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Úvod 

 

Úvodem je vhodné představit téma, kterým se bude tato diplomová práce zabývat. 

Název diplomové práce zní: „Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního 

poměru“. Ústředním tématem práce budou právní povinnosti, které zaměstnavateli 

vznikají v souvislosti se skončením pracovního poměru se zaměstnancem, který vznikl 

na základě pracovní smlouvy. Ale i právních vztahů vzniklých na základě dohody o 

provedení práce a dohody o pracovní činnosti, čímž chci upozornit hlavně na určité 

odlišnosti. Největší pozornost bude věnována právnímu institutu odstupného a 

povinnostem zaměstnavatele vydat potvrzení o zaměstnání a posudek o pracovní činnosti. 

Jedná se o povinnosti, které jsou upraveny zákoníkem práce. Okrajově budou zmíněny i 

jiné povinnosti, které zaměstnavateli mohou vzniknout, především takové, ke kterým se 

smluvně zaváže na základě principu smluvní autonomie. V práci bude také uvedena 

zahraniční právní úprava, konkrétně odstupné, odchodné, potvrzení o zaměstnání a 

pracovní posudek podle slovenského právního řádu. 

Základním pramenem, který je pro tuto práci používán, je zákoník práce. 

V současnosti platným a účinným zákoníkem práce je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Právo je však dynamický obor, který se vyvíjí v čase. V práci jsou tedy zpracována 

zejména za účelem srovnání i znění dřívějšího zákoníku práce, zákona č. 65/1965 Sb., 

který byl účinný do 31. 12. 2006. Především ve znění novel, které byly vydány po roce 

1989 a zohledňují socioekonomický posun státu také v oblasti pracovněprávních 

předpisů. 

Text této diplomové práce je ukončen k právnímu stavu odpovídajícímu ke dni 31. 

prosince 2013. 

Pracovní právo hraje významnou roli v ekonomických vztazích. Ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo se s pracovněprávními pravidly často setkává, a to ať už na straně 

zaměstnance, tak i na straně zaměstnavatele. Pro zajištění svých materiálních potřeb 

vykonávají lidé činnost, která má ekonomickou povahu. Lidé mohou sami vytvářet 

nabídku zboží a služeb. Další možností je výkon činnosti pro jiného v pracovněprávním 
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vztahu. Poskytnutí pracovní síly jinému, který ji potřebuje, je výhodné, jen jestliže bude 

poskytnuta odměna. Právě pro takovou situaci je vytvářeno celé právní odvětví 

pracovního práva. Poskytnutí státem garantovaných pravidel pro realizování 

pracovněprávních vztahů svědčí o zájmu společnosti na ochraně a jistotě práv při práci a 

v souvislosti se zaměstnáváním. 

Motivem k výběru tohoto tématu diplomové práce byl význam předmětných 

institutů v jedné ze zásadních fází pracovního poměru. Přestože se to tak může z počátku 

jevit, není skončení pracovního poměru definitivním koncem vzájemných vztahů mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, což je také snahou této práce ozřejmit. Povinnosti 

zaměstnavatele při skončení pracovního poměru rozeberu v širších souvislostech a 

zaměřím se i na otázky s tématem práce bezprostředně související. 

Svou práci jsem rozdělil do úvodu, sedmi kapitol a závěru. V první kapitole se 

zabývám pojetím pracovního práva, druhá kapitola se týká vývoje pracovního práva, ve 

třetí kapitole uvádím prameny právní úpravy, čtvrtá kapitola pojednává o institutech 

pracovního práva, které se vztahují k tématu práce. Povinnosti zaměstnavatele při 

skončení pracovního poměru jsou rozebrány v páté kapitole. Zahraniční právní úprava ve 

Slovenské republice je obsažena v šesté kapitole. Změny v právní úpravě pracovního 

práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem jsou zmíněny v sedmé kapitole.   
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1 Pojetí pracovního práva 

 

Pracovní právo je soubor právních norem, které upravují právní vztahy, jež 

vznikají v souvislosti se zaměstnáváním osob, jakož i jiná navazující práva a povinnosti. 

Literatura věnující se problematice pracovního práva zohledňuje při jeho 

definování otázku existence hranice pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 

Hlavní funkcí pracovního práva je funkce ochranná. Pracovní právo může proto být 

pokládáno za součást práva sociálního. „Sociální právo je zpravidla chápáno jako souhrn 

právních norem zahrnovaných do pracovního práva a právních norem zahrnovaných do 

práva sociálního zabezpečení.“ 1 

Zařazení pracovního práva do systému práva podle hlediska metody právní úpravy 

je obtížným úkolem. Svou povahou totiž zasahuje jak do oblasti práva soukromého, tak 

v něm můžeme nalézt i prvky práva veřejného. Nelze tedy jednoznačně určit, že pracovní 

právo je přísně součástí práva soukromého nebo práva veřejného. Je však považováno za 

právo soukromé. 

Podle výše citované učebnice je pracovní právo považováno za soubor právních 

norem, které upravují tři oblasti. 

První oblastí je individuální pracovní právo. Právní úpravu lze nalézt v zákoníku 

práce. Individuální pracovní právo je zásadní oblastí, která obsahuje nejdůležitější 

úpravu, na kterou navazují všechny ostatní součásti pracovního práva. Týká se vztahů 

zaměstnavatel – zaměstnanec. Druhou oblastí je kolektivní pracovní právo. Upravuje 

vztahy mezi zástupci kolektivů zaměstnanců a zaměstnavateli, či jejich sdruženími. 

„Součástí kolektivního pracovního práva je však též soubor norem, které jsou výsledkem 

smluvněprávních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů (především 

normativní část kolektivních smluv).“ 1 Právní úprava je v zákoníku práce a také v zákoně 

o kolektivním vyjednávání. Třetí oblastí je zaměstnanost, která je upravena zákonem č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ta má již blízko ke správnímu právu. 

                                                 
1 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 5., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 

s. 4-5 
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Postup pro určení, do kterého práva patří pracovní právo, vychází z několika 

teorií. Podle učebnice Aleše Gerlocha, Teorie práva, jsou těmito teoriemi: 

Ulpianova zájmová teorie, nejstarší, která rozlišuje soukromé právo, jež sleduje 

zájem individuálních konkrétních osob, od veřejného práva, které je v zájmu státu. 

Subordinační teorie vychází z pozornosti na rovnost stran vystupujících v 

právních vztazích. Tam, kde jsou práva a povinnosti stran rovná, jde o soukromé právo, 

naopak v případě nadřazenosti jedné a podřazenosti druhé strany právního vztahu půjde 

o veřejnoprávní vztah. 

Organická teorie, která je v současné době nejvíce přijímána, přisuzuje 

veřejnoprávní charakter takovým právním vztahům, ve kterých alespoň na jedné straně 

právního vztahu figuruje orgán moci veřejné. Zároveň je nutno splnit i podmínku, aby 

tento orgán v takovém právním vztahu vydával rozhodnutí o právech a povinnostech 

fyzických a právnických osob podle pravidel stanovených zákonem a v jeho mezích. Jiné 

právní vztahy spadají do kategorie soukromého práva.2 

Část pracovního práva je soukromoprávní povahy. Mezi nejdůležitější 

soukromoprávní instituty pracovního práva patří bezesporu uzavírání smluv. A to jak 

individuálních smluv, jejichž obsahem bývá především úprava pracovního poměru mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem, tak i smluv vycházejících z kolektivního vyjednávání. 

Uvedené příklady jasně naznačují soukromoprávní povahu, pro kterou je typická rovnost 

stran.  

Orgány veřejné moci nemají zákonné oprávnění autoritativně rozhodovat o 

právech a povinnostech, jejichž předmětem by byl vznik povinnosti vykonávání závislé 

práce. Pokud by to mohly udělat, došlo by k zásadnímu narušení smyslu samotného 

pracovního práva. Vytratila by se svoboda rozhodování při vstupování do pracovního 

poměru na obou stranách a pojem pracovní smlouvy by ztratil i svůj významový smysl. 

Dalším znakem soukromého práva je dispozitivnost ustanovení, tedy možnost 

odchýlení se od zákonem daného pravidla. V tomto místě je nutné upozornit na výrazné 

vybočení ze standardní situace. V zájmu ochrany zaměstnance, jako ekonomicky slabší 

                                                 
2 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 

s. 124-125 
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smluvní strany, dochází k rozšíření používání kogentních zákonných ustanovení. 

„V zákoníku práce však není smluvní svoboda omezena pouze veřejnoprávní, především 

zákonnou, regulací. Individuální smluvní svoboda je omezena rovněž vůlí kolektivní, tj. 

kolektivními smlouvami. Toto je další velice významný charakteristický rozdíl od jakékoli 

jiné soukromoprávní úpravy. 

Omezení smluvní svobody ve prospěch slabší strany smluvního vztahu je 

charakteristickým rysem pracovního práva prakticky po celém světě. V zásadě je možné 

říci, že toto omezení se uskutečňuje zákonodárstvím i kolektivními smlouvami.“3 

Ta část pracovního práva, která se váže k veřejnému právu, mimo jiné také 

upravuje zájem státu na zaměstnávání jak svých vlastních obyvatel, tak občanů jiných 

států. K tomu, aby mohl stát účinně a legálně zasahovat vlastní činností do zaměstnanosti, 

potřebuje vytvořit pravidla. Protože do takových vztahů bude stát vstupovat jako strana 

s postavením autority, je třeba veřejnoprávní úpravy. Jako například vytváření příznivých 

podmínek pro zaměstnavatele, kteří se snaží zaměstnávat osoby, ať už se zdravotním 

postižením, čerstvé absolventy škol nebo jiné skupiny osob, které mají na pracovním trhu 

obtížnější uplatnění, například daňovým zvýhodňováním. 

                                                 
3 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 29 
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2 Vývoj pracovního práva 

 

Existence člověka je podmíněna nutností spánku, příjmu potravy, rozmnožováním 

a bezpečím. Od počátků lidského společenství je práce nedílnou součástí života člověka. 

Koncentrace jedinců do skupin zajišťovala větší šanci k přežití. Především díky tomu 

došlo k diferenciaci jedinců, co do obsahu povinností, které museli v rámci celé skupiny 

zajišťovat. Pospolitost byla podmíněna užitečností. Každý jedinec musel přispívat 

k fungování celku, jak nejlépe dovedl. Silnější osoby především zajišťovaly ochranu 

kmene před vnějším světem a zároveň se podílely na obstarávání potravy lovem velkých 

a nebezpečných zvířat. Ostatní osoby se podílely na každodenním řádném fungování 

uvnitř společnosti, staraly se o oheň, ochraňovaly zásoby a vychovávaly děti. 

Společnost lovců a sběračů byla posléze nahrazena organizací založenou na 

schopnosti obdělávat půdu a pěstovat užitková zvířata. Svázání rolníků a pastevců 

s půdou bylo v přímém opaku k předchozí společnosti, která se musela neustále stěhovat 

proto, aby našla obživu. Docházelo k výraznému růstu populace, protože již nebyl člověk 

limitován schopností nalézat potravu, nýbrž ji byl schopen naučenými procesy, kultivací 

vyprodukovat sám.  

S tím byl spojen i důraz na důslednější rozlišení jednotlivých úkolů v rámci dělby 

práce. Posun k nutnosti větší specializace v práci. Také byly kladeny větší nároky na 

společenství, jako ochránce jedinců. 

Každé jednání bylo založeno na vzájemných vztazích, jejichž náplň spočívala ve 

výkonu určité činnosti pro jiného za odměnu, která měla sloužit k zajištění základních 

životních potřeb. Přesně tak, jak je i nyní definován pracovní poměr. 

