstnavatele 

 Situaci, kdy zaměstnavatel jednostranně neplatně rozváže pracovní poměr se 

zaměstnancem výpovědí nebo případně zrušením ve zkušební době či okamžitým 

zrušením, upravuje § 69 ZP. Domnívá-li se zaměstnanec, že zaměstnavatel s ním rozvázal 

pracovní poměr neplatně, a chce-li, aby jeho pracovní poměr pokračoval, musí 

zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trvá na dalším 

zaměstnávání, a rovněž následně musí neplatnost takového rozvázání pracovního poměru 

uplatnit u soudu v prekluzivní lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr takovým 

rozvázáním skončit (srov. § 69 odst. 1 ZP a § 72 ZP).242 

 Zaměstnavatel má na výběr v podstatě dvě možnosti, jak zareaguje na písemné 

oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání. Buď může až do vyřešení sporu 

o neplatnost rozvázání pracovního poměru přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní 

smlouvy, anebo mu práci přidělovat přestane s tím, že mu poskytne náhradu mzdy či 

platu. Umožněním zaměstnanci dále pokračovat v práci zaměstnavatel nevyjadřuje 

souhlas se zaměstnancovým zpochybněním platnosti rozvázání pracovního poměru. 

Jedná se pouze o jeden ze způsobů, jakým lze upravit práva a povinnosti účastníků 

pracovního poměru do doby, než bude vyřešen spor o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru nebo než pracovní poměr skončí na základě jiné právní skutečnosti. Obdobně 

také zaměstnanec, který naváže pracovněprávní vztah s jiným zaměstnavatelem, nedává 

                                                 

241 HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní 

rozhledy, 2014, roč. 22., č. 7, s. 237-238. 

242 Přestože § 69 odst. 1 věta první ZP stanoví, že zaměstnanec učiní oznámení „bez zbytečného odkladu“, 

může jej provést kdykoliv od doručení výpovědi nebo jiného rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele až do okamžiku platného skončení pracovního poměru na základě jiné právní skutečnosti, 

nejpozději však do pravomocného rozhodnutí soudu, jímž byla určena neplatnost výpovědi (resp. jiného 

rozvázání pracovního poměru). Jedná se totiž pouze o pořádkovou lhůtu, což vyplývá z ust. § 69 odst. 1 

věty druhé ZP, ze kterého lze dovodit, že zaměstnanec může oznámení učinit vždy, má-li to význam pro 

vznik zaměstnavatelovy povinnosti poskytnout mu náhradu mzdy či platu dle § 69 odst. 1 věta první ZP. 

V případě, že zaměstnanec doručil písemné oznámení zaměstnavateli ještě před uplynutím výpovědní doby, 

nastanou jeho účinky až ode dne následujícího po jejím uplynutí. Srov. BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, 

Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 414-415. 
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tímto jednáním najevo, že by již netrval na dalším zaměstnávání u dosavadního 

zaměstnavatele. Musí však být připraven nastoupit zpět do původní práce v případě, že 

jej k tomu dosavadní zaměstnavatel vyzve, jinak by se dopustil porušení povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Jestliže se 

zaměstnavatel rozhodne pro druhý způsob a v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) ZP nebude 

zaměstnanci práci přidělovat, tak zaměstnanci přísluší náhrada mzdy či platu ve výši 

průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším 

zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy 

dojde k platnému skončení pracovního poměru. Zaměstnanci ovšem náleží náhrada mzdy 

či platu jen tehdy, je-li připraven a schopen konat práci podle pracovní smlouvy. Nemůže-

li práci konat například z důvodu dočasné pracovní neschopnosti nebo pro jinou překážku 

v práci, při níž zaměstnavatel nemá povinnost poskytnout mu náhrady mzdy či platu 

(srov. § 191 až 206 ZP), nemusí mu zaměstnavatel poskytnout ani náhradu mzdy dle § 69 

odst. 1 ZP.243 

 Ze soudní praxe vyplývá, že zaměstnanec může své právo na náhradu mzdy dle 

§ 69 odst. 1 ZP uplatnit, pokud písemně oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším 

zaměstnávání, a pokud zároveň podal žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru dle § 72 ZP, a to i přestože o této žalobě ještě nebylo pravomocně rozhodnuto. 

Nicméně promlčecí lhůta ohledně tohoto práva běží již ode dne splatnosti každé 

jednotlivé měsíční náhrady mzdy bez ohledu na to, zda soud o neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru již rozhodl či nikoliv.244 Náhrada mzdy však může být zaměstnanci 

přiznána, jen pokud je v době vydání rozhodnutí soudu splatná, a nelze ji přiznat jako 

opětující se dávku do budoucna.245 

 Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy či platu pouze v případě, kdy rozvázání 

pracovního poměru zaměstnavatelem bylo následně prohlášeno za neplatné 

pravomocným rozhodnutím soudu, tzn. bylo-li žalobě zaměstnance o určení neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru vyhověno. Může tedy nastat situace, kdy zaměstnavatel 

poskytoval (dobrovolně nebo i na základě rozhodnutí soudu) náhradu mzdy či platu ještě 

                                                 

243 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 415-417. 

244 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. října 2001, sp. zn. 21 Cdo 2208/2000. 

245 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 22. února 1968, sp. zn. 6 Cz 215/67. 
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předtím, než bylo o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru pravomocně 

rozhodnuto. Jestliže by soud nakonec rozhodl, že rozvázání pracovního poměru bylo 

platné, tak by zaměstnavatel mohl po zaměstnanci požadovat vrácení vyplacené náhrady 

mzdy či platu z titulu bezdůvodného obohacení.246 

 Přesahuje-li celková doba, za kterou by měla zaměstnanci příslušet náhrada mzdy 

či platu 6 měsíců, má soud dle § 69 odst. 2 ZP moderační právo na návrh zaměstnavatele 

přiměřeně snížit jeho povinnost k náhradě mzdy či platu. Soud přitom přihlédne zejména 

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

výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu se do práce nezapojil. 

 Určí-li soud, že rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele bylo 

neplatné, avšak zaměstnanec neoznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, 

uplatní se dle § 69 odst. 3 ZP právní fikce skončení pracovního poměru dohodou ke dni, 

kdy měl být pracovní poměr rozvázán neplatnou výpovědí, neplatným okamžitým 

zrušením nebo neplatným zrušením ve zkušební době ze strany zaměstnavatele, anebo 

případně k jinému dni, na kterém se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnou. 

 Obdobně jako při neplatném rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem 

výpovědí ze strany zaměstnavatele (§ 69 ZP) se postupuje také při posuzování náhrady 

ušlé mzdy či platu u neplatné dohody o rozvázání pracovního poměru (srov. § 71 ZP).  

5.2. Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí ze 

strany zaměstnance 

 Postup v situaci, kdy zaměstnanec jednostranně neplatně rozváže pracovní poměr 

se zaměstnavatelem výpovědí nebo případně zrušením ve zkušební době či okamžitým 

zrušením, upravuje § 70 ZP. Jestliže zaměstnavatel písemně oznámí zaměstnanci, že trvá 

na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále (srov. § 70 odst. 1 věta 

první ZP). Zároveň se zaměstnavatel musí v prekluzivní lhůtě 2 měsíců obrátit na soud se 

žalobou o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru zaměstnancem dle § 72 ZP, 

jinak se na takové rozvázání hledí jako na platné. 

                                                 

246 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 417. 
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 Pokud zaměstnanec nevyhoví výzvě zaměstnavatele k nástupu do práce 

(resp. oznámení zaměstnavatele o tom, že trvá na dalším konání práce), má zaměstnavatel 

právo požadovat po zaměstnanci náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu 

oznámil, že trvá na dalším konání práce (srov. § 70 odst. 1 věta druhá ZP). Obdobně jako 

u práva zaměstnance na náhradu mzdy či platu také zaměstnavateli náleží náhrada škody 

pouze v případě, že soud určí rozvázání pracovního poměru zaměstnancem jako 

neplatné.247 

 Prohlásí-li soud pravomocným rozhodnutím jednostranného rozvázání 

pracovního poměru ze strany zaměstnance za neplatné, avšak zaměstnavatel neoznámil 

zaměstnanci, že trvá na jeho dalším konání práce, nastane dle § 70 odst. 2 ZP právní fikce 

skončení pracovního poměru dohodou ke dni, na kterém se zaměstnavatel a zaměstnanec 

dohodnou, jinak ke dni, v němž mělo dojít k uplynutí výpovědní doby na základě 

zaměstnancovy neplatné výpovědi nebo v němž měl pracovní poměr skončit na základě 

zaměstnancova neplatného okamžitého zrušení či neplatného zrušení ve zkušební době. 

V takovém případě však zaměstnavatel nemůže vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu 

škody (srov. 70 odst. 3 ZP). 

5.3. Pravomoc k projednání sporu o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru 

Pravomoc k projednání sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o 

neplatnosti právního jednání směřujícího k rozvázání pracovního poměru mají obecné 

soudy. K řízení v prvním stupni je příslušný okresní soud, který ve věcech pracovních 

jedná a rozhoduje v senátu složeném ze soudce a dvou přísedících laiků.248 Ovšem nabízí 

se otázka, zda tyto spory mohou rozhodovat také stále rozhodčí soudy nebo ad hoc 

zvolený rozhodce (resp. rozhodci) na základě zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení 

a výkonu rozhodčích nálezů. 

                                                 

247 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 232. 

248 Srov. § 9 odst. 1a § 36a odst. 1 písm. a) OSŘ a § 35 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 

přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve 

znění pozdějších předpisů. 



108 

 

V minulosti byly na dnešním území ČR pracovněprávní spory rozhodovány 

specializovanými pracovními soudy (ať už s účastí, nebo bez účasti zástupců 

zaměstnavatelů a zaměstnanců na rozhodování), ale i různými druhy rozhodčích soudů 

(komisí). Tuto tradici poněkud překvapivě přerušil legislativní vývoj po listopadu 1989. 

Zákon č. 3/1991 Sb. novelizující zákoník práce z roku 1965, účinný od 1. února 1991, 

odebral rozhodčím komisím v celém rozsahu pravomoc projednávat a rozhodovat 

pracovněprávní spory v rozhodčím řízení a ponechal pravomoc projednávat spory o 

nároky z pracovního poměru pouze obecným soudům (srov. § 207 zákoníku práce z roku 

1965). V důsledku přijetí zákona o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezu, který 

nabyl účinnosti 1. ledna 1995, se rozpoutala odborná diskuze o otázce možnosti řešit 

spory z individuálních pracovněprávních vztahů v rámci rozhodčího řízení. Jednoznačnou 

odpověď na tuto otázku přinesl až zákoník práce z roku 2006, který žádné ustanovení 

obdobné § 207 zákoníku práce z roku 1965 neobsahuje, a tudíž lze dospět k závěru, že 

při splnění podmínek stanovených zákonem o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 

nálezů se zaměstnavatel nebo zaměstnanec mohou v individuálních pracovněprávních 

sporech obrátit i na rozhodčí soudy. Takových případů se však v praxi prozatím vyskytuje 

velmi málo.249 

Z § 2 RŘ vyplývá, že zaměstnavatel a zaměstnanec mohou svěřit pravomoc 

projednat a rozhodnout jejich majetkový spor stálému rozhodčímu soudu nebo ad hoc 

rozhodci (rozhodcům), pokud spolu platně uzavřou rozhodčí smlouvu týkající se sporu 

již vzniklého nebo rozhodčí doložku týkající se všech sporů vzniklých v budoucnosti 

z jejich pracovněprávního vztahu. I přestože bude rozhodčí smlouva či doložka platná, 

předmětem rozhodčího řízení může být pouze majetkový pracovněprávní spor, o němž 

mohou sporné strany uzavřít smír (srov. § 2 odst. 1 a 2 RŘ), a proto se lze přiklonit 

k většinovému názoru, že současná právní úprava nepřipouští, aby o neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru rozhodovaly rozhodčí orgány v rámci rozhodčího řízení. Ačkoliv do 

budoucna by bylo vhodné zamyslet se spíše nad rozšířením rozhodovací pravomoci 

rozhodčích soudů o okruh pracovněprávních sporů týkajících se skončení pracovního 

poměru, v roce 2013 se objevila zcela opačná zákonodárná iniciativa především 

                                                 

249 PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích – minulost, současnost a 

budoucnost. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 21, s. 726-728. 
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levicových poslanců, kteří v zájmu zvýšené ochrany zaměstnanců požadovali 

znovunavrácení výlučné pravomoci obecných soudů projednávat a rozhodovat 

individuální pracovněprávní spory. Nicméně tento návrh novely zákoníku práce 

(sněmovní tisk č. 618/0 dne 29. února 2012) nebyl přijat.250 

  

                                                 

250   PICHRT, Jan. Alternativní způsoby řešení sporů v pracovněprávních vztazích – minulost, současnost 

a budoucnost. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 21, s. 728-731. 
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6. Povinnosti zaměstnavatele související s ukončením 

pracovního poměru 

 Zákoník práce ukládá zaměstnavatelovi povinnost, aby při skončení pracovního 

poměru jakýmkoliv způsobem vydal zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (srov. § 313 

ZP). Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci také posudek o 

pracovní činnosti (srov. 314 ZP). 

 Při rozvázání pracovního poměru, k němuž dojde výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) ZP nebo dohodou z týchž 

důvodů, stanoví § 67 ZP zaměstnavateli další povinnost, a to poskytnout zaměstnanci 

odstupné. 

6.1. Potvrzení o zaměstnání 

 Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), musí každý zaměstnanec předložit 

novému zaměstnavateli, aby bylo zjištěno, zda proti zaměstnanci nebyl nařízen výkon 

rozhodnutí srážkami z jeho mzdy (srov. § 294 odst. 1 OSŘ). Dále se potvrzením o 

zaměstnání prokazují skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory 

v nezaměstnanosti v případě, že uchazeč o zaměstnání požádá o tuto podporu příslušnou 

krajskou pobočku Úřadu práce ČR (srov. § 42 odst. 2 zákona o zaměstnanosti). 

 K vydání potvrzení není vyžadována součinnost zaměstnance. Zaměstnavatel 

musí vydat potvrzení, i přestože jej o to zaměstnanec nepožádá, a nesmí vázat vydání 

potvrzení na žádné podmínky (například na vrácení předmětů svěřených zaměstnanci 

nebo na úhradu škody způsobené zaměstnancem). Povinnost vydat potvrzení musí být 

splněna nejpozději ke dni skončení pracovního poměru.251 

 Výčet povinných údajů, které zaměstnavatel musí uvést v potvrzení o zaměstnání, 

obsahuje § 313 písm. a) až f) ZP. Jsou jimi údaje o zaměstnání (zda se jednalo o pracovní 

poměr, DPP nebo DPČ) a o době jeho trvání, o druhu konaných prací, o dosažené 

kvalifikaci, o odpracované době a dalších skutečnostech rozhodných pro dosažení 

nejvýše přípustné expoziční doby, údaj o srážkách ze mzdy a údaje o započitatelné době 

zaměstnání pro účely důchodového pojištění. 

                                                 

251 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 1120. 
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 Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání, může se u soudu 

domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl, aby zaměstnavateli bylo 

uloženo přiměřeně jej upravit (srov. § 315 ZP). Nevydá-li zaměstnavatel vůbec žádné 

potvrzení, zaměstnanec proti němu může podat k soudu žalobu na splnění této povinnosti. 

Právo na vydání potvrzení se promlčí v obecné tříleté lhůtě, která začíná běžet ode dne 

následujícího po dni, k němuž pracovní poměr skončil.252 

6.2. Posudek o pracovní činnosti 

 Posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek) se od potvrzení o zaměstnání liší 

nejen svým obsahem, ale také právním režimem. Povinnost vydat pracovní posudek totiž 

zaměstnavateli vznikne pouze na základě žádosti zaměstnance o jeho vydání. 

Zaměstnavatel je pak povinen vydat posudek do 15 dnů od podání zaměstnancovy žádosti 

(srov. § 314 odst. 1 věta první ZP). Zaměstnavatel není povinen vydat zaměstnanci 

pracovní posudek dříve, než v době 2 měsíců před skončením zaměstnání, a to i přestože 

jej zaměstnanec požádá o vydání posudku dříve než v období 2 měsíců před skončením 

jeho zaměstnání (srov. § 314 odst. 1 část věty první za středníkem ZP). 

 Smyslem pracovního posudku je informovat o zaměstnanci potenciálního nového 

zaměstnavatele, a proto zahrnuje veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce 

zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah 

k výkonu práce (srov. § 314 odst. 1 věta druhá ZP). Jak u potvrzení o zaměstnání, tak i u 

pracovního posudku se zaměstnanec může dohodnout se zaměstnavatelem, aby 

v pracovním posudku byly uvedeny ještě další informace, které nejsou uvedeny 

v zákoníku práce. Bez existence této dohody může zaměstnavatel podávat jiné další 

informace o zaměstnanci pouze s jeho souhlasem, nebo stanoví-li tak zvláštní předpis 

(srov. § 314 odst. 2 ZP). Stejně jako u potvrzení o zaměstnání se může zaměstnanec 

v prekluzivní lhůtě 3 měsíců domáhat u soudu, aby byla zaměstnavateli uložena povinnost 

pracovní posudek přiměřeně upravit (srov. § 315 ZP). 

                                                 

252 BĚLINA, Miroslav a DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 

2012, s. 1121. 
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6.3. Odstupné 

 Institut odstupného upravený v § 67 až 68 ZP spočívá v tom, že zaměstnavatel při 

rozvázání pracovního poměru poskytne zaměstnanci peněžité plnění, jehož účelem je 

odškodnění zaměstnance za ztrátu zaměstnání, ke které došlo bez jeho zavinění. 

Poskytnutí odstupného přitom nezávisí na tom, zda a za jak dlouhou dobu si zaměstnanec 

najde práci u nového zaměstnavatele nebo případně zda začne podnikat. Odstupné proto 

nelze považovat za prostředek hmotného zabezpečení zaměstnance pro určité období 

následující po skončení pracovního poměru.253 

 Dle § 67 ZP přísluší odstupné zaměstnanci, s nímž byl pracovní poměr rozvázán 

výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) ZP nebo 

s nímž byl pracovní poměr rozvázán dohodou z týchž důvodů, tj. z organizačních důvodů 

na straně zaměstnavatele a z důvodu zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance pro pracovní 

úraz či nemoc z povolání. Zákoník práce přiznává právo na odstupné také zaměstnanci, 

který rozvázal pracovní poměr výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem z důvodu 

podstatného zhoršení podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů nebo s přechodem výkonu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů (srov. § 339a a § 345a ZP). 

 V případě, že byl pracovní poměr se zaměstnancem rozvázán výpovědí ze strany 

zaměstnavatele z organizačních důvodů nebo dohodou z týchž důvodů, je minimální výše 

odstupného odstupňována podle počtu odpracovaných let. Jestliže pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval méně než 1 rok, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně 

jednonásobku jeho průměrného měsíčního výdělku; jestliže pracovní poměr trval alespoň 

1 rok, ale méně než 2 roky, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně 

dvojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku; a jestliže pracovní poměr trval alespoň 

2 roky, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně trojnásobku jeho průměrného 

měsíčního výdělku (srov. § 67 odst. 1 písm. a) až c) ZP). Za dobu trvání pracovního 

poměru se přitom považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhož 

zaměstnavatel, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru 

u téhož zaměstnavatele nepřesáhla 6 měsíců (srov. § 67 odst. 1 věta posl. ZP). 

                                                 

253 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2014, s. 202-203. 
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 Zvláštní pravidlo pro určení výše odstupného stanoví ustanovení § 67 odst. 1 

písm. d) ZP, které se týká případů, kdy k rozvázání pracovního poměru na základě 

výpovědi dané zaměstnavatelem z organizačních důvodů nebo na základě dohody z týchž 

důvodů dojde v době, během níž se na zaměstnance v kontu pracovní doby vztahuje 

postup podle § 86 odst. 4 ZP. V tomto ustanovení zákoník práce upravuje možnost sjednat 

v kolektivní smlouvě započtení až 120 hodin práce přesčas do pracovní doby 

v bezprostředně následujícím vyrovnávacím období. V takovém případě náleží tomuto 

zaměstnanci odstupné ve výši odpovídající nejméně součtu trojnásobku jeho průměrného 

měsíčního výdělku a jedné z částek uvedených v § 67 odst. 1 ZP pod písmeny a) až c). 

Dotyčný zaměstnanec v kontu pracovní doby má tak právo na odstupné v minimální výši 

až šestinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.254 

 Jestliže k rozvázání pracovního poměru došlo výpovědí danou zaměstnavatelem 

z důvodů uvedených v § 52 písm. d) ZP, tj. z důvodu zdravotní nezpůsobilosti vyvolané 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání či pro ohrožení touto nemocí nebo dosažení 

nejvyšší přípustné expozice, anebo dohodou z týchž důvodů, stanoví § 67 odst. 2 ZP 

minimální výši odstupného na dvanáctinásobek průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance. Odstupné však zaměstnanci nepřísluší, pokud se zaměstnavatel zcela 

zprostí své odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 

dle § 367 odst. 1 ZP (srov. § 67 odst. 2 věta druhá ZP). Zaměstnavatel tedy nebude 

povinen poskytnout zaměstnanci odstupné, jestliže si zaměstnanec způsobil pracovní úraz 

nebo nemoc z povolání výlučně sám v opilosti či pod vlivem návykových látek nebo 

porušením právních předpisů či pokynů zaměstnavatele. Je nutné zdůraznit, že tyto 

skutečnosti musely být jedinou příčinou vzniku úrazu nebo nemoci z povolání, aby právo 

zaměstnance na odstupné zaniklo. V případě, že si zaměstnanec pracovní úraz nebo 

nemoc z povolání a tím vyvolanou zdravotní nezpůsobilost zavinil pouze částečně, jeho 

nárok na odstupné zůstane zachován v plné výši dvanáctinásobku jeho průměrného 

měsíčního výdělku.255 

                                                 

254 BUKOVJAN, Petr. Odstupné po novele zákoníku práce. Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 2, str. 15. 

255 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 227. 
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 Vzhledem k velké výši tohoto odstupného se zaměstnavatelé v praxi snaží 

vyhnout se povinnosti jeho vyplacení tím, že rozvážou pracovní poměr se zaměstnancem 

z jiného důvodu, než jsou důvody uvedené v § 52 písm. d) ZP. Jednou možností je 

„přesvědčit“ poskytovatele pracovnělékařských služeb, aby vydal lékařský posudek, 

podle něhož budou příčinou zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance pouze obecné 

zdravotní důvody. Zaměstnavatel pak může dát zaměstnanci výpověď z důvodu 

uvedeného v § 52 písm. e) ZP a zaměstnanec nebude mít právo na jakékoliv odstupné. 