Starověký Egypt je vhodným prostředkem pro ilustraci. Lidé se usadili v úrodné 

oblasti kolem řeky Nilu. Ten opakujícími se životodárnými povodněmi vyživoval půdu 

tak, aby na ní bylo možno pěstovat plodiny důležité pro další rozvoj. Pohled obyvatel 

starověkého Egypta na svět byl ovládán polyteistickým náboženstvím, kde osoba faraona 

ztělesňovala boha na zemi. Kněží se starali o náboženské záležitosti. Společnost již 

ovládala písmo, a tak bylo možné, aby říše zabírala větší území a přitom byl zajištěn řádný 

výběr daní. Písaři evidovali důležité informace pro vládu, místní správu, chrámy i pro 
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soudy. Systém práce a daní byl natolik robustní a poskytující přebytek, že si mohli elitní 

lidé zajistit nákladné stavby, jež jim měly zajistit dosažení posmrtného života. Zároveň 

byl vládce schopen postavit silnou armádu, která zajišťovala jak obranu životů vlastních 

obyvatel, tak i přispěla k rozšíření hranic a vlivu říše. To vše bylo možné díky vztahům, 

které definovaly výkon práce pro jiného. 

Mnohem kvalitnější poznatky máme z bližšího období. Římské právo, které 

tvořilo základ pro ostatní právní řády států evropského kontinentu a potažmo celou 

takzvanou západní civilizaci, nám zanechalo pravidla, která byla významná pro právní 

vztahy, jejichž předmětem byl výkon práce. Locatio conductio, jako závazkový právní 

stav týkající se určitého předmětu nájmu, konkretizován ve smlouvu námezdní, tzv. 

locatio conductio operarum. Původem vychází z nájmu otroků. Předmětem je osobní 

výkon činnosti nekvalifikované povahy, dělníků, řemeslníků. Locator má povinnost 

postupovat podle pokynů conductora po stanovenou dobu a má právo na smluvní 

odměnu, kterou mu poskytne conductor. Takzvaná operae liberales, povolání, která byla 

svou povahou složitější, vyžadovala odbornou znalost a byla zastávána osobami, které si 

mohly dovolit použít své zázemí pro to, aby se takovým dovednostem naučily, byla 

v antickém Římě vykonávána bezplatně. Tehdejší morálka však spojovala s poskytnutím 

služby takového povolání vyjádření uznání formou daru.4 

V době, která následovala, docházelo na evropském území k mnohým změnám. 

Římská říše zabírala rozsáhlé oblasti. Křesťanství a později islám nutně zasahovaly do 

společenského uspořádání. Obchodní svazky umožnily rychlejší šíření myšlenek. Invaze 

asijských kmenů do Evropy nastartovala stěhování národů nebývalých rozměrů. Tyto 

důvody vedly k rozpadu Římské říše na menší území, která se snažila vystupovat jako 

dědici římské kultury. K tomu navíc nástupci Římské říše zohledňovali také vlastní 

tradice a nové společenské způsoby. Vlivem křesťanství se společnost postupně 

posouvala ve svém chápání otroků.5 

Existovalo tak mnoho království a knížectví. Vzájemné postavení se řídilo 

seniorsko-vazalskými vztahy. Nevolnictví vycházelo z institutu pozdní Římské říše 

                                                 
4 BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2., přeprac. vyd., (v nakl. Academia vyd. 1.). Praha: 

Academia, 1994. s. 177-178 
5 HATTENHAUER, Hans. Evropské dějiny práva. Vyd. 1. Překlad Sylva Adlerová et al. Praha: C. H. Beck, 

1998. 
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kolónů. Kolón byl svobodný sedlák, který mohl obdělávat pole za placení nájmu. Výše 

úhrad však vedla k opouštění obdělávané půdy, proti kterému byl později vydán zákaz. 

Kolóni se tak stali připoutáni k půdě a sledoval je osud půdy.6 

Zákonodárství týkající se práce bylo možno nalézt ve středověku v souvislosti 

s právní úpravou hornictví, jako jednoho z nebezpečných zaměstnání a dále v úpravě 

cechů. 

Je potřeba zmínit v souvislosti s tímto velmi důležitý dokument z počátku 14. 

století, který pocházel z českého území. Horní zákoník Václava II., také známý pod 

latinským označením „Ius regale montanorum“, obsahoval pravidla související 

s hornickou činností, především poplatek za těžbu, podíl krále na stříbře, zaváděl novou 

minci – Pražský groš, ale také měl ustanovení týkající se pracovních podmínek osob 

pracujících v těžařství, technická a bezpečnostní pravidla, dále upravoval odměňování a 

délku pracovní doby. Také obsahoval zákaz pro horníky a kováře, aby vytvářeli spolky, 

které by působily formou kolektivního zastoupení. Upravoval – řečeno dnešní 

terminologií – podmínky výkonu práce. Podíl na vypracování tohoto progresivního 

zákoníku měl italský právník Gozzius z Orvieta. 

K mimořádně nebývalému rozvoji zákonodárství o práci však dochází až se 

zánikem nevolnictví, rozšiřováním manufaktur a přesunem lidí z venkova do měst. Od 

okamžiku vynalezení různých přístrojů, které znamenaly urychlení výroby a možnost 

snížení nákladů práce, jako například tkalcovského stavu nebo mlátičky, narůstala 

tendence vzniku spolků dělníků. Organizací všech zaměstnanců se spolky dělníků snažily 

působit na zaměstnavatele tak, aby nedocházelo v důsledku investic do přístrojů také 

k propouštění zaměstnanců. Jejich metody byly různé, ne málo často eskalovalo napětí 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli až k násilným akcím, kdy docházelo ke škodám na 

zdraví a ničení přístrojů. Reakcí na to bylo vydávání zákazů spolčování se zaměstnanců. 

Nespokojenost velkého množství obyvatelstva, která pramenila také z pocitu 

nespravedlivých podmínek v zaměstnání, vedla od konce 18. století k několika revolucím, 

                                                 
6 ŽIDLICKÁ, Michaela a Karel SCHELLE. Právní dějiny: 1. starověk. Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně a nakladatelství Doplněk, 1998. 
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jež měly významné důsledky. Tlak stále sílícího dělnictva v 19. století se zasloužil o 

rozvoj sociální politiky. 

Přijetím Všeobecného občanského zákoníku (ABGB), který byl schválen 

1. června 1811, s účinností od 1. ledna 1812, dochází k moderní úpravě pracovních 

vztahů, které ABGB upravoval námezdní smlouvou. Všeobecný občanský zákoník byl 

platný i pro české území, které v té době bylo součástí habsburské monarchie. Jde o 

předpis soukromého práva, který nemohl upravit podmínky výkonu práce. V průběhu 19. 

století, především v jeho 2. polovině, se začalo přijímat ochranné zákonodárství. Postupně 

se z něj vyvinulo pracovní právo. V rámci ochranného zákonodárství šlo například o 

snahu zajistit ochranu při zaměstnávání dětí, kratší pracovní dobu, nemocenské a 

důchodové pojištění. 1 s. 28-31 

Účastníci Pařížské mírové konference si uvědomovali nedostatky v oblasti 

pracovního a sociálního práva a potřebu, aby k úpravě právních předpisů pracovního 

práva docházelo nikoliv jen na území jednoho státu, ale aby se postupovalo ve vzájemné 

shodě většího množství států, neboť důsledky spojené s nespokojeností se projevovaly i 

v okolních státech. A tak ve snaze předejít zásadním změnám, které se toho času děly 

v Rusku, byla v roce 1919 založena Mezinárodní organizace práce se sídlem v Ženevě.7 

Potřebu regulace pracovního práva a práva sociálního zabezpečení pocítily státy 

celého světa v souvislosti s krizí ekonomiky, která svou největší silou udeřila ve 

dvacátých a třicátých letech dvacátého století. 

Pracovní právo je i v současnosti důležitým odvětvím, jehož vývoj stále probíhá, 

obzvláště v rámci cílů Evropské unie. 

Je potřeba ještě zmínit v souvislosti s vývojem pracovního práva změnu, která 

přichází s přijetím nové soukromoprávní úpravy v České republice. Od 1. ledna 2014 

nabude účinnosti nový občanský zákoník a s ním také tzv. změnový zákon, tj. zákon 

č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace 

                                                 
7 Origins and history. INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. International Labour 

Organization [online]. Genève (Switzerland), International Labour Organization, © 1996-2013 

[cit. 2013-10-10]. Dostupné z: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm 
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soukromého práva. Úkolem „změnového zákona“ je promítnout změny, které přináší 

nový občanský zákoník do jednotlivých právních předpisů, včetně zákoníku práce. 
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3 Prameny právní úpravy 

 

Pramenem práva se rozumí každý zdroj, z něhož je daná právní kultura schopná 

poznávat právo. Pramenem práva mohou být například zákony, smlouvy, obyčeje.  

 

3.1 Pracovněprávní předpisy 

 

Oblast pracovního práva je primárně upravena v zákoně číslo 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále také jen „zákoník práce“, či „ZP“). 

Zákoník práce nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007 a nahradil do té doby platný a účinný 

zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, (dále se o něm budu také zmiňovat označením 

„zákoník práce 1965“), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1966 a po mnohých novelách 

platil až do 31. prosince 2006. 

Práva a povinnosti, které jsou upraveny normami pracovního práva, patří svou 

povahou mezi základní práva, jejichž garance je obsažena v ústavních zákonech.  Ústavní 

základy spojené s pracovním právem lze nalézt v usnesení předsednictva České národní 

rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako 

součásti ústavního pořádku České republiky, (dále také jen „Listina“).  

V čl. 9 Listiny je stanoven zákaz nucených prací. Dalším významným 

souvisejícím právům byla věnována hlava čtvrtá, nazvaná: „Hospodářská, sociální a 

kulturní práva“. Počínaje čl. 26 se všem zaručuje svobodná volba povolání a svoboda 

podnikání, právo na práci a přiměřené hmotné zajištění v případě, že se člověk stane bez 

svého přičinění neschopným obživy prací. Dále v čl. 28 spravedlivá odměna v souvislosti 

s pracovní činností a uspokojivé pracovní podmínky v zaměstnání. Čl. 29 reaguje na 

nutnost zohlednit zvláštní postavení žen, mladistvých a zdravotně postižených osob. 

V rámci ochrany rodiny je ženě v těhotenství podle čl. 32 odst. 2 „zaručena zvláštní péče, 

ochrana v pracovních vztazích a odpovídající pracovní podmínky“ tak, aby bylo zajištěno 
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její zdraví a hmotné zabezpečení. Svobodu sdružování pro ochranu vlastních 

hospodářských a sociálních potřeb obsahuje článek 27.8 

Oblast pracovního práva upravují také pravidla, která vyplývají z mezinárodních 

dokumentů. Můžeme je rozlišit na dokumenty mezinárodního práva a dokumenty 

Evropské unie. Za splnění podmínek daných Ústavou České republiky podle čl. 10, 

čl. 10a a čl. 10b se tyto dokumenty považují za součást českého právního řádu.9 

Pokud bych měl uvést příklady, tak s ohledem na smluvní strany lze rozlišovat 

mezi bilaterálními a multilaterálními mezinárodními smlouvami. Mezinárodní smlouvu 

je možné definovat jako shodný projev vůle dvou a více subjektů mezinárodního práva, 

států a mezinárodních organizací, jímž se upravují jejich vzájemné vztahy podle 

mezinárodního práva. 

Počátky mezinárodní úpravy pracovního práva v moderní historii spadají do 

období po konci první světové války. Jedním z výsledků jednání na Pařížské mírové 

konferenci, jež si dala za úkol nové poválečné uspořádání světa, bylo položení základů 

mezinárodní organizaci, jejímž cílem bude zajištění míru po celém světě. Vedle 

Společnosti národů vznikl i Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti v Haagu a pro pracovní 

právo důležitější Mezinárodní úřad práce se sídlem v Ženevě, jako stálý orgán 

Mezinárodní organizace práce (MOP). Obě instituce fungovaly jako přidružené ke 

Společnosti národů.10 Podle přesvědčení jejích zakladatelů bylo možno takového míru 

dosáhnout pouze prostřednictvím zajištění sociální spravedlnosti.7 Po založení 

Organizace spojených národů se stala její přidruženou organizací, která pro svou 

odbornou specializaci působí právě v oblasti sociálně pracovní. 

Mezi dokumenty vydané Mezinárodní organizací práce patří například: Úmluva o 

nucené nebo povinné práci č. 29 z roku 1930, ratifikovaná dne 30. října 1957, publikovaná 

ve Sb. z. pod č. 506/1990; Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně 

                                                 
8 ČESKO. Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY 

ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, jak vyplývá ze 

změny provedené ústavním zákonem č. 162/1998 Sb. 

 
9 ČESKO. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 
10 DAVID, Vladislav, Pavel SLADKÝ a František ZBOŘIL. Mezinárodní právo veřejné. 3. 

přeprac. a dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2006, s. 228-229 
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vyjednávat č. 98 z roku 1949, ratifikovaná dne 21. ledna 1964, publikovaná ve Sb. z. pod 

č. 470/199011 nebo Úmluva o skončení pracovního poměru z podnětu zaměstnavatele 

č. 158 z roku 1982 (Termination of Employment Convention, 1982, No. 158)12, která 

nebyla ratifikována a tudíž není součástí českého právního řádu.13 

 

Organizace spojených národů (OSN) je nejvýznamnější světovou mezinárodní 

organizací sdružující největší počet členských států. Vzniká po druhé světové válce jako 

nástupce Společnosti národů. Její založení bylo reakcí na neschopnost Společnosti národů 

předejít účinnými prostředky událostem vedoucím ke vzniku druhé světové války. Cílem 

OSN je opět udržování celosvětového míru a bezpečnosti, jak plyne z jejího základního 

dokumentu - Charty Organizace spojených národů. Patrna si toho, že pro mír je 

esenciálním předpokladem řád v tom nejširším smyslu slova, pamatuje v ustanovení 

článku 55 na pomáhání k růstu společnosti, zdůrazňuje zaměstnanost a spolupráci také na 

vypořádávání se s nedostatky v mezinárodní souvislosti v oblasti sociální a hospodářské. 

Vzhledem k tomu, že jde o významnou oblast problematiky, ustanovuje Hospodářskou a 

sociální radu jako orgán, který má v tomto oboru kompetence.14 

Činností Organizace spojených národů vzniká množství zásadních dokumentů, 

které mají dopad také do pracovního práva. Z nejvýznamnějších lze uvést zejména 

Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, Úmluvu o právech dítěte z roku 1989, 

                                                 
11 ODBOR 71. MPSV.CZ : Úmluvy MOP. ČESKO. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH 

VĚCÍ. MPSV.CZ : Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních 

věcí, [2005], 4. 5. 2005 [cit. 2013-10-14]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/1009 

 
12 C158 - Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158). INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION. International Labour Organization: NORMLEX [online]. Genève (Switzerland): 

International Labour Organization, © 1996-2012 [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C158 

 
13 Ratifications of ILO conventions: Ratifications by Convention. INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION. International Labour Organization: NORMLEX [online]. Genève (Switzerland): 

International Labour Organization, © 1996-2012 [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312303 

 
14 ČESKO. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb., o chartě Spojených národů a 

statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů 

o mezinárodní organisaci, konané v San Francisku. In: Sbírka zákonů a nařízení republiky Československé. 

1947, roč. 1947, 15. 
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Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, oba z roku 1966. 

 

Rada Evropy se snaží o abstrahování nejzákladnějších lidských práv a svobod 

společných pro oblast Evropy. Jedná se o regionální mezinárodní organizaci založenou 5. 

května 1949 se sídlem ve Štrasburku. Tamtéž působí i Evropský soud pro lidská práva 

jako orgán Rady Evropy, který hlídá naplňování práv a povinností členských zemí a jejich 

příslušníků vyplývajících z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 

1950. 

 

Zcela specifické postavení vzniká ve vztahu České republiky k Evropské unii 

(EU). Česká republika je členským státem od roku 2004. Evropská unie je celosvětově 

unikátním společenstvím států, jež přenesly některé své pravomoci na orgány EU. Tyto 

orgány následně zajišťují výkon svěřených pravomocí způsobem, který má zajistit 

společný postup členských států jako celku. Zároveň dochází k vydávání norem, jejichž 

cílem je snaha o přiblížení úprav právních řádů členských států. 

Normy Evropské unie, do účinnosti Lisabonské smlouvy Evropského společenství 

a ještě dříve Evropského hospodářského společenství, rozlišujeme na primární a 

sekundární právo. Primární právo představuje zakládající dokumenty, kterými daly státy 

vzniknout Evropské unii. Sekundární právo představuje normotvorbu Evropské unie, jako 

původce. Jsou jimi zejména směrnice a nařízení. 

V rámci sekundárního práva lze zmínit například Směrnici Rady 94/33/ES ze dne 

22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků nebo Směrnici Rady 2000/78/ES ze 

dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání 

a povolání, jako významné pro zákoník práce. 

EU je založena na demokratických principech. Původní záměr hospodářského 

společenství evropských států, konceptu volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu, 
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se v průběhu jejího vývoje rozšířil i na oblast společné politiky zahraniční, bezpečnostní, 

policejní a justiční spolupráce.15 

Vedle zákoníku práce můžeme právní úpravu vztahující se k pracovnímu právu 

nalézt také v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o zaměstnanosti obsahuje pravidla směřující k zabezpečení státní politiky 

zaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti spočívá v ochraně před stavem 

nezaměstnanosti a snaží se dosáhnout plné zaměstnanosti. Dosahuje se toho 

prostřednictvím nejrůznějších opatření, tvorbou koncepčních dokumentů, poskytováním 

informací a služeb nápomocných při hledání pracovního místa. Dále zákon 

č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, který 

upravuje organizační a funkční strukturu Úřadu práce, jakožto správního orgánu 

působícího v oblasti pracovního práva, zaměstnávání a sociálního zabezpečení. 

Zákon  č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se věnuje 

bezpečnosti a ochraně zdraví v souvislosti se zázemím a zařízením zaměstnavatele. Klade 

zaměstnavateli požadavky směřující k minimalizaci rizik spojených s výkonem práce. 

Dozor nad činností s technickými zařízeními a materiálem je upraven zákonem 

č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 

předpisů. Porušování pracovních podmínek upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti kolektivního vyjednávání je vhodné zmínit 

zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Upravuje 

uzavírání kolektivních smluv a kolektivních smluv vyššího stupně, jakož i způsob 

vyjednávání, který uzavření takových smluv předcházel. Ochrana zaměstnance z hlediska 

garance odměňování za práci je upravena zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně 

zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

                                                 
15 TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011 
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Významným pramenem práva jsou také rozhodnutí Ústavního soudu, kterými 

dochází ke zrušení právního předpisu nebo jeho části. Ústavní soud ve svém nálezu 

sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. března 2008, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod číslem 

116/2008 Sb., jenž nabyl účinnosti dnem 14. dubna, zrušil některá ustanovení zákoníku 

práce. Významný dopad měl na princip, jenž určoval vzájemný vztah mezi zákoníkem 

práce a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník16, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

také jen „občanský zákoník“ nebo zkráceně „ObčZ“). Ústavní soud zmíněným nálezem 

zrušil některá ustanovení zákoníku práce, rovněž § 4, který upravoval vztah mezi ObčZ 

a ZP na principu delegace. Podle tohoto principu odkazovala ustanovení ZP na použití 

konkrétního ustanovení ObčZ. Od dubna 2008 je ZP a ObčZ provázán na principu 

subsidiarity. Normativně byl tento princip zakotven v § 4 ZP tzv. koncepční novelou, 

tj. zákonem č. 365/2011 Sb. Občanský zákoník se použije subsidiárně tam, kde zákoník 

práce nelze použít, pokud ovšem sám zákoník práce podpůrnost občanského zákoníku 

nevylučuje. Při subsidiaritě občanského zákoníku se postupuje podle základních zásad 

pracovněprávních vztahů, jak vyplývá z § 4 ZP. 

V neposlední řadě je také potřeba upozornit na podzákonné právní předpisy. Z těch 

významnějších kupříkladu nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o 

nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 

příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

nebo vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o 

zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. 

 

3.2 Kolektivní smlouvy 

 

 Zákoník práce také upravuje další významný institut, který má přímý vliv 

v oblasti pracovněprávních vztahů. Jedná se o kolektivní smlouvy.  

Zákoník práce upravuje hmotněprávní podmínky uzavírání kolektivních smluv, 

další podstatnou část nalezneme v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve 

                                                 
16 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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znění pozdějších předpisů. Ten stanovuje procesní pravidla, tedy postup při kolektivním 

vyjednávání, jehož účelem je uzavření kolektivní smlouvy. 

Základním předpisem spjatým s kolektivním vyjednáváním je však zákon 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Ten uvádí konkrétní 

normy, jež zajišťují řádný výkon práv plynoucích z čl. 27 Listiny základních práv a 

svobod. Na jeho základě je občanům zákonem garantováno a upraveno právo svobodného 

sdružování. Fyzické i právnické osoby mohou volně zakládat sdružení, mezi které se řadí 

také odborová organizace. Tato sdružení jsou svým vznikem a existencí na státu nezávislá 

a vyžadují pro svůj vznik registraci na Ministerstvu vnitra České republiky, v případě 

odborové organizace vznikají pouhou evidencí u Ministerstva vnitra ČR. Pro založení 

odborové organizace je zapotřebí, stejně jako u jiného sdružení, alespoň tří občanů, ze 

kterých alespoň jedna osoba splňuje podmínku věku staršího 18 let. Sdružení jsou 

právnickými osobami, podle § 2 odst. 2 zákona o sdružování občanů. Způsob fungování 

sdružení je určen v jeho stanovách. 

Proto, aby určitá odborová organizace mohla fungovat u konkrétního 

zaměstnavatele, musí alespoň tři členové odborové organizace být v pracovním poměru 

s tímto samým zaměstnavatelem. 

Významným prvkem odborového organizování zaměstnanců je to, že ačkoliv při 

konkrétním zaměstnavateli působí určitá organizace, či dokonce více odborových 

organizací, váží se práva, která jsou dohodnuta kolektivní smlouvou i na zaměstnance, 

kteří nejsou členy žádné z těchto odborových organizací. Tímto pravidlem je zajištěno 

právo na rovné zacházení se zaměstnanci, a zároveň i ochrana jednotlivých zaměstnanců 

před tlaky ze strany zaměstnavatele na to, aby někdo do odborů vůbec nevstupoval. 

Kolektivní smlouvy rozlišujeme na podnikové kolektivní smlouvy a kolektivní 

smlouvy vyššího stupně. Podniková kolektivní smlouva je uzavřena v rámci působení 

odborové organizace při zaměstnavateli. Kolektivní smlouva vyššího stupně se uzavírá 

mezi jednou, či více organizacemi zaměstnavatelů a jednou, či více odborovými 

organizacemi. 
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Výsledkem kolektivního vyjednávání je tedy uzavření konkrétní kolektivní 

smlouvy. Pro strany smlouvy jsou právně závazná a vynutitelná tam obsažená práva a 

povinnosti. 

Typickým znakem kolektivní smlouvy je ta skutečnost, že na rozdíl od zákonů, 

které po vydání mohou platit blíže neurčitou dobu, platnost kolektivní smlouvy bývá 

přesně časově vymezena a počítá se s jejím obnovováním a pozměňováním s ohledem na 

budoucí vývoj zaměstnavatele a společnosti i v době pozdější. 

Význam kolektivních smluv se různí podle právních řádů jednotlivých států. 

Každý stát má různý pohled na důležitost kolektivního vyjednávání. Z toho také plyne 

různorodost úprav, co do poměru zákonné úpravy vůči úpravě vycházející z kolektivních 

smluv. Existují státy, které se při stanovování pravidel spíše přiklání k cestě skrze 

kodifikační nástroje zákonodárného sboru, tedy úpravu prostřednictvím zákonů. Jiné 

státy kladou větší důraz na úpravu, která větší část pravidel čerpá právě z kolektivních 

smluv. Ponechává se na tradici a zvyklostech té které společnosti, je-li schopna zajistit 

dostatečnou ochranu prostřednictvím principů kolektivního vyjednávání, nebo zda nechá 

unifikovat ochranu zaměstnanců prostřednictvím aktů zákonodárného sboru. 