Druhý způsob, jak se zaměstnavatelé pokouší obejít povinnost poskytnout zaměstnanci 

vysoké odstupné, spočívá v tom, že zaměstnance nejdříve převedou na jinou práci dle 

§ 41 odst. 1 písm. b) ZP a poté jeho nové pracovní místo zruší jako nadbytečné. 

Zaměstnanec tak může dostat výpověď z důvodu nadbytečnosti dle § 52 písm. c) ZP, kdy 

mu dle § 67 odst. 1 ZP náleží odstupné v maximální výši až trojnásobku 

(resp. šestinásobku) průměrného měsíčního výdělku. Jak již bylo řečeno v kapitole 3.6.2. 

zabývající se výpovědními důvody dle § 52 písm. d) a e) ZP, způsob odškodnění 

pracovních úrazů a nemocí z povolání ve formě vysokého odstupné při skončení 

pracovního poměru není příliš koncepční a v praxi způsobuje, že se zaměstnavatelé výše 

popsaným způsobem vyhýbají povinnosti poskytnout vysoké odstupné. Lze tak 

doporučit, aby zákoník práce spíše stanovil povinnost zaměstnavatele odškodnit 

zaměstnance za pracovní úraz nebo nemoc z povolní bez ohledu na rozvázání pracovního 

poměru.256 

 Nad rámec odstupného, na jehož poskytnutí vzniká zaměstnanci právo přímo ze 

zákona, si může zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednat odstupné v individuální 

pracovní smlouvě. Kromě pracovní smlouvy je možné upravit odstupné také v kolektivní 

smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, ovšem vždy musí být přiznáno 

alespoň ze všech důvodů stanovených zákoníkem práce a jeho výše musí odpovídat 

alespoň minimální výši vyžadované zákoníkem práce.257 

 Dle § 67 odst. 4 ZP musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci odstupné 

v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy či platu, 

                                                 

256 JAKUBKA, Jaroslav. Skončení zaměstnání – racionálně a bez emocí (pokračování). Práce a mzda, 

2010, roč. 58, č. 8, s 26-27. 

257 HŮRKA, Petr a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 227. 
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který následuje po rozvázání pracovního poměru. Zaměstnavatel a zaměstnanec se však 

mohou dohodnout i na výplatě odstupného v den skočení pracovního poměru nebo na 

pozdějším termínu výplaty. 

 Vyplacené odstupné se zásadně nevrací, a to ani v případě, že zaměstnanec ihned 

nastoupí do nového zaměstnání u jiného zaměstnavatele. Jedinou výjimku představuje 

situace upravená v § 68 ZP, kdy zaměstnanec po velmi krátké době (resp. před uplynutím 

doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše 

odstupného) nastoupí do zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele, jenž mu odstupné 

poskytl. Zaměstnanec má v takovém případě povinnost vrátit poměrnou část odstupného 

stanovenou podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání do doby 

uplynutí výše uvedené doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků (srov. § 68 

odst. 2 ZP). Nezáleží přitom na tom, zda s dosavadním zaměstnavatelem uzavřel 

pracovního smlouvu nebo DPP či DPČ (srov. § 68 odst. 1 ZP). 
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7. Srovnání s německou, rakouskou a slovenskou právní 

úpravou výpovědi 

 Předtím, než se pustím do úvah o možných změnách české právní úpravy 

výpovědi z pracovní poměru, bude přínosné prozkoumat, jakým způsobem je výpověď 

z pracovního poměru upravena v jiných zemích. Nejen z důvodu geografické blízkosti, 

ale také kvůli existenci společensko-historických vazeb jsem si pro srovnání s Českou 

republikou zvolil tyto tři státy: Spolková republika Německo, Rakouskou republiku a 

Slovenskou republiku. Právní úprava výpovědi z pracovního poměru v těchto státech by 

mohla být vhodným zdrojem inspirace pro potenciální legislativní změny v právním řádu 

České republiky. 

7.1. Právní úprava výpovědi v Německu 

 Německo nemá na rozdíl od ČR ucelený kodex pracovního práva. Pracovní 

smlouvu (Arbeitsvertrag), na základě níž vzniká pracovní poměr, upravuje občanský 

zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) jako druh služební smlouvy (Dienstvertrag, 

§ 611 BGB a násl.), pro kterou je typická osobní podřízenost jedné smluvní strany 

(zaměstnance) vůči druhé straně (zaměstnavateli).258 Právní úprava výpovědi 

z pracovního poměru se však nenachází pouze v občanském zákoníku, ale je roztříštěna 

do řady dalších právních předpisů, z nichž zřejmě největší význam mají zákon na ochranu 

před výpovědí (Kündigungsschutzgesetz – KSchG) a zákon na ochranu matek 

(Mutterschutzgesetz – MuSchG). 

 V Německu lze rozlišit dva druhy výpovědi z pracovního poměru, a to řádnou 

(ordentliche Kündigung) a mimořádnou (aussordentliche Kündigung). Na základě řádné 

výpovědi pracovní poměr skončí až po uplynutí výpovědní doby stanovené zákonem, 

kolektivní smlouvou nebo individuální pracovní smlouvou. Mimořádná výpověď je 

obdobou okamžitého zrušení pracovního poměru v českém zákoníku práce, neboť 

                                                 

258 HROMADKA, Wolfgang a MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band I: Individualarbeitsrecht. 

6. vydání. Berlin, Heidelberg: Springer, 2015, s. 9-10. 
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pracovní poměr rozváže s okamžitou účinností ke dni jejího doručení druhé straně, avšak 

lze ji dát pouze v případě existence závažného důvodu (srov. 626 BGB).259 

 Výpověď z pracovního poměru musí být určitá a srozumitelná a nesmí být učiněna 

pod nátlakem. Vyžaduje písemnou formu, jinak by byla výpověď neplatná.260 Na rozdíl 

od české právní úpravy německá nestanoví obecnou povinnost uvést ve výpovědi její 

důvod. V praxi však výpovědní důvod nemusí nikdy obsahovat pouze výpověď ze strany 

zaměstnance, neboť zaměstnavatel je v možnosti neuvedení důvodu výpovědi značně 

omezen. Výpovědní důvod musí zaměstnavatel uvést, dává-li výpověď těhotné 

zaměstnankyni (srov. § 9 odst. 3 věta druhá MuSchG), bylo-li tak ujednáno v individuální 

nebo v kolektivní pracovní smlouvě, požádá-li o to propouštěný zaměstnanec v případě 

mimořádné výpovědi (srov. § 626 odst. 2 věta druhá BGB) nebo v případě výpovědi 

z provozních důvodů na straně zaměstnavatele dle § 1 odst. 2 KSchG, kdy propouštěný 

zaměstnanec musí být vybrán na základě tzv. sociálního výběru (srov. § 1 odst. 3 věta 

první část za středníkem KSchG). Nedodržení povinnosti uvést ve výpovědi její důvod 

však nemá vliv na její platnost a účinnost. Nicméně zaměstnanec, jemuž byla dána taková 

výpověď, se může domáhat splnění zaměstnavatelovy povinnosti uvést ve výpovědi její 

důvod u soudu, a bude-li jeho žaloba úspěšná, bude mít právo na náhradu nákladů 

soudního řízení.261 

 Výpovědní doba u řádné výpovědi činí pro zaměstnavatele i zaměstnance obecně 

4 týdny (28 dní) s tím, že pracovní poměr skončí buď k 15. dni, nebo k poslednímu dni 

kalendářního měsíce (srov. § 622 odst. 1 BGB).262 Při výpovědi ze strany zaměstnavatele 

se tato základní výpovědní doba podle § 622 odst. 2 BGB prodlužuje s ohledem na délku 

trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr trval alespoň 

2 roky, tak výpovědní doba činí 1 měsíc k poslednímu dni kalendářního měsíce; jestliže 

                                                 

259 HROMADKA, Wolfgang a MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band I: Individualarbeitsrecht. 

6. vydání. Berlin, Heidelberg: Springer, 2015, s. 398-399. 

260 Oproti české právní úpravě je však vyloučena elektronická forma výpovědi (srov. § 623 BGB, část za 

středníkem). 

261 HROMADKA, Wolfgang a MASCHMANN, Frank. Arbeitsrecht Band I: Individualarbeitsrecht. 

6. vydání. Berlin, Heidelberg: Springer, 2015, s. 400-402. 

262 Chce-li tedy zaměstnavatel nebo zaměstnanec, který dává výpověď, rozvázat pracovní poměr 

k poslednímu dni v kalendářním měsíci, jímž bude například úterý 31. března, musí výpověď doručit druhé 

straně nejpozději úterý 3. března. 
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trval alespoň 5 let, tak se výpovědní doba prodlouží na 2 měsíce; trval-li alespoň 8 let, 

prodlouží se na 3 měsíce; trval-li alespoň 10 let, prodlouží se na 4 měsíce; trval-li alespoň 

12 let, prodlouží se na 5 měsíců; trval-li alespoň 15 let, prodlouží se na 6 měsíců; a 

konečně trval-li alespoň 20 let, prodlouží se na 7 měsíců.263 

 Německá právní úprava však stanoví i některé zvláštní výpovědní doby, jejichž 

délka se od těch výše uvedených liší. Například při výpovědi ve sjednané zkušební době 

bude výpovědní doba pouze 2 týdny (srov. § 622 odst. 3 BGB). Byla-li sjednána zkušební 

doba delší než 6 měsíců, tak se po uplynutí 6 měsíců uplatní standardní výpovědní 

doba.264 

 Obecná čtyřtýdenní výpovědní doba a prodloužené výpovědní doby dle § 622 

odst. 2 BGB představují minimální délku výpovědní doby, od které se smluvní strany 

pracovního poměru nemohou až na výjimky odchýlit. Ustanovení § 622 odst. 5 bod 1. 

BGB připouští možnost sjednat v pracovní smlouvě kratší, resp. žádnou, výpovědní dobu 

pro první tři měsíce trvání pracovního poměru, pokud byl zaměstnanec zaměstnán jen na 

dočasnou výpomoc. Další výjimku lze využít u zaměstnavatele s méně než 20 

zaměstnanci, kdy je možné v pracovní smlouvě sjednat (alespoň) čtyřtýdenní dobu bez 

pevného data skončení pracovního poměru a bez ohledu na dobu trvání pracovního 

poměru (srov. § 622 odst. 5 bod 2. BGB). Rovněž kolektivní smlouva může stanovit kratší 

nebo delší výpovědní dobu (srov. § 622 odst. 4 BGB). Výpovědní doba zaměstnavatele 

však nesmí být v žádném případě delší než pro zaměstnance (srov. § 622 odst. 6 BGB) a 

nesmí být delší než 6 měsíců (srov. 15 odst. 4 TzBfG).265 

 V případě pracovního poměru na dobu určitou dává německá právní úprava na 

rozdíl od české přednost společné vůli zaměstnavatele a zaměstnance, neboť jej lze 

                                                 

263 Dle § 622 odst. 2 věta poslední BGB se do délky trvání pracovního poměru pro účely prodloužení 

výpovědní doby nezapočítává doba trvání pracovního poměru, v níž zaměstnanec ještě nedosáhl 25 let 

věku. Avšak toto ustanovení je dle názoru Soudního dvora EU v rozporu se zákazem diskriminace na 

základě věku vyplývajícím z článku 6 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se 

stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a proto jej nelze aplikovat (srov. 

Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 19. ledna 2010, věc C 555/07 – Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH 

& Co. KG). 
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předčasně ukončit řádnou výpovědí jen tehdy, pokud tak bylo ujednáno v individuální 

nebo v kolektivní pracovní smlouvě (srov. § 15 odst. 3 TzBfG). 

 Přestože BGB obecně umožňuje, aby zaměstnavatel dal zaměstnanci řádnou 

výpověď bez existence konkrétního důvodu, ochranu zaměstnance před neodůvodněnou 

výpovědí zajišťují zvláštní zákony, zejména již zmíněný zákon na ochranu před výpovědí, 

který se se vztahuje na zaměstnavatele s více než 10 zaměstnanci (srov. § 23 odst. 1 

KSchG). Tento zákon chrání zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá déle než 6 měsíců, 

před tzv. „sociálně nespravedlivou“ výpovědí. Platnou výpověď tak může zaměstnavatel 

dát zaměstnanci pouze z důvodů spočívajících v osobě zaměstnance (např. dlouhodobá 

zdravotní nezpůsobilost, nesplnění předpokladů pro výkon práce) nebo z důvodů 

souvisejících s jeho chováním (např. odmítání výkonu práce, trestný čin spáchaný proti 

zaměstnavateli nebo jinému zaměstnanci, porušení povinnosti loajality) anebo 

z provozních důvodů na straně zaměstnavatele (např. omezení provozu, inovace 

výrobních postupů). Obdobně jako § 52 písm. g) českého ZP i německá právní úprava 

zásadně vyžaduje, aby zaměstnavatel předem upozornil zaměstnance na možnost 

výpovědi z důvodu souvisejícího s jeho chováním (srov. § 314 odst. 2 BGB). U výpovědi 

z provozních důvodů musí zaměstnavatel ještě provést tzv. sociální výběr, na základě 

něhož vybere zaměstnance, kterému dá výpověď (srov. 1 odst. 3 KSchG).266 

 Ochranu před výpovědí poskytuje německé právo také některým zvláštním 

kategoriím zaměstnanců. Zaměstnavatel nesmí dát výpověď například ženě v době od 

počátku těhotenství až do čtyř měsíců po porodu (srov. § 9 MuSchG), zaměstnanci v době 

čerpání tříleté rodičovské dovolené (srov. § 18 BEEG) nebo zaměstnanci s těžkým 

zdravotním postižením (srov. § 85 a násl. SGB IX). S těmito zaměstnanci lze rozvázat 

pracovní poměr pouze ve výjimečných případech s předchozím souhlasem orgánu veřejné 

moci.267 

Zvláštní ochranu před výpovědí zaručuje ustanovení § 15 KSchG také 

zaměstnancům, kteří jsou členy organizací zastupujících zaměstnance (např. odborů). 

Zaměstnavatel zásadně nesmí dát takovému zaměstnanci řádnou výpověď v průběhu jeho 
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funkčního období a nějakou dobu po jeho skončení. Mimořádná výpověď je u takového 

zaměstnance přípustná pouze se souhlasem odborového orgánu.268 

 Mimořádná výpověď může být podána pouze ze závažných důvodů, kdy 

s přihlédnutím ke všem okolnostem a zájmu obou stran pracovního poměru nelze 

požadovat, aby pracovní poměr skončil až po uplynutí výpovědní doby nebo na základě 

dohody (srov. § 626 odst. 1 BGB). Za důvod pro podání mimořádné výpovědi ze strany 

zaměstnavatele se dle judikatury považuje například trvalé porušování povinností 

vyplývajících z pracovní smlouvy či pokynů zaměstnavatele, trestný čin proti 

zaměstnavateli či kolegům nebo prozrazení obchodního tajemství zaměstnavatele apod. 

Zaměstnanec může dát mimořádnou výpověď například z důvodu prodlení 

zaměstnavatele s výplatou mzdy nebo trvalého a podstatného překračování nejvyšší 

přípustné pracovní doby apod.269 

 Německá právní úprava zná také institut tzv. konstruktivní výpovědi 

(Änderungskündigung, srov. § 2 KSchG), který spočívá v tom, že zaměstnavatel dá 

zaměstnanci výpověď z dosavadního pracovního poměru a poté mu nabídne novou 

pracovní smlouvu na jiné pracovní místo nebo i na stejné místo, ale za jiných podmínek. 

V podstatě jde o jednostrannou změnu obsahu pracovní smlouvy ze strany 

zaměstnavatele, kterou může zaměstnanec odmítnout, ovšem v tom případě dostane 

výpověď, proti níž se musí bránit žalobou na určení její neplatnosti z důvodu, že byla 

sociálně nespravedlivá. Rozhodne-li se zaměstnanec nové podmínky pracovní smlouvy 

přijmout, může tak učinit s výhradou a obrátit se na soud s tím, že změna podmínek nebyla 

sociálně spravedlivá. Soud následně rozhodne tak, že konstruktivní výpověď byla 

neplatná a tedy že dosavadní pracovní poměr trvá za původních podmínek nebo že změna 

obsahu pracovní smlouvy byla platná a pracovní poměr tedy pokračuje za těchto 

změněných podmínek anebo že konstruktivní výpověď byla platná a pracovní poměr tedy 

skončil.270 
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 Stejně jako v ČR i v Německu je nutné, aby zaměstnavatel předem projednal 

výpověď s odborovým orgánem (podnikovou radou – Betriebsrat). Ovšem podle 

německé právní úpravy (na rozdíl od české) absence takového projednání způsobuje vždy 

neplatnost výpovědi (srov. § 102 odst. 1 věta třetí BetrVG). Pokud podniková rada 

s výpovědí zaměstnavatele nesouhlasí a zaměstnanec následně podá žalobu na určení 

neplatnosti výpovědi, má nesouhlas podnikové rady za následek, že pracovní poměr po 

dobu soudního řízení neskončí a zaměstnavatel je povinen zaměstnance dále zaměstnávat, 

ledaže soud na návrh zaměstnavatele rozhodne, že zaměstnance dále zaměstnávat nemusí, 

a to z důvodu zjevné neopodstatněnosti žaloby nebo z důvodu nepřiměřené ekonomické 

zátěže pro zaměstnavatele anebo z důvodu zjevné neopodstatněnosti nesouhlasu 

podnikové rady s výpovědí.271 

 Německá úprava stanoví ve srovnání s českou kratší dobu, v níž musí být 

neplatnost výpovědi z pracovního poměru uplatněna u soudu. Zaměstnanec musí žalobu 

na určení neplatnosti výpovědi podat do 3 týdnů od jejího doručení, jinak se bude na 

výpověď hledět jako na platnou (srov. § 4 a § 7 KschG). Zásadně má zaměstnanec 

povinnost po uplynutí výpovědní doby (resp. skončení pracovního poměru) přestat 

s konáním dalších prací u zaměstnavatele až do vyřešení sporu o neplatnost výpovědi, 

ledaže podniková rada zaměstnavatele vyjádřila nesouhlas s výpovědí. Nicméně 

zaměstnanec má nárok na náhradu mzdy, byla-li výpověď určena pravomocným 

rozhodnutím soudu jako neplatná anebo neumožnil-li zaměstnavatel zaměstnanci 

pokračovat v pracovním poměru, ačkoliv k tomu byl povinen s ohledem na předchozí 

nesouhlas podnikové rady s výpovědí.272 

 Významný rozdíl spočívá rovněž v tom, že v Německu fungují specializované 

pracovní soudy, které jsou příslušné k projednávání a rozhodování pracovněprávních 

sporů (§ 2 ArbGG). Specializované pracovní soudy mají vlastní třístupňovou soustavu 

včetně samostatného Spolkového pracovního soudu (§ 1 ArbGG) a rozhodují zpravidla 

v tříčlenných senátech složených z jednoho profesionálního soudce a dvou laických 
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přísedících, z nichž jeden byl jmenován zástupci zaměstnavatelů a jeden zástupci 

zaměstnanců. 

Oproti české úpravě z německé úpravy nevyplývá povinnost zaměstnavatele 

poskytnout zaměstnanci odstupné ani v případě skončení pracovního poměru výpovědí 

z provozních (resp. organizačních) důvodů na straně zaměstnavatele. Zákon na ochranu 

před výpovědí (§ 1a KschG) však výslovně umožňuje, aby zaměstnavatel nabídl odstupné 

zaměstnanci, jemuž dává výpověď z provozních důvodů, pod podmínkou, že se tento 

zaměstnanec vzdá práva na uplatnění neplatnosti výpovědi u soudu. V takovém případě 

výše odstupného činí polovinu průměrného měsíčního výdělku za každý rok trvání 

pracovního poměru, a to až do výše dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku 

(u starších zaměstnanců nad 50 let věku dokonce ve výši patnáctinásobku, pokud jejich 

pracovní poměr u téhož zaměstnavatele trval alespoň 15 let, a u zaměstnanců nad 55 let 

věku až do výše osmnáctinásobku, pokud jejich pracovní poměr u téhož zaměstnavatele 

trval alespoň 15 let). Zaměstnavatel je dle § 9 KschG povinen poskytnout zaměstnanci 

odstupné také v situaci, kdy zaměstnanec úspěšně uplatnil neplatnost výpovědi u soudu, 

avšak pracovní poměr přesto skončí na návrh zaměstnance nebo zaměstnavatele, protože 

další pokračování v pracovní poměru by bylo nepřiměřené či nemožné 

(např. z provozních důvodů na straně zaměstnavatele).273 

7.2. Právní úprava výpovědi v Rakousku 

 Stejně jako v Německu i v Rakousku vychází pracovní smlouva zakládající 

pracovní poměr ze služební smlouvy upravené v občanském zákoníku (§ 1151 a násl. 

Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – ABGB). Pracovněprávní vztahy, v nichž 

zaměstnanec vykonává závislou práci pro zaměstnavatele, také upravuje více právních 

předpisů. Zřejmě největší význam má právní úprava výpovědi z pracovního poměru 

v zákoně o zaměstnancích (Angestelltengesetz – AngG). Tento zákon se vztahuje na 

zaměstnávání osob, které jsou zaměstnány v podniku obchodníka (podnikatele) 

především k výkonu obchodních nebo vyšších neobchodních služeb anebo kancelářských 

prací, a na zaměstnávání dalších skupin osob zaměstnaných například v advokátní 
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kanceláři, finančních institucích apod. (srov. § 1 a 2 AngG). Na zaměstnance, kteří 

vykonávají tzv. „dělnická“ povolání se použije rakouský živnostenský řád 

(Gewerbeordnung – GewO). 