 

21 

4 Základní instituty pracovního práva vztahující se k tématu 

práce 

 

4.1 Pracovněprávní vztah 

 

Základní vymezení pracovněprávního vztahu můžeme najít v úvodních 

ustanoveních současného zákoníku práce.17 Podle § 1 písm. a) jsou pracovněprávními 

vztahy právní vztahy mezi zaměstnavatelem na straně jedné a zaměstnancem na straně 

druhé, nebo podle písm. b) také právní vztahy vycházející z kolektivní povahy, které 

mohou vzniknout pouze v souvislosti s výkonem závislé práce. Učebnice pracovního 

práva považuje za tzv. odvozené pracovněprávní vztahy ještě některé právní vztahy před 

vznikem pracovněprávních vztahů při výkonu závislé práce.1 s. 73 

Základní pracovněprávní vztahy upravuje zákoník práce v § 3. Jsou jimi pracovní 

poměr a právní vztahy založené dohodou o pracovní činnosti a dohodou o provedení práce 

(dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr).  

Právní teorie rozlišuje pracovněprávní vztahy podle předmětu na individuální a 

kolektivní. „Předmětem (objektem) individuálního pracovněprávního vztahu je konání 

závislé práce za odměnu zaměstnancem“1 s. 75-76 

 

4.2 Pracovní smlouva 

 

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, (NOZ s účinností od 1. ledna 2014 

bude používat pojem „právní jednání“), zákonem předvídaný projev souhlasné vůle, 

kterým zaměstnanec na straně jedné a zaměstnavatel na straně druhé upravují vzájemná 

práva a povinnosti. Zakládají tak pracovní poměr, který vzniká dnem uvedeným 

v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. 

                                                 
17 ČESKO. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
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Zákoník práce určuje v § 34 podstatné náležitosti, které musí obsahovat pracovní 

smlouva. Podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy jsou druh práce, místo výkonu 

práce a den nástupu do práce. 

Druh práce musí být v pracovní smlouvě vymezen tak, aby zaměstnanec věděl, 

jakou práci bude pro zaměstnavatele vykonávat a aby bylo zřejmé, jaké pokyny může od 

zaměstnavatele dostat. To je důležité pro jistotu zaměstnance. Bez toho, aby došlo ke 

změně obsahu pracovní smlouvy, nesmí zaměstnavatel jinak než z výjimek stanovených 

zákonem převést zaměstnance na jiný druh práce. Výjimky se vztahují na stavy 

mimořádných událostí, živelních pohrom, kdy je možné přikázat zaměstnancům při 

výkonu jejich činnosti, aby postupovali v zájmu ochrany hmotných i nehmotných statků 

zaměstnavatele. Bez toho, aby byly splněny zákonné podmínky, jednalo by se o porušení 

zásady pacta sunt servanda a svobody volby povolání. Pracovní smlouva by přestala plnit 

svou funkci. 

Druh práce hraje roli také v případě, kdy má zaměstnanec uzavřen větší počet 

pracovních poměrů. Zákoník práce na takovou situaci pamatuje v § 34b odst. 2, kde 

stanovuje zákaz vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny pro případy, kdy 

se jedná o stejného zaměstnavatele, v případě státu coby zaměstnavatele platí zákaz 

v rámci jedné organizační složky státu. 

Určení místa výkonu práce je další požadovanou podstatnou náležitostí pracovní 

smlouvy. Ochraňuje jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Zaměstnanec se může 

přizpůsobit dojížděním, přechodným ubytováním nebo přestěhováním se do okolí 

zaměstnání se všemi následky, které takový podnik s sebou nese, aniž by ho 

zaměstnavatel mohl následně bez dalšího umístit například do jiné vlastní provozovny 

v jiném městě. Stabilita je důležitým prvkem jistoty, a to ať už právní nebo obecné. Úlohu 

hraje při pracovních cestách v případě pracovněprávních poměrů. Hledisko vybočení ze 

smluvené skutečnosti je nahrazeno zvýšenou odměnou. 

Zaměstnavatel může na druhou stranu sjednat místo výkonu práce šířeji, a tak 

může v případě nutnosti přesunout provozovnu v rámci šířeji vymezeného území, aniž by 

musel zasáhnout změnou pracovních smluv, které se svými zaměstnanci uzavřel. 
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Zákon také zohledňuje nutnost přemístění zaměstnavatele jako jeden z důvodů, 

pro které může dát zaměstnavatel výpověď. 

Poslední nezbytnou náležitostí je určení dne nástupu do práce. Určení takového 

dne je důležité pro zjištění, kdy vzniká pracovní poměr, s čímž souvisí odpracovaná doba, 

zkušební doba, výplata, dovolená, odstupné nebo důchod. 

Formálním požadavkem je uzavření pracovní smlouvy v písemné formě. Písemná 

forma zaručuje silnější postavení stran smlouvy a snazší způsob dokazování v případných 

nesrovnalostech, které se vyskytnou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Zákonodárce pamatuje na případy, kdy se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou jen 

ústně, a pro ochranu zaměstnance stanovuje, že i takový právní úkon je platný, jestliže už 

bylo započato s plněním, tj. začaly se realizovat vzájemná práva a povinnosti smluvních 

stran. 

Vedle ujednání esenciálních se v pracovní smlouvě mohou vyskytnout i jiná 

ujednání. Například specifikují, že se jedná o pracovní poměr na dobu určitou, v případě 

že smlouva obsahuje časové určení ukončení pracovního poměru, jinak se má za to, že se 

jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Dále může být sjednána zkušební doba, která spočívá v určení krátké doby po 

začátku zaměstnání, která má oběma stranám pomoci zjistit, zdali je nové zaměstnání, 

resp. nový zaměstnanec vyhovující pro druhou stranu a v případě, že se někdo neosvědčí, 

může dojít k relativně snadnému skončení pracovního poměru. Jde o způsob, kterým lze 

zvýšit flexibilitu v oblasti pracovního práva. Podle ustanovení § 66 ZP může 

zaměstnavatel i zaměstnanec zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání 

důvodu. 

Zkušební doba je institut, kterým zákoník práce dává možnost smluvním stranám 

pracovního poměru poznat se navzájem a zjistit, zdali budoucí vztah může mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem fungovat.  

Principem je stanovit omezenou dobu pracovního poměru, která začíná běžet vždy 

od počátku pracovního poměru, tedy nikoliv v jeho průběhu pro to, aby se mohly strany 

poznat, zjistit, zdali si budou vzájemně vyhovovat v pracovním prostředí, zjistit možné 

nedostatky, které nešlo odhalit dříve, než pracovní poměr začal fungovat.  
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Účelem je umožnit zaměstnavateli možnost přijmout zaměstnance bez obav 

z toho, že pokud se neosvědčí v přiměřené době, bude se ho obtížně zbavovat. Pro 

zaměstnance má zkušební doba sloužit k tomu, aby poznal okolí, ve kterém se bude 

pohybovat. Aby zjistil, že mu vyhovuje pracovní tempo, podmínky a nároky na něj 

kladené. Může poznat spolupracovníky a určit, jestli s nimi bude dobrá spolupráce, či 

pokud se vyskytují třecí plochy ve vzájemné komunikaci. Poté může snáze zhodnotit, 

zdali má skutečně zájem vykonávat práci pro tohoto zaměstnavatele. 

Zkušební doba je institut, který zákoník práce připouští, ale je na smluvních 

stranách, aby si ujednaly, že mají zájem o to stanovit zkušební dobu a její délku. Zákon 

pouze stanoví nejvyšší přípustnou délku. Rozlišuje v rámci zaměstnání do dvou skupin. 

Pro řadové zaměstnance může zkušební doba trvat maximálně tři měsíce, pro vedoucí 

zaměstnance je tato doba dvojnásobná, tedy maximálně půl roku. 

Proti zneužívání institutu zkušební doby ZP v § 35 odst. 3 stanoví, že ji lze sjednat 

nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce, případně jako den 

jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. 

Zkušební dobu je možno sjednat například v pracovní smlouvě, nebo jiném 

dokumentu.  

Pokud již pracovní poměr vznikl, nelze poté se zaměstnancem sjednat zkušební 

dobu. 

Ke změně náplně pracovního poměru může dojít jen při shodě zaměstnance se 

zaměstnavatelem. Změna pracovní smlouvy je možná opět jen písemnou formou. 

 

4.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 

K základním pracovněprávním vztahům patří vedle pracovního poměru ještě 

právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Jsou jimi 

dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Práce by měla primárně být 

zajištěna zaměstnanci, kteří mají uzavřenu pracovní smlouvu. Existují však situace, kdy 

je potřeba zaměstnat zaměstnance jen pro krátké období, na omezený rozsah tak, že by se 
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zaměstnavateli nevyplatilo sjednávat si pro to zaměstnance na základě pracovní smlouvy. 

Rozdíl mezi pracovní smlouvou a dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr 

spočívá především v rozsahu práce a v míře ochrany, kterou zákoník práce poskytuje 

zaměstnanci. 

Tyto dohody se dělí na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. 

Ty se od sebe navzájem liší především rozsahem práce, která má být na jejich základě 

vykonávána. Obě dohody musí být uzavřeny písemně. Dohoda může obsahovat určení 

způsobů skončení pracovního vztahu. 

Práva a povinnosti, které jsou založeny dohodami, zásadně vyplývají z pravidel 

pro pracovní poměr. Z toho zákon výslovně vyjímá oblasti regulace pracovního poměru, 

které se neaplikují. Podle § 77 odst. 2 se pro dohody nepoužijí například ustanovení o 

odstupném a překážkách v práci na straně zaměstnance.  

Odlišně je pro dohody upravena také problematika odměňování a skončení 

pracovního poměru. Výpovědní doba je kratší. V některých situacích je pro 

zaměstnavatele vhodnější použít pro zajištění personálního obsazení, či jen specifických 

pozic, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Výhodou uzavření dohod s některými zaměstnanci je větší flexibilita, jak pro 

zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Pokud ovšem hledají oba smluvní partneři vztah, který 

obsahuje více prvků právní ochrany, stability, nejsou dohody tím správným řešením. 

  

4.4 Zaměstnavatel 

 

Zaměstnavatelem může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. Právnické 

osoby mívají zpravidla větší počet zaměstnanců než fyzické osoby. Pokud se jedná o 

právnickou osobu, jedná za ni zástupce. Tím může být jednatel společnosti nebo jiný 

zástupce, který k tomu byl právnickou osobou pověřen. V případě fyzické osoby je situace 

jednoduší. Fyzická osoba jedná sama za sebe a vstupuje tak do právních vztahů vlastním 

jménem. Zároveň je však možné, aby se nechala na základě plné moci v určeném rozsahu 

zastoupit. 
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Zaměstnavatel je jednou ze stran pracovněprávního vztahu. Z toho vyplývají pro 

zaměstnavatele práva a povinnosti.  

Zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci druh práce v takovém rozsahu, 

v jakém byl v pracovní smlouvě sjednán, pokud nebyla pracovní smlouva uzavřena 

písemně, v rozsahu obvyklém pro daný druh zaměstnání, což by mělo vycházet z pokynů 

zaměstnavatele. V případě rozporu by se mohl zaměstnanec bránit právě odvoláním na 

poměry vycházející z obvyklé povahy pracovní činnosti. 

Vymezení předmětu činnosti je důležité pro zaměstnavatele pro to, aby mohl 

účinně zacházet s logistikou zaměstnanců v rámci vlastního podniku. Konkrétní druh 

zaměstnání a dohoda se zaměstnancem je určující. Jinak široké vymezení bude mít 

zaměstnanec zemědělského družstva, než prodavač novin. 

Na druhu vykonávané činnosti bude také záviset určení místa výkonu pracovního 

závazku. Opět bude jinak široké pro terénního pracovníka energetické společnosti a jinak 

kuchařky ve školní jídelně. 

Ohodnocení zaměstnance odměnou, platem, mzdou je další významnou 

povinností. Povinnost přidělovat práci působí vůči zaměstnavateli, a tak neschopnost 

splnit tuto povinnost nemůže zakládat argument pro to, aby neměl zaměstnanec nárok na 

výplatu, protože nepracoval. 

Další povinnosti se vztahují k tomu, aby zaměstnavatel dbal na uspokojivé 

pracovní podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci a zajištění 

odborného i kulturního rozvoje zaměstnanců. 