 Rakouská právní úprava připouští, aby zaměstnanec i zaměstnavatel učinili 

výpověď z pracovního poměru v jakékoliv formě až na některé výjimky. Obecně také 

nevyžaduje existenci zákonem předvídaného zvláštního důvodu pro podání výpovědi jak 

ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele.274 

 Okamžitě ukončit pracovní poměr lze však obdobně jako v Německu pouze ze 

závažného důvodu. Obecné ustanovení, ze kterého vyplývá, že zaměstnavatel nebo 

zaměstnanec může při naplnění závažného důvodu jednostranně rozvázat pracovní poměr 

s okamžitou účinností, se nachází v občanském zákoníku (srov. § 1162 ABGB).275 

Na toto ustanovení navazuje zákon o zaměstnancích, jenž demonstrativně 

vyjmenovává závažné důvody opravňující zaměstnance nebo zaměstnavatele 

k okamžitému ukončení pracovního poměru. Za závažné důvody opravňující 

zaměstnance k okamžitému rozvázání pracovního poměru se dle § 26 AngG považují 

například trvající zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, ohrožování zdraví zaměstnance, 

neoprávněné nevyplácení odměny nebo porušování jiných smluvních podmínek či 

pravidel BOZP zaměstnavatelem. Jako závažné důvody opravňující zaměstnavatele 

k okamžitému ukončení pracovního poměru uvádí § 27 AngG například jednání 

zaměstnance způsobující ztrátu důvěry zaměstnavatele, nesplnění požadavků na straně 

zaměstnance pro výkon sjednané práce, jednání zaměstnance porušující zákaz 

konkurence, nesplnění pracovní povinnosti, dlouhotrvající nezpůsobilost zaměstnance 

z důvodu nemoci nebo úrazu nebo jednání zaměstnance narušující či ohrožující morálku 

nebo čest jiných zaměstnanců či zaměstnavatele. Další (tentokrát taxativní) výčet 

„závažných důvodů“ obsahuje například také ustanovení § 82 GewO, jež upravuje mj. 

některé aspekty pracovních poměrů se zaměstnanci vykonávajících „dělnická“ povolání 

(srov. § 73 GewO). „Závažné důvody“ umožňující okamžité skončení pracovního poměru 
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takto vymezují i jiné zvláštní právní předpisy (např. zákon o pracích v zemědělství – 

Landsarbeitgesetz).276 

Podle rakouské právní úpravy (na rozdíl od německé a naopak obdobně s českou) 

pracovní poměr zásadně skončí na základě výpovědi teprve po uplynutí výpovědní 

doby.277 Délka výpovědní doby může vyplývat ze zákona, kolektivní smlouvy, 

individuální pracovní smlouvy nebo z tzv. podnikové ústavy. V případě pracovních 

poměrů se zaměstnanci „nedělnických povolání“, na něž se vztahuje zákon o 

zaměstnancích, činí výpovědní doba u výpovědi dané zaměstnancem 1 měsíc s tím, že 

pracovní poměr skončí až ke konci kalendářního měsíce. Lze však sjednat i delší 

výpovědní dobu až do 6 měsíců, která ovšem nesmí být kratší než výpovědní doba pro 

výpověď zaměstnavatele (srov. § 20 odst. 4 AngG). Pro zaměstnavatele těchto 

zaměstnanců platí základní výpovědní doba v délce alespoň 6 týdnů s tím, že pracovní 

poměr skončí ke konci kalendářního čtvrtletí. Tato výpovědní doba se prodlužuje 

s ohledem na délku trvání pracovního poměru u téhož zaměstnavatele – u pracovního 

poměru trvajícího alespoň 2 roky na 2 měsíce, u pracovního poměru trvajícího alespoň 

5 let na 3 měsíce, u pracovního poměru trvajícího alespoň 15 let na 4 měsíce a u 

pracovního poměru trvajícího alespoň 25 let na 5 měsíců (srov. § 20 odst. 2 a 3 AngG). 

Pokud byly pracovní poměry s těmito zaměstnanci sjednány pouze jako dočasná 

výpomoc, tak se v období prvního měsíce trvání těchto pracovních poměrů uplatní pro 

obě strany výpovědní doba o délce 1 týdne (srov. 20 odst. 5 AngG).278 

Odlišná výpovědní doba v délce 14 dní se použije v případě pracovních poměrů 

se zaměstnanci vykonávajících „dělnická“ povolání (srov. § 77 GewO). Nicméně tuto 

výpovědní dobu je možné změnit individuální pracovní smlouvou, kolektivní smlouvou 

nebo podnikovou ústavou, a lze ji dokonce i zkrátit v neprospěch zaměstnance na rozdíl 

od výpovědní doby u pracovních poměrů se zaměstnanci „nedělnických“ povolání.279 
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Výpověď bez výpovědní doby je přípustná pro zaměstnavatele i zaměstnance 

pouze v průběhu prvního měsíce sjednané zkušební doby (srov. § 1158 odst. 2 ABGB). 

Rakouská úprava stejně jako německá a odlišně od české upřednostňuje vůli 

smluvních stran pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou, neboť takový pracovní 

poměr zásadně skončí uplynutím sjednané doby a může být ukončen pouze ze závažných 

důvodů nebo na základě dohody zaměstnavatele a zaměstnance.280 Nicméně pracovní 

poměr, který byl uzavřen na dobu delší 5 let (nebo případně na dobu života zaměstnance), 

může být rozvázán výpovědí s šestiměsíční výpovědní dobou (srov. § 1158 odst. 3 ABGB 

a též § 21 AngG). 

Ačkoliv rakouská právní úprava dovoluje dát zaměstnanci výpověď z pracovního 

poměru, aniž by zaměstnavatel musel uplatnit některý ze zákonem předvídaných důvodů, 

tak (obdobně jako německá úprava) poskytuje ochranu před výpovědí zaměstnancům, 

jejichž pracovní poměr trvá alespoň 6 měsíců a kteří pracují v podniku s nejméně 

5 zaměstnanci. Tito zaměstnanci jsou podle zákona provádějícího ústavní principy 

týkající se práce (Arbeitsverfassungsgesetz  - ArbVG) chráněni před tzv. „sociálně 

nespravedlivou“ výpovědí (sozial ungerechtfertigte Kündigung) a před výpovědí 

„nepohodlnému zaměstnanci“ (Motivkündigung). Za sociálně nespravedlivou se přitom 

považuje taková výpověď, která by způsobila újmu na podstatných zájmech zaměstnance 

(resp. zhoršení sociálních a ekonomických poměrů zaměstnance), ledaže zaměstnavatel 

prokáže, že výpověď byla dána z provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo 

z důvodu, jenž spočívá v osobě zaměstnance a nepříznivě dopadá na zájmy 

zaměstnavatele (srov. § 105 odst. 3 bod 2. ArbVG). Výpovědí „nepohodlnému 

zaměstnanci“ se rozumí například výpověď z důvodu členství nebo aktivity zaměstnance 

v organizacích zaměstnanců nebo z důvodu povolání zaměstnance k výkonu vojenské 

služby (srov. § 105 odst. 3 bod 1. ArbVG).  

O podání výpovědi musí zaměstnavatel předem vyrozumět podnikovou radu 

zastupující zájmy zaměstnanců (srov. § 105 odst. 1 ArbVG), která se k ní může do 1 týdne 

vyjádřit a případně požádat o její projednání se zaměstnavatelem. Pokud zaměstnavatel 

tuto povinnost předběžného projednání výpovědi s podnikovou radou nedodrží, tak 

výpověď bude neplatná (srov. § 105 odst. 2 ArbVG). Jestliže podniková rada výslovně 
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souhlasila s podáním „sociálně nespravedlivé“ výpovědi, tak podniková rada a ani sám 

zaměstnanec se nemůže domáhat určení její neplatnosti u soudu. I přes souhlasné 

stanovisko podnikové rady se však sám zaměstnanec může u soudu bránit proti výpovědi 

„nepohodlnému“ zaměstnanci. Vznesla-li podniková rada proti podání výpovědi 

námitku, může se na soud obrátit podniková rada na žádost zaměstnance, a to ve lhůtě 

1 týdne ode dne, kdy ji zaměstnavatel vyrozuměl o tom, že dal výpověď zaměstnanci i 

přes negativní stanovisko podnikové rady. Platnost výpovědi může napadnout u soudu 

také sám zaměstnanec ve lhůtě 2 týdnů od uplynutí jednotýdenní lhůty pro uplatnění 

neplatnosti výpovědi podnikovou radou nebo ve lhůtě 2 týdnů od doručení výpovědi 

zaměstnavatele, nevyjádřila-li se podniková ráda k záměru zaměstnavatele dát výpověď 

vůbec.281 

Výše popsaná obecná ochrana před výpovědí z pracovního poměru platí pouze 

pro zaměstnance pracující v podnicích, které mají alespoň 5 zaměstnanců. Nicméně i 

zaměstnancům zaměstnaným v menších podnicích rakouské právo poskytuje tzv. 

individuální ochranu před výpovědí prostřednictvím „podnikových ústav“, v nichž 

zaměstnavatel musí za určitých podmínek stanovit právo zaměstnanec bránit se proti 

výpovědi u soudu.282 Dále jsou před výpovědí z pracovního poměru chráněny na základě 

zvláštních zákonů některé skupiny zaměstnanců jako například členové podnikových rad 

během a krátce i po skončení jejich funkčního období nebo těhotné ženy a zaměstnanci 

čerpající rodičovskou dovolenou, kterým lze dát výpověď zásadně pouze s předchozím 

souhlasem soudu.283 

Na rozdíl od německého práva má zaměstnanec podle rakouského práva nárok na 

odstupné při skončení pracovního poměru. Ovšem pro pracovní poměry uzavřené po 

1. lednu 2003 se použije nová právní úprava (Betriebliches Mitarbeiter- und 

Selbständigenvorsorgegesetz – BMSVG), podle které se odstupné vyplácí z prostředků 

podnikové fondu sociálního zabezpečení (Mitarbeiter-Vorsorgekasse), v němž je veden 

pro každého zaměstnance samostatný účet, kam zaměstnavatel pouze měsíčně přispívá 

částkou ve výši 1,53 % z příjmu zaměstnance.  Jestliže byly příspěvky na tento účet 
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hrazeny alespoň tři roky, tak si zaměstnanec může při rozvázání pracovního poměru 

dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnavatele (s výjimkou ukončení pracovního 

poměru ze „závažného důvodu“) nechat prostředky z tohoto účtu vyplatit jako odstupné 

nebo si je nechat přenést na účet u nového zaměstnavatele anebo je využít ke zvýšení 

nároku na důchod. Podle staré právní úpravy (např. § 23 a násl. AngG), jež se aplikuje na 

pracovní poměry uzavřené do 31. prosince 2002, mělo odstupné především charakter 

jakéhosi bonusu za věrnost zaměstnavateli, neboť výše odstupného se odvíjela od počtu 

odpracovaných let u téhož zaměstnavatele. Za 3 odpracované roky příslušelo zaměstnanci 

odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku, za 5 let ve výši 

trojnásobku, za 10 let ve výši čtyřnásobku, za 15 let ve výši šestinásobku, za 20 let ve 

výši devítinásobku a za 25 let ve výši dvanáctinásobku.284 

7.3. Právní úprava výpovědi na Slovensku 

 Na rozdíl od Německa a Rakouska, ale stejně jako v ČR, i na Slovensku upravuje 

pracovněprávní vztahy samostatný zákoník práce (predpis č. 311/2001 Z. z., Zákonník 

práce, účinný od 1. dubna 2004). Slovenská právní úprava výpovědi z pracovního poměru 

se velmi podobá české, neboť do značné míry vychází stejně jako současný český zákoník 

práce z československého zákoníku práce z roku 1965, který jak v ČR, tak na Slovensku 

platil i několik let po rozdělení Československa. Na obecné otázky pracovního poměru se 

použijí všeobecná ustanovení slovenského občanského zákoníku (srov. § 1 odst. 4 

SvkZP). 

 Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance i zaměstnavatele musí být 

stejně jako v ČR písemná a musí být doručena druhé straně. Sankcí za nedodržení 

povinnosti učinit výpověď písemně však není zdánlivost takové výpovědi, tzn. její 

neexistence, nýbrž pouze její neplatnost (srov. § 61 odst. 1 SvkZP). 

 Rozdíl mezi českou a slovenskou právní úpravou lze nalézt v ustanoveních 

týkajících se délky výpovědní doby. Minimální výpovědní doba totiž musí dle § 62 odst. 2 

SvkZP činit pouze 1 měsíc. Pravidla pro začátek a konec jejího plynutí jsou ovšem shodná 

jako v ČR. To znamená, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí posledním dnem tohoto 
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následujícího kalendářního měsíce (resp. posledním dnem jiného příslušného 

kalendářního měsíce, uplatní-li se jiná delší výpovědní doba na základě zákona nebo 

ujednání v pracovní smlouvě). Délka minimální výpovědní doby se dle slovenské úpravy 

liší s ohledem na to, zda se jedná o výpověď zaměstnance nebo zaměstnavatele a z jakého 

důvodu byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele, a také v závislosti na dobu trvání 

pracovního poměru (srov. § 62 SvkZP). Při výpovědi ze strany zaměstnance, jehož 

pracovní poměr trval alespoň 1 rok, se minimální výpovědní doba prodlužuje z 1 na 2 

měsíce. Obdobně se na alespoň 2 měsíce prodlouží minimální výpovědní doba u výpovědi 

ze strany zaměstnavatele daná zaměstnanci, jehož pracovní poměr trval alespoň 1 rok. 

Avšak minimální výpovědní doba se může prodloužit dokonce i na 3 měsíce, pokud 

pracovní poměr trval alespoň 5 let a zároveň zaměstnanec dal zaměstnanci výpověď 

z organizačních důvodů dle § 63 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) SvkZP anebo z důvodu, 

že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku 

dlouhodobou způsobilost vykonávat dosavadní práci (srov. § 62 odst. 3 písm. b) 

SvkZP).285 

 Oproti českému zákoníku práce ustanovení § 62 odst. 8 SvkZP výslovně 

umožňuje, aby se účastníci pracovní poměru písemně dohodli v rámci pracovní smlouvy, 

že nesetrvá-li zaměstnanec po období plynutí výpovědní doby u zaměstnavatele, má za 

toto období právo na peněžní náhradu ve výši průměrného měsíčního výdělku. Jde tedy 

o jakési „vyplacení“ zaměstnance ze zaměstnání, díky němuž není třeba dodržet 

výpovědní dobu. 

 Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance nevyžaduje žádný důvod. 

Naopak zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů taxativně 

uvedených v ustanovení § 63 odst. 1 SvKZP, které v podstatě kopírují důvody 

zaměstnavatelovy výpovědi uvedené v českém zákoníku práce (§ 52 ZP), resp. 

v zákoníku práce z roku 1965, s výjimkou výpovědního důvodu dle § 52 písm. h) ZP 

(porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance).286 V případě výpovědi dané 

zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti zaměstnance dle § 63 odst. 1 písm. b) SvkZP 
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slovenský zákoník práce výslovně stanoví, že po dobu dvou měsíců od skončení 

pracovního poměru zaměstnavatel nesmí zrušené místo znovu vytvořit a přijmout na toto 

místo jiného zaměstnance (srov. § 61 odst. 3 SvkZP). 

Platnost výpovědi ze strany zaměstnavatele omezují ještě další hmotněprávní 

podmínky. Mezi ně patří tzv. nabídková povinnost zaměstnavatele upravená v ustanovení 

§ 63 odst. 2 SvkZP, podle něhož zaměstnavatel musí nabídnout jinou vhodnou práci 

zaměstnanci, s nímž hodlá rozvázat pracovní poměr výpovědí z jakýchkoliv jiných 

důvodů než z důvodu porušení pracovní kázně nebo z důvodu, pro který lze skončit 

pracovní poměr okamžitě. Nabídkové povinnosti se může zaměstnavatel zprostit pouze 

v případě, že nemá možnost zaměstnance dále zaměstnávat ve sjednaném místě výkonu 

práce anebo že zaměstnanec nechce přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu 

zaměstnavatel nabídl ve sjednaném místě výkonu práce, nebo se podrobit přípravě na tuto 

jinou práci. Nabídkovou povinnost stanovil pro zaměstnavatele i český 

(resp. československý) zákoník práce z roku 1965 v § 46 odst. 2. Český zákoník práce 

z roku 2006 ji však již neupravuje. Další podmínkou platnosti jednostranného rozvázání 

pracovního poměru zaměstnavatelem (tj. výpovědí nebo okamžitým zrušením) je podle 

§ 74 SvkZP jeho projednání se zástupci zaměstnanců. Podle slovenského zákoníku práce 

má nesplnění zaměstnavatelovy povinnosti projednat výpověď se zástupci zaměstnanců 

vždy za následek neplatnost výpovědi na rozdíl od české právní úpravy (srov. § 61 ZP ve 

spojení s § 19 odst. 1 a 2 ZP a též kap. 3.8.1.), která sice také vyžaduje předchozí 

projednání výpovědi s odbory, ale absence takového projednání nezpůsobuje její 

neplatnost (kromě absence předchozího souhlasu s výpovědí členovi odborového 

orgánu). I přestože nastaly skutečnosti naplňující konkrétní důvod pro uplatnění 

výpovědi, zaměstnavatel nesmí dle § 64 SvkZP dát zaměstnanci výpověď v průběhu 

ochranné doby, jinak bude taková výpověď neplatná. Tato úprava zákazu výpovědi 

v ochranné době včetně výjimek z tohoto zákazu se téměř shoduje s úpravou v českém 

zákoníku práce (§ 53 a 54 ZP).287 

Úprava dalších možných způsobů skončení pracovního poměru se opět do velké 

míry podobá právní úpravě v českém zákoníku práce. Zaměstnavatel může pracovní 
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poměr skončit i okamžitě, jestliže zaměstnanec porušil závažně pracovní disciplínu nebo 

byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin (ovšem na rozdíl od české úpravy bez 

ohledu na dobu trestu odnětí svobody a bez ohledu na souvislost s plněním pracovních 

úkolů). Zaměstnance slovenský zákoník práce opravňuje k okamžitému skončení 

pracovního poměru, pokud nemůže podle lékařského posudku dále vykonávat práci bez 

vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho nepřevedl na jinou pro zaměstnance 

vhodnou práci nebo pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu, cestovní náhrady 

či náhradu mzdy do 15 dní po uplynutí jejich splatnosti anebo pokud je bezprostředně 

ohrožen život či zdraví zaměstnance.288 

Obdobně jako český zákoník práce i slovenský přiznává zaměstnanci právo na 

odstupné, skončí-li pracovní poměr výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou. Na 

Slovensku má však zaměstnanec nárok na odstupné nejen v případě rozvázání pracovního 

poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních nebo z důvodu, že 

zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ale 

také z důvodu obecné zdravotní nezpůsobilosti. Stejně jako v ČR náleží zaměstnanci 

odstupné i tehdy, skončí-li pracovní poměr jeho výpovědí nebo dohodou z důvodu 

podstatného zhoršení pracovních podmínek při převodu podniku nebo jeho části. Výše 

odstupného je stejně jako v ČR stanovena v závislosti na délku trvání pracovního poměru 

a důvod, pro který pracovní poměr skončil. Pohybuje se od jednonásobku až do 

pětinásobku průměrného měsíčního příjmu zaměstnance a v případe skončení pracovního 

poměru z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání činí dokonce desetinásobek 

průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.  Rozdíl mezi českou a slovenskou úpravou 

odstupného však spočívá v tom, že slovenská stanoví trochu jiné podmínky pro 

poskytnutí odstupného při skončení pracovního poměru dohodou než pro poskytnutí 

odstupného při skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele 

(srov. § 76 odst. 1 a 2 SvkZP).289 

Velmi podobně jako český zákoník práce upravuje slovenský zákoník práce 

rovněž neplatnost skončení pracovního poměru a nároky z účastníků pracovního poměru 
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z toho vyplývající (srov. § 77 až 80 SvkZP). Lhůta pro podání žaloby na určení neplatnosti 

výpovědi z pracovního poměru (resp. okamžitého skončení, zrušení ve zkušební době 

nebo dohody) činí shodně pro zaměstnance i zaměstnavatele 2 měsíce ode dne, kdy měl 

pracovní poměr skončit (srov. § 77 SvkZP). 
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8. Výpověď z pracovního poměru de lege ferenda 

 Právní úprava výpovědi z pracovního poměru (resp. skončení pracovního poměru) 

má zásadní význam pro vytvoření rovnováhy mezi flexibilitou pracovního trhu a 

ochranou zaměstnance. Musí tedy zajistit dostatečnou mobilitu pracovních sil, tzn. 

prostor pro snadné a rychlé rozvázání pracovního poměru, ale zároveň musí poskytnout 

zaměstnanci ochranu před okamžitým skončením pracovního poměru bez vážného 

důvodu, před jednostranným rozvázáním pracovního poměru z důvodů spočívajících na 

straně zaměstnavatele bez adekvátní finanční kompenzace nebo zabezpečení či podpory 

ze strany státu a také před jednostranným rozvázáním pracovního poměru 

zaměstnavatelem v době, kdy se zaměstnanec nachází v těžké sociální situaci. 

 Česká úprava výpovědi z pracovního poměru (resp. obecně skončení pracovního 

poměru) se podle mého názoru a také podle stanoviska mnohých odborníků až příliš 

přiklání k principu ochrany zaměstnance. Zákonodárce by se tudíž měl zamyslet nad 

provedením legislativních změn, které by vedly k větší flexibilitě (resp. liberalizaci) této 

úpravy.290 V této poslední kapitole se pokusím některé možné změny nastínit. Inspirovat 

se budu mj. také výše analyzovanými právními úpravami výpovědi z pracovního poměru 

v Německu, Rakousku a na Slovensku. 

8.1. Zkrácení výpovědní doby a možnost „vykoupení“ 

 Stávající minimální délku výpovědní doby stanovenou § 51 ZP na 2 měsíce 

považuji za zbytečně dlouhou. Při výpovědi z pracovního poměru mnohdy dochází 

k vážnému narušení spolupráce mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kdy obě strany 

nejsou schopny nebo ani nemají zájem dále pokračovat v pracovním poměru během 

plynutí výpovědní doby. Proto se domnívám, že není nezbytné trvat na zachování 

dvouměsíční výpovědní doby. Za účelem posílení flexibility pracovního trhu navrhuji 

zkrátit minimální výpovědní dobu na 1 měsíc jak pro výpověď zaměstnance, tak i 

zaměstnavatele. Výpovědní doba by přitom začala běžet již ode dne doručení výpovědi a 

skončila by uplynutím téhož dne následujícího kalendářního měsíce (resp. pokud by 

                                                 

290 Srov. například: PICHRT, Jan. Meze liberalizace v pracovní právu – parametr proměnný v čase. Právní 

rozhledy, 2011, roč. 19, č. 9, s. 327. nebo BEZOUŠKA, Petr. Skončení pracovního poměru výpovědí 

v České republice: Úvahy de lege ferenda. Právní fórum. 2006, roč. 3, č. 7, s. 252-257. 
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takový den v následujícím kalendářním měsíci nebyl, tak by konec výpovědní doby 

připadl v souladu s § 605 odst. 2 ObčZ na poslední den následujícího kalendářního 

měsíce). O ponechání delší dvouměsíční výpovědní doby lze uvažovat při výpovědi 

z důvodů nespočívajících v osobě nebo chování zaměstnance (tedy při výpovědi 

z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele) nebo při výpovědi bez naplnění 

konkrétního důvodu, jestliže by česká právní úprava takovou výpověď připouštěla. 