Za výsledek práce odpovídá vůči třetím osobám zaměstnavatel. Ten má 

zaměstnanci připravit takové pracovní podmínky, aby svou práci mohl bez obav náležitě 

vykonávat. Zaměstnanec má obecnou preventivní povinnost předcházet škodám, a 

odpovídá pouze za zaviněné porušení povinností souvisejících s výkonem práce, případně 

zvláštní odpovědnost, která vychází z povahy zaměstnání. Zvláštní případy odpovědnosti 

zavazují zaměstnance jen tehdy, pokud se k nim písemně zavázali. 

Všechny tyto aspekty jsou důležité pro stabilní pracovněprávní vztah. 
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4.5 Zaměstnanec 

 

Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba. Dnem dosažení patnácti let věku 

jí vzniká způsobilost k právům a povinnostem v pracovněprávních vztazích, stejně jako 

způsobilost k právním úkonům, kterými tato práva a povinnosti v pracovněprávních 

vztazích na sebe přebírá. Pro ochranu dokončení povinné školní docházky si však nesmí 

sjednat den nástupu do práce dřívější dni ukončení povinné školní docházky. 

Změna v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku se dotkne v zákoníku 

práce také § 6, protože NOZ bude sám upravovat tzv. statusové záležitosti, tedy osobní 

stav osob. Nově bude používán podle § 15 odst. 1 NOZ pojem právní osobnost, kterému 

v současnosti odpovídá pojem způsobilost k právům a povinnostem a podle § 15 odst. 2 

NOZ pojem svéprávnost, kterému odpovídá v současnosti způsobilost k právním 

úkonům. Podle § 35 NOZ se bude moci nezletilý, který dovršil věku patnácti let a 

současně má již ukončenou povinnou školní docházku, zavázat k výkonu závislé práce 

podle jiného právního předpisu, tj. zákoníku práce.  

Určitou zvláštní podkategorii tvoří takzvaní vedoucí pracovníci. Jejich postavení 

je obdobné jako ostatních zaměstnanců. Pro zajištění efektivity práce je však důležitá 

schopnost organizace. Ta je vykonávána zaměstnavatelem a na základě jeho rozhodnutí a 

přesunu konkrétně vymezených pravomocí organizační povahy také prostřednictvím 

právě vedoucích pracovníků. Tito mají také pravomoc vydávat pokyny. Stejně jako 

zaměstnavatel však nesmí vybočit z mezí, které stanovuje pracovní smlouva. 

Závislá práce je definována v § 2 odst. 1 a 2 ZP takto: Závislá práce je taková, 

kterou vykonává jménem zaměstnavatele a pro zaměstnavatele zaměstnanec osobně. 

Zaměstnanec je podřízen svému zaměstnavateli, který je jeho nadřízeným. Z toho logicky 

vyplývá povinnost dbát zaměstnavatelových pokynů. K tomu v odst. 2 jsou stanoveny 

podmínky výkonu závislé práce. Zaměstnanec musí za vykonanou práci dostávat mzdu, 

plat nebo odměnu. Zaměstnanec vykonává závislou práci „v pracovní době na pracovišti 

zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě“. Zaměstnavatel nese náklady za 

vykonávanou práci, stejně jako odpovědnost. Závislá práce může být vykonávána jen na 

základě pracovního poměru a právních vztahů založených dohodami o pracovní činnosti 

a provedení práce, tedy v základním pracovněprávním vztahu. Zákoník práce ještě 
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upozorňuje na možnost, že bude upravena zvláštními právními předpisy, odkazujíc 

například na služební zákon,18 či zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů.19 

Zaměstnanec má práva a povinnosti korespondující s právy a povinnostmi 

zaměstnavatele. Při výkonu práce musí zaměstnanec dbát pokynů zaměstnavatele.  

Zaměstnanec má předně právo na odměnu. Z pohledu zaměstnance je to jedno 

z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější právo, které mu z pracovního poměru náleží. 

Odměna je hlavní motivací obyvatel pro to, aby vstoupili na pracovní trh. Je to zdroj, 

kterým si zaměstnanec zabezpečuje prostředky pro život svůj i své rodiny. 

Odměna je také klíčová z pohledu definice závislé práce. Pokud by chyběla složka 

odměny, ze závislé práce by rázem bylo otroctví. 

 

4.6 Ochrana před diskriminací 

 

Při výběru zaměstnance je zaměstnavatel svoboden v rozhodování. Měl by však 

vůči každému uchazeči uplatňovat stejná kritéria. Zaměstnavateli je zákonodárcem 

uložen zákaz činit výběr závislý na diskriminačních kritériích. Diskriminaci můžeme 

rozlišovat na pozitivní a negativní.3 s. 48-53 Pozitivní, také označovaná jako affirmative 

action spočívá v určitém upřednostňování jedinců na základě diskriminačních 

charakteristik. Negativní diskriminací se rozumí vyloučení osoby z výběru opodstatněné 

příslušností k diskriminačnímu kritériu. 

 

 

 

                                                 
18 Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto 

zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
19 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších 

předpisů 
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4.7 Skončení pracovního poměru 

 

Skončení pracovního poměru je velmi závažným okamžikem pro obě strany 

pracovního poměru. Důvody pro přistoupení k ukončení pracovního poměru mohou být 

různé. Zákoník práce se věnuje skončení pracovního poměru ve čtvrté hlavě, v § 48 a násl. 

Způsoby, kterými lze skončit pracovní poměr, jsou: právní úkony, právní události 

a úřední rozhodnutí. Mezi právní úkony patří podle § 48 odst. 1 ZP písm. a) dohoda, písm. 

b) výpověď, písm. c) okamžité zrušení, písm. d) zrušení ve zkušební době. K právním 

událostem, se kterými zákon spojuje zánik pracovního poměru, patří například § 48 odst. 

2 ZP uplynutí doby, která byla sjednána v pracovní smlouvě pro případ, kdy byl pracovní 

poměr sjednán na dobu určitou. Dále podle § 48 odst. 4 ZP k právním událostem patří 

smrt zaměstnance a zaměstnavatele fyzické osoby. K úředním rozhodnutím patří 

například § 48 odst. 3 písm. b) ZP, kdy pracovní poměr skončí dnem, kterým nabyl právní 

moci rozsudek ukládající trest vyhoštění z území České republiky cizinci nebo osobě bez 

státní příslušnosti.              

4.7.1 Dohoda 

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je upravena v § 49 ZP jako první 

z právních úkonů směřujících ke skončení pracovního poměru. Z toho lze usuzovat, že 

zákonodárce dává přednost při skončení pracovního poměru projevu společné vůle 

smluvních stran. Dohoda musí být vypracována v písemné formě. Již ze samotného 

smyslu slova plyne, že se jedná o dvoustranný právní úkon, jímž strany souhlasně 

prohlašují vůli skončit pracovní poměr. Jde o shodný projev vůle smluvních stran 

pracovního poměru tento vztah skončit.  Nezbytnou součástí je stanovení dne, ke kterému 

je pracovní poměr ukončen. 

V rámci dohody však lze upravit i další záležitosti. Především je možné domluvit 

se na odstupném, případně odchodném a je možné uvést i důvod rozvázání pracovního 

poměru. Uvedení důvodu pro rozvázání pracovního poměru je však důležité s ohledem 

na poskytnutí odstupného a také na výši podpory v nezaměstnanosti. Povinností 

zaměstnavatele to však není.  
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4.7.2 Výpověď 

K výpovědi se přistupuje v případě, že není vůle dojít ke skončení pracovního 

poměru shodou vůle obou smluvních stran. Je to přirozené, neboť obvykle to pro 

zaměstnance znamená neblahé následky v podobě výpadku příjmu prostředků k životu. 

Z opačného pohledu může zaměstnavatel přijít o schopného zaměstnance, jehož 

zkušenosti a znalosti bude obtížné nahradit. 

Výpověď je upravena v § 50 a násl. ZP. Svou povahou je výpověď jednostranným 

právním úkonem, kterým jedna strana oznamuje skončení pracovního poměru druhé 

straně. Názor druhé strany je právně irelevantní. Zákon připouští výpověď jako jeden 

z prostředků, ale zároveň stanovuje přísné podmínky, aby nedocházelo ke zneužití, 

protože druhá strana je v nevýhodném postavení, především v tom smyslu, že neočekává 

použití takového prostředku. 

Subjekty, které jsou oprávněny dát výpověď, jsou jak zaměstnavatel, tak i 

zaměstnanec. Zaměstnanec má podstatně příznivější podmínky pro podání výpovědi.  

Výpověď, kterou dává zaměstnavatel, musí obsahovat dostatečně jasně vymezený 

výpovědní důvod. A to jen takový, který zákon uvádí v taxativním výčtu v § 52. Mezi 

tyto důvody patří kupříkladu situace, kdy zaměstnavatel ukončuje svou ekonomickou 

aktivitu nebo dochází k omezení jeho fungování a restrukturalizaci a on není nadále 

ekonomicky schopen využívat všechny zaměstnance, které v té době má. Ještě je možně 

zmínit situaci, kdy je zaměstnavatel donucen k ukončení pracovního poměru předchozím 

jednáním zaměstnance, které spočívá v porušování pracovních povinností. 

Výpověď zaměstnavatele je nejčastějším právním úkonem, pro který musí být 

zaměstnanci odstupné vyplaceno. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o jednostranný 

právní úkon. Pracovní právo počítá s oběma možnostmi. Výpověď může dát jak 

zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. Odstupné se však vztahuje pouze na tu výpověď, kterou 

dává zaměstnavatel. 

Jako u jiných způsobů i zde je požadavek na písemnou formu výpovědi. 

Ochrana před libovůlí zaměstnavatele proti skončení pracovního poměru donutila 

zákonodárce, aby zákonem upravil důvody, pro které je možné výpovědí jednostranně 
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ukončit pracovní poměr. Při použití výpovědi je zaměstnavatel povinen dostatečně 

skutkově vymezit výpovědní důvod.   

Pro výpověď je typické, protože je jednostranným právním úkonem, tedy 

nezávislá na vůli druhé strany, která s důsledky s výpovědí spojenými nemůže při 

dodržení zákonných podmínek nic dělat, že ke skončení pracovního poměru nedochází 

při doručení výpovědi, ale až uplynutím výpovědní doby.  

Součástí výpovědi je i povinnost dodržet uplynutí výpovědní doby, která slouží 

k tomu, aby se zaměstnanec po určitou dobu před samotným skončením mohl připravit 

na následky s tím spojené, především na výpadek pravidelného příjmu od dosavadního 

zaměstnavatele. Umožňuje zaměstnanci, aby zvážil postup do budoucnosti. Zajistil si jiný 

způsob příjmu, či našel nové zaměstnání. K tomu je povinen stávající zaměstnavatel 

poskytnout součinnost.  

Zároveň ale také výpovědní doba dává prostor pro dokončení práce, kterou 

zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává a dovedl ji do uspokojivého konce, či ji 

připravil na předání jinému zaměstnanci. Tyto situace nastávají především u prací, které 

vykonávají specifičtí zaměstnanci, případně činnosti vyžadující unikátní přístup. 

Výpovědní doba může být různě dlouhá. Zákon určuje běh výpovědní doby 

následovně. Výpovědní doba musí trvat minimálně dva měsíce. Výjimkou je, pokud 

dochází k přechodu práv a povinností na jiného zaměstnavatele a zaměstnanec nechce s 

novým zaměstnavatelem vcházet do jakéhokoliv vztahu. Tehdy je výpovědní doba 

ukončena ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností na 

nového zaměstnavatele. Tímto se chrání zaměstnancovo právo, aby si mohl svobodně 

vybrat svého zaměstnavatele. Počátek výpovědní doby je stanoven k prvnímu dni 

kalendářního měsíce následujícího po dni doručení výpovědi.  

Zaměstnanec je v pracovním poměru až do doby, kdy uplyne výpovědní doba. Do 

té doby má zaměstnavatel povinnost přidělovat zaměstnanci práci a zaměstnanec za ni 

získává smluvenou odměnu. 

Zákon přesně vymezuje podmínky pro to, aby mohla být pro danou situaci 

aplikována výpověď, a jejich nesplnění bude mít za následek neplatnost právního úkonu. 
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Tyto důvody jsou ještě modifikovány tzv. ochrannou dobou, která chrání 

zaměstnance v případě nemoci, těhotenství nebo pro činnosti konané ve veřejném zájmu. 