 Na druhou stranu se však také nabízí otázka, zda by výpovědní doba u výpovědi 

ze strany zaměstnavatele neměla být naopak prodloužena s ohledem na délku trvání 

pracovního poměru u téhož zaměstnavatele, jak je tomu například v Německu nebo u 

zaměstnanců „nedělnického“ povolání v Rakousku. Potřebu přijetí takové úpravy lze 

odůvodnit nutností ochrany starších zaměstnanců, kteří bývají na pracovním trhu často 

znevýhodňováni, neboť někteří zaměstnavatelé je pokládají za neperspektivní. Nicméně 

dle mého názoru by ochrana zaměstnanců měla spočívat spíše v poskytnutí odpovídající 

finanční kompenzace při rozvázání pracovního poměru nebo by měla vycházet spíše ze 

systému zaměstnanosti či sociálního zabezpečení. 

 Nejen v souvislosti s případným prodloužením výpovědní doby u déletrvajících 

pracovních poměrů by bylo vhodné do české právní úpravy zavést také institut tzv. 

„vykoupení“ nebo „vyplacení“ ze zaměstnání, jenž funguje například u našich 

slovenských sousedů. Slovenský zákoník práce připouští, aby se zaměstnavatel a 

zaměstnanec dohodli v pracovní smlouvě na tom, že zaměstnanec má právo na peněžitou 

náhradu ve výši průměrného výdělku, nezůstane-li u zaměstnavatele pracovat v průběhu 

plynutí výpovědní doby. Já bych navrhl, aby „vykoupení“ za nedodržení výpovědní doby 

bylo možné v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele i zaměstnance a aby tato 

možnost vyplývala přímo ze zákoníku práce bez nutnosti předchozí dohody v pracovní 

smlouvě. Výše takové kompenzace za rychlejší rozvázání pracovního poměru by mohla 

odpovídat alespoň průměrnému výdělku zaměstnance za dobu, o níž se výpovědní doba 

zkrátila, a to jak při „vykoupení“ ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. 

V naléhavých případech (např. jestliže by nedodržení výpovědní doby mohlo způsobit 

zaměstnavateli nebo zaměstnanci škodu) by zákoník práce mohl právo na jednostranné 

„vykoupení“ vyloučit. Z důvodu nezbytnosti vypořádání vzájemných nároků mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem doporučuji, aby pracovní poměr trval ještě alespoň 

1 týden poté, co jedna ze stran uplatní právo na „vykoupení“ či „vyplacení“. 
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8.2. Obecnější vymezení výpovědních důvodů 

 Současná právní úprava stanoví taxativní výčet důvodů pro podání výpovědi 

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, což podle mého názoru až příliš omezuje 

zaměstnavatele v možnosti jednostranně rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem. 

Zaměstnavatelé proto v praxi často konstruují nejrůznější organizační změny svého 

podniku, aby se v jejich důsledku stal nechtěný zaměstnanec nadbytečným a 

zaměstnavatel mu tak mohl dát výpověď. Rigidní a podrobný výčet výpovědních důvodů 

nemůže nikdy obsáhnout všechny situace, kdy je ospravedlnitelné, aby zaměstnavatel 

rozvázal pracovní poměr se zaměstnancem. Navíc zaměstnavatel nese podnikatelské 

riziko a rovněž odpovědnost za jednání svých zaměstnanců, kteří mu odpovídají za škodu 

způsobenou zaviněným porušením pracovních povinností pouze v rozsahu maximálně 

čtyřapůlnásobku jejich průměrného měsíčního výdělku, ledaže zaměstnanec škodu 

způsobil úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek (srov. § 257 ZP). 

Navrhl bych tudíž obecnější vymezení výpovědních důvodů nebo případně spojení 

některých současných důvodů výpovědi ze strany zaměstnavatele tak, aby zaměstnavatelé 

měli větší volnost při rozhodování o propouštění svých zaměstnanců. 

 Vhodnou inspiraci lze najít v německém zákonu na ochranu před výpovědí 

z pracovního poměru. Český zákoník práce by mohl obdobně stanovit obecný výpovědní 

důvod spočívající v tom, že výpověď daná zaměstnavatelem musí být ospravedlnitelná. 

Neznamenalo by to však možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele bez existence 
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jakéhokoliv důvodu.291 Za ospravedlnitelnou by se považovala zaměstnavatelova 

výpověď zejména z naléhavých provozních důvodů (tj. organizačních, výrobních, 

ekonomických apod.) nebo z důvodů spočívající v osobě zaměstnance (tj. dlouhodobá 

zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, častá krátkodobá zdravotní nezpůsobilost 

zaměstnance, nesplnění předpokladů pro výkon práce na straně zaměstnance apod.) anebo 

z důvodů porušování povinností zaměstnance (odmítání konat práci, fyzický nebo 

majetkový útok na zaměstnavatele, nedovolené užívání internetu apod.). Takto obecně 

vymezené výpovědní důvody by měly zahrnout téměř všechny případy, při kterých by 

bylo ospravedlnitelné, aby zaměstnavatel mohl jednostranně rozvázat pracovní poměr se 

zaměstnancem. Výpověď, která by nebyla ospravedlnitelná, by byla neplatná. 

Zaměstnanec by tak byl chráněn před zcela bezdůvodnou výpovědí a také například před 

výpovědí z diskriminačních důvodů.292 

 Pochopitelně v případě přijetí výše popsané úpravy obecně vymezených 

výpovědních důvodů by hrála velkou roli judikatura. Nicméně ta má velký význam již za 

současné úpravy. Za větší úskalí výše popsaného návrhu na zobecnění výpovědních 

důvodů považuji skutečnost, že tento návrh by patrně nezískal podporu napříč celým 

                                                 

291 Před zcela neodůvodněnou výpovědí z pracovního poměru chrání zaměstnance mezinárodní a evropské 

právo. Například článek 24 písm. a) revidované Evropské sociální charty přiznává právo všem 

zaměstnancům na to, aby jejich zaměstnání nebylo ukončeno bez platných důvodů, přičemž tyto důvody 

mohou souviset s jejich schopnostmi nebo chováním zaměstnance anebo mohou být založeny na 

provozních potřebách podniku, závodu nebo služby. Článek 24 písm. b) pak stanoví, že zaměstnanci mají 

právo na přiměřené odškodnění nebo jinou vhodnou podporu, pokud jejich zaměstnání bylo skončeno bez 

platného důvodu. Česká republika však revidovanou Evropskou sociální chartu doposud neratifikovala.  

Stejně tak neratifikovala ani Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 158 o ukončení zaměstnání, která 

v článku 4 vyslovuje zákaz ukončení zaměstnání, neexistuje-li platný důvod pro takové skončení, jenž 

souvisí se schopnostmi nebo chováním zaměstnance anebo vyplývá z organizačních potřeb podniku, 

instituce nebo služby. Jelikož revidovaná Evropská sociální charta ani Úmluva MOP č. 158 nebyly Českou 

republikou ratifikovány, jejich ustanovení nejsou pro ČR závazná. ČR je však vázána Listinou základních 

práv EU, která v článku 30 výslovně garantuje právo každého zaměstnance na ochranu před neoprávněným 

propuštěním ze zaměstnání v souladu s právem EU a s vnitrostátními předpisy a zvyklostmi. Zaměstnanec 

je tedy podle tohoto článku chráněn před zcela neodůvodněnou výpovědí z pracovního poměru. S ohledem 

na výše uvedené se domnívám, že by bylo problematické, pokud by česká právní úprava umožnila 

zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru zcela bez existence jakéhokoliv důvodu, 

navíc bez adekvátní finanční kompenzace. Srov.: DEJMKOVÁ, Hana. Výpověď z pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele bez uvedení důvodu. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. 20, č. 2, s. 186-

192. 

292 Obdobně by bylo možné zobecnit i důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru, které by bylo 

možné učinit při existenci závažného důvodu. Stejně jako rakouské právní předpisy by český zákoník práce 

mohl stanovit také jejich demonstrativní výčet. 
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politickým spektrem. Lze proto navrhnout kompromisní řešení, které by spočívalo ve 

spojení a zjednodušení formulace některých výpovědních důvodu. Takový postup se 

nabízí u výpovědi z organizačních důvodů dle § 52 písm. a), b), a c) ZP. Dále bych navrhl 

spojení výpovědních důvodů uvedených v § 52 písm. d) a e) ZP, neboť z hlediska 

možnosti dát zaměstnanci výpověď z důvodu jeho zdravotní nezpůsobilosti konat 

dosavadní práci není relevantní, zda tato nezpůsobilost byla způsobena v souvislosti 

s pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákoník práce tyto dva výpovědní důvody 

rozlišuje především pro účely stanovení výše odstupného. Domnívám se však, že 

odškodnění zaměstnance za pracovní úraz či nemoc z povolání by nemělo být 

poskytováno formou odstupného (srov. kapitola 3.6.2.). Za vhodné řešení považuji také 

spojení výpovědních důvodů upravených v § 52 písm. f), g) a h) ZP, které by mohl být 

přeformulovány v jeden společný výpovědní důvod pro nesplnění předpokladů nebo 

porušování povinností vyplývajících z pracovního poměru ze strany zaměstnance.  

8.3. Změny týkající se odstupného 

 Domnívám se, že namísto dlouhé výpovědní doby a omezení výpovědí ze strany 

zaměstnavatele na taxativně stanovené důvody by ochrana zaměstnance před negativními 

důsledky výpovědi z pracovního poměru měla spočívat spíše v poskytnutí adekvátní 

finanční kompenzace (odstupného). Nejsem však pro dosavadní úpravu odstupného ve 

formě jednorázového odškodnění při rozvázání pracovního poměru výpovědi 

(resp. dohodou) z organizačních důvodů na straně zaměstnavatele a z důvodu zdravotní 

nezpůsobilosti zaměstnance způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Jestliže zaměstnavatelé v době rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem 

nedisponují dostatkem peněžitých prostředků, tak mají problémy tuto povinnost 

poskytnout zaměstnanci jednorázové odstupné dodržet. Zvážil bych tedy alespoň přijetí 

úpravy, která by zaměstnavateli umožnila vyplácet zaměstnancům odstupné postupně ve 

splátkách (např. ve výši půlnásobku nebo jednonásobku průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance). 

 Nicméně za nejvhodnější řešení zajištění ochrany zaměstnance před nepříznivými 

dopady výpovědi z pracovního poměru považuji vyplácení odstupného ze systému 

sociálního zabezpečení, do něhož by zaměstnavatel pravidelně přispíval. Po vzoru 

rakouské právní úpravy by mohlo být zaměstnanci poskytováno odstupné z prostředků 
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fondu sociálního zabezpečení, kam by zaměstnavatel měsíčně vkládal na zvláštní účet 

každého zaměstnance částku odpovídající 1 až 3 % z průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance. Při rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele nebo 

dohodou by se zaměstnanec mohl rozhodnout, zda si nechá prostředky z tohoto účtu 

vyplatit jako odstupné nebo zda si je převede na účet vedený u nového zaměstnavatele 

anebo zda je využije ke zvýšení nároku na důchod.293 

 Vedle odstupného z fondu systému sociálního zabezpečení by mohlo být 

zaměstnanci poskytováno také odstupné mimo rámec tohoto fondu v případě, že by se 

zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na tom, že neuplatní neplatnost výpovědi u 

soudu. Obdobně je tomu například v Německu. Výše odstupného by v takovém případě 

byla odstupňována s ohledem na počet odpracovaných let u zaměstnavatele a mohla by 

činit například půlnásobek průměrného měsíčního výdělku za každý rok trvání 

pracovního poměru, a to až do celkové výše dvanáctinásobku průměrného měsíčního 

výdělku. Možnost takové dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem by řešila 

situace, kdy si zaměstnavatel není jistý, že by v případném soudním sporu se 

zaměstnancem o neplatnost rozvázání pracovního poměru uspěl. Tento institut by bylo 

možné využít také pro situace, kdy zaměstnanec úspěšně uplatní neplatnost výpovědi 

z pracovního poměru u soudu, avšak soud na návrh zaměstnance nebo zaměstnavatele 

rozhodne, že pracovní poměr přesto skončí, neboť další pokračování pracovního poměru 

není možné například z důvodu narušení důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

nebo z provozních důvodů na straně zaměstnavatele. Další trvání pracovního poměru totiž 

často nepřipadá v úvahu vzhledem k ochromení vztahu mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem v důsledku podání výpovědi. 