V ochranné době výpověď daná zaměstnavatelem by byla zásadně neplatná.  

Pro ochranu zaměstnanců při změně zaměstnavatele mají právo na to, aby dali 

výpověď, protože je ohroženo jejich právo na svobodnou volbu zaměstnání, respektive 

volbu zaměstnavatele. 

 

4.7.3 Okamžité zrušení pracovního poměru. 

Jedná se o institut podobný výpovědi s tím rozdílem, že neplyne výpovědní doba.  

 Zároveň je však použití omezeno na přísnější podmínky odůvodnění, pracovní 

poměr končí doručením písemného právního úkonu. 

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou okamžitě zrušit pracovní poměr jen 

z důvodů, které jsou taxativně vymezeny v zákoníku práce.  

Ze strany zaměstnavatele se okamžité zrušení použije podle § 55 odst. 1 

písm. a) ZP pouze jestliže byl zaměstnanec pravomocně odsouzen k nepodmíněnému 

trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, který spáchal úmyslně, nebo jestliže 

byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na dobu nejméně šesti měsíců a podle § 55 odst. 1 

písm. b) ZP pro zvlášť hrubé porušení povinností, které vyplývají z právních předpisů 

vztahujících se k jím vykonávané práci. Zákon zakazuje v § 55 odst. 2 ZP, aby 

zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní 

na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou 

dovolenou. 

Zaměstnanec na druhou stranu má také povinnost odůvodnit zrušení pracovního 

poměru. Zaměstnanec je oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v případě, 

pokud zaměstnavatel neplatí řádně odměnu za práci nebo pokud nebyl zaměstnavatel 

v přiměřené době schopen zaměstnance převést na jiné vhodné zaměstnání, když setrvání 

v původním by ohrožovalo jeho zdraví. 
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Rozdíl v iniciativě zaměstnavatele nebo zaměstnance se projeví v tom, že 

v případě okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem má ten nárok na 

náhradu mzdy nebo platu odpovídající výpovědní době. 

 

4.7.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době  

Pracovní poměr může být zrušen ve zkušební době. Zkušební doba musí být 

sjednána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v písemné formě. Zrušení pracovního 

poměru je možné pouze v průběhu zkušební doby. 

Jde o jednostranný právní úkon, kterým jedna strana oznamuje druhé straně za 

trvání zkušební doby, že zrušuje pracovní poměr ve zkušební době. Pracovní poměr končí 

okamžikem, kdy je doručen druhé smluvní straně, pokud není určen jiný moment. 

Právní úkon nemusí obsahovat odůvodnění zrušení pracovního poměru, bez 

ohledu na to, zdali ho dal zaměstnanec nebo zaměstnavatel. 

 

4.7.5 Pracovní poměr na dobu určitou 

Zvláštním způsobem skončení pracovního poměru je skončení na základě 

uplynutí sjednané doby. Jde o právní událost. V pracovní smlouvě je možné sjednat 

podmínku, že pracovní poměr bude trvat pouze po přesně stanovenou dobu. Takové 

určení s sebou nese určité výhody. Zaměstnavatel zná přesný čas, kdy se zaměstnanec 

více nebude účastnit na jeho provozu a může se na to s předstihem připravit. Takové 

určení je vhodné především u zaměstnavatelů, kteří vykonávají činnost, která je svou 

podstatou nepravidelná. Například určitá pracovní skupina, která bude po dobu jednoho 

roku obstarávat konkrétní záležitosti pro zaměstnavatele v pracovním poměru jako 

zaměstnanci, protože zaměstnavatel ví, že po stanovenou dobu bude mít zvýšenou 

poptávku po určitých službách. 

Naopak zaměstnanec si může předem vymínit, že pracovní poměr bude trvat 

předem stanovenou dobu, protože má zájem o to, aby získal praxi a přesunul se k jinému 

zaměstnavateli, nebo má již dopředu znalost, že v budoucnu hodlá vycestovat do 

zahraničí, a tudíž se nechce vázat na blíže neurčenou dobu. 
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Stanovení určité doby je ohleduplné pro obě strany, může odpadnout odstupné a 

výpovědní doba, protože se skončením počítají obě strany a mohou se na ně předem 

připravit. 

Ochranu proti případnému zneužívání řetězení pracovních poměrů na dobu 

neurčitou stanovuje zákoník práce v § 39. Určuje přitom, že maximální délka pracovního 

poměru na dobu určitou je tři roky a povoluje toto opakovat maximálně dvakrát. Přitom 

také platí, že pokud dojde k uplynutí doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán a 

pracovník pokračuje ve výkonu práce, považuje se sjednaný pracovní poměr za uzavřený 

na dobu neurčitou. 

Od 1. srpna 2013 platí výjimka – je možné se od omezujících ustanovení a 

zákoníku práce odchýlit v případech, kdy jsou pro to vážné provozní důvody spočívající 

ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě 

požadovat zaměstnávání některých zaměstnanců na dobu neurčitou. Je to možné pouze 

za podmínek stanovených v § 39 odst. 4 ZP. Podmínky pro uplatnění výjimky musí být 

obsaženy v písemné dohodě s odborovou organizací, případně ve vnitřním předpisu, které 

musí obsahovat bližší vymezení důvodů, dále pravidla jiného postupu zaměstnavatele při 

sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou, okruh zaměstnanců 

zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat a dobu, na kterou se dohoda uzavírá.  
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5 Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru 

 

Tématem této práce je rozbor právní úpravy povinností, které má zaměstnavatel 

při skončení pracovního poměru. Budu se věnovat především povinnosti k poskytnutí 

odstupného, dále vydání zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a vydání posudku o 

pracovní činnosti, dále také označeného jako „pracovní posudek“. Jde tedy o povinnosti, 

které jsou upraveny v zákoníku práce. 

 

5.1 Odstupné 

 

Pracovní právo upravuje institut odstupného v souvislosti se skončením 

pracovního poměru. Odstupným se rozumí peněžité plnění, které je zaměstnavatel 

povinen vyplatit při skončení pracovního poměru zaměstnanci, jemuž na ně vznikl nárok, 

kdy pracovní poměr končí bez zavinění zaměstnance. Jde o zaměstnancem nezaviněnou 

ztrátu zaměstnání.  

 

5.1.1 Vývoj odstupného 

Právní institut odstupného se vyvíjí z právní úpravy občanskoprávní smlouvy. V 

občanském právu je odstupné tradičním nástrojem. 

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 158 z roku 1982 o skončení pracovního 

poměru z podnětu zaměstnavatele se zabývá problematikou spojenou se skončením 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a přiznává zaměstnancům některé nároky. 

Mezi tyto patří i odstupné či jeho ekvivalenty. 

Česká republika není dosud touto úmluvou vázána, přesto zákonná dikce v 

normách, které institut odstupného upravují, je inspirován právě touto úmluvou. 
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Z vládního návrhu číslo 1153 na vydání zákoníku práce20 vychází vůle 

navrhovatele nerozlišovat mezi důvody pro skončení pracovního poměru výpovědí, 

kterou dal zaměstnavatel zaměstnanci nebo dohodou ze stejných důvodů. Návrh zákona 

vypočítává pro odstupné výpovědní důvody § 52 písmena a) až d) a všem zaměstnancům 

přiznává stejnou minimální výši poskytnutého odstupného. Končí-li pracovní poměr 

podle ustanovení § 52 písm. a) až c), byla výše odstupného nejméně trojnásobek 

průměrného výdělku, pokud podle § 52 písm. d), nejméně dvanáctinásobek průměrného 

výdělku. 

Od 1. ledna 2012 nabyla účinnosti tzv. koncepční novela zákoníku práce číslo 

365/2011 Sb., která přinesla v porovnání s jinými novelami větší množství změn. Mezi 

novinky patří i pozměněná úprava ustanovení zabývajícího se právním institutem 

odstupného. Do doby, než nabyla tato novela účinnosti, poskytovalo se odstupné ve výši 

minimálně trojnásobku průměrného výdělku při výpovědních důvodech podle § 52 písm. 

a) až c) a okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance podle § 56.  

Od 1. ledna 2012 zákoník práce konkrétně rozlišuje výši odstupného podle délky 

trvání pracovního poměru. Odstavec 1 § 67 zákoníku práce byl rozčleněn nově na 

písmena a) až d). 

Důvodem k realizaci této změny byla snaha o zvýšení flexibility v oblasti 

zaměstnávání. Vláda České republiky se k flexibilnější úpravě přihlásila v Programovém 

prohlášení vlády ze dne 4. srpna 2010, kde mezi jinými opatřeními stanovila, že výše 

odstupného se má odvíjet od délky trvání pracovního poměru.21 

Zákonodárce se snaží diferenciovat krátké zaměstnávání od déle trvajícího, které 

je jak na straně zaměstnavatele, tak i zaměstnance zpravidla žádanější. Přesto však 

existují situace, ve kterých se kratšímu pracovnímu poměru nelze vyhnout. Zaměstnavatel 

provozuje zpravidla činnost, která musí být ekonomicky výhodná, avšak i v ekonomice 

dochází k významným změnám bez ohledu na čas. Zaměstnavatel se na takové změny má 

                                                 
20 1153 Vládní návrh na vydání zákoník práce. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: 

Digitální repozitář [online]. Praha: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2005 [cit. 2013-

05-28]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14891 
21 Programové prohlášení Vlády České republiky 4. srpna 2010. In: Vláda České republiky [online]. Praha: 

Vláda České republiky, 2010 [cit. 2013-05-28]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/media-

centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf 

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=14891
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf
http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf
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připravovat, ale ať už nezkušeností, nesprávným odhadem, či z jiného důvodu, může dojít 

ke stavu, kdy zaměstnavatel musí zhodnotit svou vlastní politiku zaměstnávání tak, aby 

se jeho situace stabilizovala. I tomu má roztřídění pomoci.  

 Jedná se o pracovní poměry, které netrvají tak dlouhou dobu, aby bylo 

spravedlivé požadovat po zaměstnavateli, aby při skončení pracovního poměru vyplácel 

zaměstnanci odstupné, jehož výše by jinak mohla dosahovat téměř stejné částky, jakou si 

zaměstnanec za dobu trvání pracovního poměru u zaměstnavatele vydělal. 

Z hlediska ochrany před diskriminací zaměstnanců není § 67 diskriminační ve 

vztahu k věku zaměstnanců. Odstupné se neaplikuje v návaznosti na věk zaměstnance, 

ale na důvod, ze kterého zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr se zaměstnancem. 

Délka doby zaměstnání poté určí minimální zákonnou výši, která má být zaměstnanci 

vyplacena. Z tohoto pohledu není délka doby zaměstnání diskriminační z toho důvodu, 

protože toto hledisko je společné všem zaměstnancům bez rozdílu. 

Původní znění nového zákoníku práce počítalo ještě s právem zaměstnance na 

odstupné tehdy, jestliže dojde k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem 

samým. Ten může zrušit pracovní poměr okamžitě jen v případech stanovených v § 56 ZP. 

Jedním z těchto případů je situace, kdy zaměstnavatel nebyl schopen zaměstnanci vyplatit 

mzdu, plat, náhrady mzdy a platu, či jejich části do patnácti dnů po jejich splatnosti. V 

této situaci dochází k zásadní disproporci v pracovněprávním vztahu, protože není 

naplňován jeden ze základních znaků pracovněprávního vztahu. Definice pojmu závislá 

práce vyžaduje mimo jiné splnění podmínky úplatnosti výkonu práce. Tato podmínka je 

zásadní pro vymezení pojmu závislé práce v rámci svobody jednotlivce a jeho motivace 

pro podstoupení vztahu závislosti.  

Zaměstnanec má možnost skončit pracovní poměr, aniž by mu vznikla povinnost 

setrvat v zaměstnání po celou výpovědní dobu tehdy, když zaměstnavatel není schopen 

ohodnotit výkon pracovní činnosti dohodnutou odměnou ani po poskytnutí dodatečné 

přiměřené doby. 