8.4. Změny týkající se úpravy sporů o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru 

 Ohledně právní úpravy týkající se řešení sporů o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru bych předně navrhl zkrácení lhůty pro uplatnění neplatnosti u soudu. Lhůta 

                                                 

293 Právo na vyplacení prostředků by zaměstnanci nepříslušelo v případě výpovědi z důvodů spočívajících 

v porušení pracovních povinností zaměstnancem a také při rozvázání pracovního poměru okamžitým 

zrušením ze strany zaměstnavatele a při jednostranném rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnance (až na některé výjimky – srov. např. § § 339a a § 345a ZP). 
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2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, je dle mého názoru zbytečně dlouhá, 

a proto bych doporučil její zkrácení na 1 měsíc nebo i na kratší období. 

 V zájmu rychlejšího a kvalitnějšího rozhodování sporů o neplatnost rozvázání 

pracovního poměru bych dále navrhl, aby bylo přípustné alternativní řešení 

pracovněprávních sporů o neplatnost skončení pracovního poměru v rozhodčím řízení a 

aby došlo ke specializaci senátů obecných soudů. Specializace soudů by se měla projevit 

účastí zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců v soudním a potažmo i rozhodčím řízení. 

Jejich účast by spočívala v tom, že odborové svazy a zaměstnavatelské svazy by 

jmenovaly do soudních či rozhodčích řízení přísedící. 

 Zneužívání rozhodčího řízení pro řešení sporů o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru lze snadno zabránit stanovením přísnějších požadavků pro sjednání platné 

rozhodčí smlouvy nebo doložky, jak je tomu u rozhodčích smluv a doložek pro řešení 

sporů ze spotřebitelských smluv (srov. § 3 odst. 3 a 5 RŘ). 
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Závěr 

 Ve své práci jsem se nejprve zabýval obecnými otázkami pracovního práva, jako 

jsou jeho pojetí a funkce, postavení v rámci systému práva, vztah k občanskému právu a 

kogentnost či dispozitivnost pracovněprávních norem. Z důvodu zasazení hlavního 

tématu práce – výpovědi z pracovního poměru – do širšího rámce jsem ve druhé kapitole 

stručně rozebral také ostatní způsoby skončení pracovního poměru. Ve třetí až šestá 

kapitole jsem se již věnoval analýze současné právní úpravy výpovědi z pracovního 

poměru a otázkám, které s ní přímo souvisejí, což bylo hlavním cílem mé práce. Na 

základě této analýzy současné české úpravy a exkurzu do německé, rakouské a slovenské 

právní úpravy v kapitole sedmé jsem si dovolil v závěrečné osmé kapitole nastínit některé 

možné návrhy legislativních změn, které by podle mého názoru mohly vést k větší 

flexibilitě pracovního trhu v ČR při zachování dostatečné ochrany zaměstnanců. 

Návrhy legislativních změn uvedené v závěrečné kapitole by však měly být 

doprovázeny také vytvořením většího prostoru pro kolektivní vyjednávání, jako je tomu 

například v německém nebo rakouském pracovním právu. Přestože v roce 2013 bylo v ČR 

kolektivní smlouvou pokryto pouze necelých 38 % zaměstnanců, větší pružnost a 

dispozitivnost pracovněprávní úpravy by mohla podnítit zájem zaměstnanců o osobní 

zapojení do kolektivního vyjednávání a zvýšit tak jeho význam.294 Pro srovnání 

v Rakousku bylo k roku 2012 kryto kolektivní smlouvou 95 % zaměstnanců a v Německu 

59 % zaměstnanců. V zemích EU se tento podíl pohybuje průměrně okolo 60 % 

zaměstnanců.295 

Samozřejmě si uvědomuji důležitost ochranné funkce pracovního práva, nicméně 

přílišné ochranářství může postavení zaměstnanců ještě více zhoršit a naopak liberalizace 

pracovněprávních vztahů může jejich pozici zlepšit. Pružnější právní úprava by mohla 

zvýšit mobilitu zaměstnanců a snížit nezaměstnanost. Ve srovnání s německou a 

rakouskou právní úpravou a v některých ohledech i se slovenskou je stávající česká právní 

úprava výpovědi z pracovního poměru více ochranářská a méně liberální, a proto se 

                                                 

294 Srov.: Tabulka Českého statistického úřadu A7 – Podíly zaměstnanců, placený čas a hrubé měsíční mzdy 

podle kolektivní smlouvy a pohlaví za rok 2013. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/E50025074B/$File/11002614A7.pdf.  

295 Srov.: Tabulka Collective bargaining coverage. Dostupné z: http://www.worker-

participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Collective-Bargaining2. 

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/E50025074B/$File/11002614A7.pdf
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Collective-Bargaining2
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Collective-Bargaining2
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domnívám, že by bylo vhodné učinit kroky směřující k její větší liberalizaci (flexibilitě). 

Vytvořit vyváženou právní úpravu výpovědi z pracovního poměru, která by zajistila 

flexibilitu pracovního trhu a zároveň dostatečnou ochranu zaměstnance, rozhodně není 

snadný úkol. Vzhledem k tomu, že ČR i další státy EU stále ohrožují ekonomická krize a 

vysoká nezaměstnanost, jedná se o úkol pořád aktuální, o kterém by se mělo diskutovat, 

což se snažím činit prostřednictvím této práce. 
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Název práce v anglickém jazyce 

Notice of Termination of Employment Relationship 

Summary 

 The thesis is concerned with notice of termination of employment relationship. 

Notice of termination of employment is one of the ways of termination of employment. 

It is unilateral legal act that results in termination of employment after expiration of period 

of notice. This legal institute occurs in practice quite often. Many people certainly have 

their own experience with notice of termination of employment either as an employer or 

as an employee.  

 The thesis analyses current Czech legislation (effective as from 1st January 2015) 

in reference to existing case law. It comprises eight chapters. The first chapter deals with 

general issues of labour law – its concept and function, its role in legal system, its relation 

to civil law and directory or mandatory nature of labour law rules. The second chapter 

introduces further ways of termination of employment – further legal acts resulting in 

termination of employment (i.e. agreement on termination of employment, instant 

termination of employment, termination of employment during the probationary period), 

termination of employment on the basis of an official decision and termination of 

employment by legal events. The Czech legislation regulating notice of termination of 

employment is analysed in the third chapter. The fourth chapter explains prohibition of 

notice of termination of employment during protective period and exemptions from this 

prohibition. The fifth chapter focuses on invalidity of notice of termination and the sixth 

chapter deals with employer’s obligations consequent upon termination of employment. 

The seventh chapter examines legislation regulating notice of termination of employment 

in foreign countries – in Germany, Austria and Slovakia. In the final eight chapter are 

considered potential amendments to the Czech legislation – e.g. shortening the period of 

notice, more general formulation of the reasons for notice of termination of employment, 

amendments to regulation of redundancy payment and amendments to regulation of 

dispute arising out of employment relationships. 

 The Czech legislation regulating notice of termination of employment emphasises 

more the protection of employee than the flexibility of employment market in comparison 

with Germen, Austrian and in some aspects also with Slovakian legislation. Potential 
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amendments submitted in the eight chapter should lead into greater flexibility of 

employment market in the Czech Republic while preserving adequate protection of 

employees. The situation of employee’s could paradoxically become worse due to 

excessive protectionism. Vice versa liberalisation of legislation regulating termination of 

employment could increase employee mobility and decrease unemployment and therefore 

it could improve the situation of employee’s. 

Klíčová slova 

Pracovní právo, pracovní poměr, skončení, výpověď. 

Key words 

Labour law, Employment relationship, Termination, Notice. 

Abstract 

 The thesis deals with notice of termination of employment relationship. It aims 

not only to analyse current Czech legislation including existing case law, but also to 

outline possible proposals of amendments (de lege ferenda considerations). It consists of 

eight chapters. The first chapter is concerned with general issues of labour law – its 

concept and function, its role in legal system, its relation to civil law and directory or 

mandatory nature of labour law rules. The second chapter provides a basic analysis of 

further ways of termination of employment relationship, which are further legal acts 

leading to termination of employment (i.e. agreement on termination of employment, 

instant termination of employment, termination of employment during the probationary 

period), termination of employment on the basis of an official decision and termination 

of employment by legal events. The third chapter to the sixth chapter deals with current 

Czech legislation regulating notice of termination of employment and with further related 

issues – prohibition of notice of termination during protective period and exemptions 

from this prohibition (chapter 4), invalidity of notice of termination (chapter 5) and 

employer’s obligations consequent upon termination of employment (chapter 6). The 

third chapter mainly focuses on reason for notice of termination of employment served 

by employer on employee. The seventh chapter compares German, Austrian and 

Slovakian legislation regulating notice of termination of employment. The eight chapter 
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outlines potential amendments to Czech legislation (de lege ferenda considerations) that 

should both contribute to more flexible employment market in the Czech Republic and 

preserve adequate protection of employees. The thesis reflects the legislation effective as 

from 1st January 2015.  

Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá výpovědí z pracovního poměru. Klade si za cíl nejen 

analyzovat současnou českou právní úpravu včetně dosavadní judikatury, ale i nastínit 

možné návrhy na její změny (úvahy de lege ferenda). Skládá se z celkem osmi kapitol. 

První kapitola se věnuje obecným otázkám pracovního práva – jeho pojetí a funkci, 

postavení v rámci systému práva, vztahu k občanskému právu a také problematice 

kogentnosti a dispozitivnosti pracovněprávních norem. Druhá kapitola podává základní 

rozbor ostatních způsobů skončení pracovního poměru, kterými jsou další právní jednání 

směřující ke skončení pracovního poměru (tj. dohoda o rozvázání pracovního poměru, 

okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době), 

skončení pracovního poměru na základě úředního rozhodnutí a skončení pracovního 

poměru právními událostmi. Třetí až šestá kapitola se již zabývá současnou českou právní 

úpravou výpovědi z pracovního poměru a souvisejícími otázkami, jako jsou zákaz 

výpovědi v ochranné době a výjimky z tohoto zákazu (ve čtvrté kapitole), neplatnost 

výpovědi (v páté kapitole) a povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru 

(v šesté kapitole). Nejrozsáhlejší část třetí kapitoly (šestá podkapitola) se zaměřuje na 

důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele. Sedmá kapitola nabízí exkurz do německé, 

rakouské a slovenské právní úpravy výpovědi z pracovního poměru. Poslední osmá 

kapitola předkládá nástin možných legislativních změn, resp. úvah de lege ferenda, jež 

by mohly přispět k větší flexibilitě pracovního trhu v ČR a přitom by zajistily dostatečnou 

ochranu zaměstnanců. Diplomová práce vychází z právního stavu účinného k 1. lednu 

2015. 

 