Zákonná úprava se dříve nacházela v § 56 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., pozdější 

novelizace zákonem č. 362/2007 Sb. odkazovala na možnost odstupného při okamžitém 

zrušení pracovního poměru zaměstnancem přímo v části zabývající se odstupným a navíc 
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je rozšířila na oba důvody pro okamžité zrušení. Od 1. ledna 2012 se problematika 

přesouvá na základě novely zákoníku práce č. 365/2011 Sb. zpět do § 56 odst. 2 a nazývá 

ji náhradou mzdy nebo platu. Vychází se zde opět z průměrného výdělku v návaznosti na 

§ 67 odst. 3, ale počítání doby se liší v tom, že nyní se předmětná doba vztahuje k délce 

výpovědní doby, kterou má zaměstnanec vyjednanou, či jaká je minimálně stanovena 

zákoníkem práce, tj. 2 měsíce. 

V rámci výplaty odstupného došlo také novelizací původního vyhlášeného znění 

nového zákoníku práce k zúžení povinnosti zaměstnanců vracet odstupné, když v krátké 

době po propuštění začnou pracovat pro stejného zaměstnavatele. Zákoník práce, 

v původním znění, v § 68 odst. 1 stanoví povinnost vracet odstupné či poměrnou část 

odstupného, jestliže se zaměstnanec dostane do pracovněprávního vztahu se 

zaměstnavatelem dříve, než proběhne doba rozhodná pro určení výše odstupného.  

Zákon zde nevypočítává konkrétní pracovněprávní vztahy, ale odkazuje na § 3 

zákoníku práce. Mezi základní pracovněprávní vztahy patří pracovní poměr a právní 

vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohodou o 

provedení práce a dohodou o pracovní činnosti.  

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr slouží pro zaměstnávání v 

situacích, kdy předmět činnosti nevyžaduje dlouhodobý závazek mezi smluvními 

stranami. Rozhodným faktorem pro použití dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr je rozsah práce, jež je udáván v hodinách vztažených na konkrétní časové období.  

Zákon č. 262/2006 Sb. v původním znění zahrnoval povinnost vrátit odstupné 

v případě, že je zaměstnanec opět v pracovněprávním vztahu se zaměstnavatelem, se 

kterým nedávno rozvázal pracovní poměr. Mohlo nastat nebezpečí zneužití této právní 

úpravy.    

Zaměstnavatel mohl ukončit pracovní poměr se zaměstnancem z organizačních 

důvodů. Končícímu pracovníkovi vzniklo právo na odstupné. Aby zaměstnavatel zmírnil 

dopady na financování odstupného, nabídl co nejdříve zaměstnanci uzavření dohody o 

provedení práce. Tím se dostal zaměstnanec do situace, kdy byl v pracovněprávním 

vztahu s dosavadním zaměstnavatelem a vznikla mu povinnost vrátit odstupné podle § 68.  
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Zaměstnavateli tak vznikly minimální náklady na propuštění zaměstnance z 

organizačních důvodů, dříve zaměstnaného na základě pracovní smlouvy.  

Dohoda o provedení práce zajišťuje nejkratší rozsah práce a to je pro 

zaměstnavatele nejvhodnější. 

Došlo tedy ke změně a novelou z. č. 362/2007 Sb. bylo napříště změněno 

ustanovení § 68 odst. 1 tak, že odstupné bude zaměstnanec povinen vracet jen tehdy, 

bude-li pro dřívějšího zaměstnavatele vykonávat práci na základě pracovní smlouvy nebo 

dohody o pracovní činnosti. 

Institut odstupného se v zákoníku práce objevil již dříve. V rámci revidování 

zákonů po roce 1989 bylo nevyhnutelné, aby došlo ke změně zákoníku práce 1965, neboť 

do té doby platný zákoník práce postrádal důležitá ustanovení, která byla nezbytná pro 

správné fungování pracovního práva ve společnosti, pro niž je typický liberální trh práce. 

Mimo přejmenování určitých institutů bylo rovněž třeba odstranit postuláty, které 

se vázaly na socialistický náhled na práci, její organizaci a k přístupu k lidem, 

zaměstnancům i zaměstnavatelům. 

Ještě před tím, než se odstupné dostalo do zákoníku práce 1965, bylo upraveno 

samostatně v zákoně č. 195/1991 Sb. Jednalo se o zákon přijatý Federálním 

shromážděním České a Slovenské Federativní Republiky. 

Z důvodové zprávy k tomuto zákonu plyne, že se jedná o úpravu, která prvně 

pohlíží na odstupné ne jako na prostředek náhrady výpadku dosavadního zdroje obživy, 

ale jako na jednorázové odškodnění toho, že zaměstnanec přišel, bez ohledu na své 

přičinění, o práci, kterou měl vyjednanou na určitou dobu, či s ní počítal na dobu 

neurčitou. S tím přímo souvisí i to, aby vyplacení odstupného nemělo vliv na dávky 

plynoucí z hmotného zabezpečení. 

Fungování systému také vedlo k tomu, aby bylo přijato ustanovení o povinnosti 

vrátit odstupné tehdy, pokud se zaměstnanec vrátí do pracovního poměru, se 

zaměstnavatelem, který mu v nedávné době vyplatil odstupné. Tím, že byl zaměstnanec 

opětovně v pracovněprávním vztahu, došlo ke zhojení poruchy nemožnosti vykonávat 

práci pro konkrétního zaměstnavatele. 
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I v tomto předpisu se odstupné vztahuje na organizační změny. Odstupné je 

poskytnuto ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Zároveň zákon 

umožňuje zvýšení odstupného dohodami s odborovou organizací či přijetím vnitřního 

předpisu. Toto možné zvýšení zákon omezuje o maximálně trojnásobek. 

Zákonodárce při tvorbě tohoto zákona zohlednil text úmluvy Mezinárodní 

organizace práce č. 158. 

Postupem doby snaha sjednotit pravidla pracovněprávních vztahů dospěla k 

zapracování odstupného přímo do textu zákoníku práce 196522. Po novele zákoníku práce 

č. 74/1994 Sb. byly přidány za § 60 tři nová ustanovení, § 60a až § 60c. Do těchto tří 

paragrafů byl zakotven institut odstupného. 

Právní úprava vycházela ze struktury zákona č. 195/1991 Sb. Zákon stanovil, že 

odstupné náleželo zaměstnanci, kterému byl ukončen pracovní poměr z organizačních 

důvodů a rušení či zániku zaměstnavatele, ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního 

výdělku, stejná byla i povinnost vrátit odstupné, navrátil-li se zaměstnanec do původního 

zaměstnání. 

Významné odchýlení v novější úpravě bylo v oblasti kolektivního vyjednávání. 

Zákoník práce 1965 ve znění novely č. 74/1994 Sb., na rozdíl od zákona č. 195/1991 Sb., 

nepamatoval na možnost upravit výši odstupného prostřednictvím vyjednávání 

zaměstnavatelů se zástupci zaměstnanců, případně vnitřním předpisem. Nebylo tedy 

možné poskytnout jiné odstupné než ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Šlo o 

velmi rigidní ustanovení, které bylo nevýhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele. Nešlo 

zde ani promítnout úpravu předvídanou úmluvou č. 158 MOP, kdy je dána možnost 

modifikovat výši odstupného pomocí nediskriminujících kvalifikačních hledisek, 

například délky doby zaměstnání konkrétního zaměstnance. 

K nápravě došlo až novelou č. 155/2000 Sb. Vládní návrh zákona původně počítal 

s tím, že se pravidla o odstupném vrátí do stavu, v jakém byla vyhlášena zákonem č. 

195/1991 Sb., tedy možnost rozšířit odstupné až o trojnásobek průměrného výdělku. Z 

důvodové zprávy k této novele plyne, že je to ve snaze předejít případům, kdy docházelo 

k obcházení zákona. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví v průběhu legislativního 

                                                 
22 zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění do 31.12.2006 
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procesu přijal usnesení, ve kterém doporučil změnit ustanovení o odstupném tak, aby výše 

odstupného, které bude vyjednáno navíc, prostřednictvím kolektivních smluv, nebo 

vnitřními předpisy, nebyla konkrétně stanovena. Novela byla vydána v tomto 

pozměněném znění a zajistila tak minimální hodnotu odstupného povinnou všem, kterým 

to zákon zaručuje, určenou fixně a zároveň možnost pro zaměstnance vyjednat zvýšení 

částky odstupného, případně určit kvalifikační metodu pro určení, komu bude zvýšené 

odstupné náležet. 

Později došlo ještě k rozšíření § 60a  novelou zákoníku práce 1965 č. 46/2004 Sb. 

o ustanovení, které umožňuje vyjednat kolektivní smlouvou, nebo stanovit vnitřním 

předpisem, odstupné pro zaměstnance, kterým skončil pracovní poměr výpovědí 

zaměstnavatele nebo dohodou ze zdravotních důvodů, podle § 46 odst. 1 písm. d). 

Poskytnutí odstupného není pro zaměstnavatele jen negativním opatřením, které 

by ho finančně omezovalo, ale také možným motivačním prvkem. Zaměstnavatel je 

veden k tomu, aby zodpovědně vytvářel pracovní místa v takové míře, aby nedocházelo 

k náhlým změnám. Pokud už ke změnám v personálu má dojít, měl by si zaměstnavatel 

poradit tak, aby nemusel již zaškolené, zkušené a oddané zaměstnance propouštět, ale aby 

jim mohl nabídnout určitou alternativu, a to například jinou vhodnou pozici. A kdyby ani 

poté nebyl schopen zajistit pro osoby v pracovním poměru práci, aby se snažil najít jiný 

způsob, jakým se o zaměstnance postarat. Systém pracovního práva v České republice 

nabízí možnosti různých přeškolovacích kurzů a studijních možností. Zákoník práce sám 

pamatuje na poskytnutí prostoru pro vzdělávání zaměstnanců. 

Také může být zaměstnavatel motivován k tomu, aby nenechal jen zaměstnance, 

aby si sami hledali zaměstnání, ale může i vlastními úkony směřovat k tomu, aby ti 

zaměstnanci, se kterými má být pracovní poměr ukončen, našli snáze jiné zaměstnání. 

Může vyjednávat s jinými zaměstnavateli, kteří shánějí zkušenou pracovní sílu v 

konkrétním oboru, či se rozhodnout pro společný postup při přeškolení. 
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5.1.2 Funkce odstupného 

Institut odstupného byl zařazen do českého právního řádu proto, aby zajistil 

určitou ochranu zaměstnanců a zajistil řádné dodržování pracovních smluv. Pracovní 

smlouva vychází, stejně jako každá jiná smlouva z oblasti soukromého práva smluvního.  

Civilní právo může upravovat vztahy, které zákon nezakazuje. Práce je důležitou 

součástí života člověka. Zajišťuje způsob obživy a seberealizace. Nucená práce a otroctví 

se od svobodného zaměstnávání odlišuje především jedním důležitým detailem. Tím je 

absence projevu svobodné vůle se souhlasem k výkonu práce. 

Motivací k tomu, aby někdo pracoval pro jiného, je, že za vykonanou práci získá 

odměnu. 

V občanském právu je při sjednání smluv možné vyjednat odstupné pro případy, 

kdy se strany rozhodnou odstoupit od uzavřené smlouvy dříve, než bylo kýmkoliv, byť 

jen částečně, plněno. 

Pracovní právo upravuje také soukromoprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem. Zákonodárce při vytváření pravidel však pamatuje na funkci pracovního 

práva. Kromě vytvoření pravidel pro svobodné uzavírání pracovních poměrů musí myslet 

také na ochrannou funkci pracovního práva, která je jeho funkcí stěžejní. Prostředky, které 

zaměstnanci dostávají jako odměnu za práci, kterou pro zaměstnavatele vykonávají, jsou 

často životně nezbytné pro jejich přežití v moderní společnosti a vůbec. Možnost, aby je 

někdo zaměstnal v době, kdy existuje nezaměstnanost, tedy existuje přebytek pracovních 

sil, které se ucházejí o menší množství volných pracovních pozic, se zvýší tím, pokud 

žadatelé sníží své vlastní nároky na zaměstnání. Vzhledem k potřebě člověka, aby 

získával prostředky pro svou obživu, je možné, aby mezi sebou zájemci o zaměstnání 

soutěžili v podmínkách, které jsou méně příznivé, než takové, které byly stanoveny pro 

jiné zaměstnance, kteří již zaměstnaní jsou. Poté dochází k diskriminaci. Za stejnou práci 

mohou na základě individuálních dohod dostávat různí zaměstnanci nestejnou výši 

odměny. 

Stát nenechává pracovní smlouvě takovou smluvní volnost, jaká je zákonem dána 

smlouvě podle občanského zákoníku. Zákonodárce určuje hranice, pod které nemůže 

zaměstnanec ani zaměstnavatel snížit požadavky na uzavření pracovní smlouvy. 
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Součástí takové ochrany je i odstupné. 

Zákonodárce vztahuje ochrannou roli zákonné úpravy odstupného nejen na 

výpovědi, ale rovněž i na dohody, které vedou ke stejnému výsledku. Zaměstnanci jsou 

chráněni bez ohledu na to, jakým právním způsobem dochází ke skončení pracovního 

poměru. Hlavním ukazatelem pro zajištění ochrany alespoň v minimální zákonné výši 

jsou konkrétní důvody, jejichž výsledkem je ukončení dalšího výkonu práce pro 

zaměstnavatele. Všichni zaměstnanci, kterým končí zaměstnaní, jsou chráněni stejně. 

Použití takové úpravy je z důvodu zajištění ochrany zaměstnanců vhodné. 

Zaměstnanci jsou v pracovněprávním postavení považováni za slabší stranu. Především 

v tom smyslu, že zaměstnavatel přiděluje práci a zajišťuje pracovní pozice. Ve skutečnosti 

je ale zaměstnavatel v silnějším postavení především ve znalosti pracovněprávních 

předpisů a zejména z ekonomických důvodů. Způsobilost být zaměstnancem a uplatňovat 

všechna práva a povinnosti má fyzická osoba dosažením věku patnácti let. Obvykle to 

však neznamená, že má taková osoba obšírnou znalost všech ustanovení zákoníku práce, 

či jiných právních předpisů, které se jí dotýkají. Zkušenost je důležitou součástí 

poznávání a vědění. Zaměstnavatel bývá často organizací, která má větší počet 

zaměstnanců a pro jednání se zaměstnanci specializuje přímo některá ze svých oddělení. 

Naproti tomu zaměstnanec si pro uzavření pracovního poměru zřídka kdy bere k 

vyjednávání a dohodě právně vzdělanou osobu. Je proto důležité chránit zaměstnance, 

kteří se dostanou do specifických situací vždy, bez ohledu na to, že se jim může zdát 

návrh výhodnějším. 

 

5.1.3 Důvody zakládající nárok na odstupné 

Zaměstnavatel poskytuje odstupné jen těm zaměstnancům, se kterými ze své 

vlastní vůle chce skončit pracovní poměr. Projev vůle se v právním prostředí realizuje 

právními úkony jednotlivých účastníků. Ne každý projev vůle je právním úkonem. 

Právním úkonem je jen takový projev vůle, který učiní fyzická nebo právnická osoba, a 

který směřuje ke vzniku, změně, či zániku práv, či povinností určitého subjektu.   

K odstupnému se z jednostranných právních úkonů váže jen výpověď, konkrétně 

jen taková, kterou inicioval zaměstnavatel. Před novelou zákoníku práce uskutečněnou 
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zákonem č. 365/2011 Sb. ještě počítal zákon s odstupným při jednostranném právním 

úkonu zaměstnance, okamžitém zrušení pracovního poměru. V současné době – jak už 

jsem uvedl výše - zákoník práce zaměstnanci přiznává v § 56 odst. 2 právo na náhradu 

mzdy nebo platu od zaměstnavatele ve výši průměrného výdělku za dobu odpovídající 

výpovědní době. 

Zákonodárce nechal odstupné přiznat i zaměstnanci, kterému je ukončen pracovní 

poměr na základě dohody. Taková dohoda musí být ovšem odůvodněna jedním z 

výpovědních důvodů, pro který rovněž náleží odstupné. 

 

5.1.4 Důvody poskytnutí odstupného 

Jestliže má dojít ke skončení pracovního poměru výpovědí ze strany 

zaměstnavatele, nebo dohodou v případech, které zákon předvídá, je odstupné součástí 

vyrovnání mezi stranami, ať už ve smlouvě bylo sjednáno či nikoliv. Na odstupné je 

v těchto případech zákonný nárok. Pro poskytnutí odstupného je rozhodný důvod 

skončení pracovního poměru. 

Zaměstnavatel se nemůže této povinnosti zprostit. Zákon stanoví situace, kdy je 

pro zaměstnavatele povinností vyplatit odstupné a v jaké výši. Jedinou výjimkou, kdy se 

může zaměstnavatel vyhnout povinnosti plynoucí ze zákonné úpravy odstupného je 

okolnost, že ke skončení pracovního poměru dojde ze zdravotních důvodů a 

zaměstnavatel prokáže, že si zaměstnanec pracovní úraz způsobil sám.   

Odstupné se uplatní tedy jen při specifických situacích. Všechny případy, kdy je 

odstupné zaměstnancům zákonem přiznáno, mají společnou jednu vlastnost. Je jí změna 

obsahu pracovněprávního vztahu, k níž dochází z vůle zaměstnavatele. 

 

5.1.5 Odstupné  

V současné době je podle zákoníku práce odstupné poskytováno tehdy, je-li se 

zaměstnancem skončen pracovní poměr výpovědí zaměstnavatele nebo dohodou z 

důvodů uvedených v § 52 písm. a) rušení zaměstnavatele nebo jeho části; písm. b) 

přemístění zaměstnavatele nebo jeho části; písm. c) rozhodnutím o nadbytečnosti 

zaměstnance pro změny v organizaci fungování zaměstnavatele; písm. d) nesmí-li 
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zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek 

přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí 

z povolání nebo ohrožení touto nemocí, anebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice 

na pracovišti.  

Tyto vypočtené výpovědní důvody jsou takové, které nemůže zaměstnanec vlastní 

vůlí ovlivnit. Jedná se buď zcela o vůli zaměstnavatele, nebo nemožnost zajistit 

zaměstnanci jiné vhodné místo. 

Podle situací, které jednotlivé výpovědní důvody popisují, lze rozdělit na důvody 

organizační a zdravotní. 

Dojde-li u zaměstnavatele k nutnosti zrušit, či přesunout výrobu, či jiné aktivity, 

v kterých se účastní zaměstnanci, musí se zaměstnavatel zároveň vypořádat s pracovní 

silou. Již například v Doporučení o ukončení pracovního poměru č. 11923, z roku 1963 

přijala Mezinárodní organizace práce v části III. článku 12 ustanovení, které se tímto 

zabývá. Podle něj by mělo dojít k takovým opatřením, která odvrátí, či zmírní nutnost ke 

snížení stavu zaměstnaných. Mezi taková opatření se řadí například přesunutí 

zaměstnance v rámci oddělení, přeškolení a další. Řada těchto opatření vyžaduje ale 

shodnou vůli stran, neboť je často nutné aby došlo k úpravě pracovní smlouvy, obzvláště 

u vymezení předmětu činnosti, či ke změně místa výkonu práce. Český právní řád zná 

takové instituty. Mezi ně patří pracovní cesta, přeložení a dočasné přidělení. 

Zaměstnanec se často upne silnými vazbami k místu, které bylo dohodnuto jako 

místo výkonu práce. Dlouhé cestování za zaměstnáním není během obvyklých 

zaměstnání ekonomicky výhodné. Zaměstnanci si proto volí místo k životu, které je 

relativně blízko. Především u dlouhodobějších pracovních poměrů se na to místo začnou 

navazovat další povinnosti, které souvisí se životem zaměstnance. Stěhování bývá 

možností, avšak zaměstnavatel ho nemůže vyžadovat. Může dát zaměstnanci nabídku, 

která ho bude motivovat k tomu, aby se přestěhoval, ale konečné rozhodnutí je na 

                                                 
23 R119 - Termination of Employment Recommendation, 1963 (No. 119). INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION. International Labour Organization: NORMLEX [online]. Genève (Switzerland): 

International Labour Organization, © 1996-2012 [cit. 2013-10-10]. Dostupné z: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMEN

T_ID:312457:NO 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312457:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312457:NO
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zaměstnanci, dokonce mu může nabídnout byt, jehož nájemné bude zaměstnavatel platit 

nebo se bude na platbě nájemného spolupodílet. 

Důvod pro nadbytečnost, tedy § 52 písm. c) ZP se uplatní v případech, kdy se 

zaměstnavatel rozhodne propustit zaměstnance a zároveň dojde ke zrušení pracovního 

místa, které zaměstnanec zastával. Nadbytečnost je situace, kdy má zaměstnavatel větší 

počet zaměstnanců, než kolik práce dokáže mezi jednotlivé pracovní pozice rozdělit. 

Dochází k němu při změnách v parametrech prostředků zaměstnavatele. Příkladem může 

být následující:  

Pro zvýšení efektivity a snížení nákladů na výrobu určité komodity se 

zaměstnavatel rozhodne pro koupi automatického přístroje, který při nízkých nákladech 

na provoz a údržbu zastane tutéž práci, jakou do té doby vykonávalo pět zaměstnanců. Z 

ekonomického hlediska je pro zaměstnavatele lepší investovat do takového přístroje, než 

zaměstnávat více lidí. Může tím dojít k výrazné úspoře. Samozřejmě se zákon snaží, aby 

zaměstnavatel našel jinou činnost, kterou by zaměstnal uvolněnou pracovní sílu, ale není 

jeho povinností, aby vytvářel nová pracovní místa. 

U tohoto výpovědního důvodu je zásadní, že nedojde k zaměstnání jiného člověka 

na uvolněném místě. 

Pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení takovou nemocí, či dosažení 

maximální přípustné expozice jsou posledním z výpovědních důvodů, pro které je 

odstupné vyplaceno. 

Jak vyplývá z ustanovení § 380 ZP, považuje se za pracovní úraz poškození zdraví 

nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na vůli zaměstnance. Vznik pracovního 

úrazu je spojen s krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění 

pracovních úkolů, v přímé souvislosti s ním, případně k úrazu došlo pro plnění pracovních 

úkolů. Nemocemi z povolání jsou nemoci, které jsou uvedené ve zvláštním právním 

předpisu. Nejedná se o pracovní úraz, pokud k úrazu došlo při cestě do zaměstnání nebo 

zpět. 

Zaměstnavatel nemůže o tomto důvodu rozhodnout sám v tom smyslu, že je 

vyžadován lékařský posudek, v jehož nálezu je stanovena taková skutečnost. Lékařský 
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posudek vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb. Tento lékařský posudek může 

být podroben dodatečnému přezkumu ze strany příslušného správního úřadu. 

Zákoník práce upravuje výši odstupného poskytnutého v souvislosti se 

zdravotními důvody odlišně, než v ostatních případech. 

Výpověď má nastat až jako ultimátní prostředek pro vyřešení problému s 

neschopností přidělit zaměstnanci práci, či tehdy, když se zaměstnanec odmítá dohodnout 

o změně stávající pracovní smlouvy. Tehdy zaměstnavateli nezbývá nic jiného, než se 

zaměstnancem ukončit pracovní poměr jednostranným právním úkonem. Odstupné slouží 

jako náhrada škody za to, že podmínky uvedené v pracovní smlouvě nebudou moci být 

splněny.  

Zákonné odstupné, tedy takové, které je přiznáváno na základě zákonem 

stanovených pravidel, proto, aby bylo zaměstnanci přiznáno, vyžaduje odůvodnění 

jedním ze stanovených výpovědních důvodů pro skončení pracovního poměru, které jsou 

k nalezení v § 52 písm. a) až d) ZP. Odůvodnění se v případě výpovědi stává její nutnou 

součástí, v případě dohody o rozvázání pracovního poměru požadavek na odůvodnění 

není.  

Může dojít k situacím, kdy výpověď, pokud je dána zaměstnavatelem bez uvedení 

výpovědního důvodu, jak vyžaduje zákon, může být soudem prohlášena za neplatnou. 

Proto, aby výpověď byla uznána neplatnou, musí být neplatnost uplatněna u soudu 

nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit podle neplatné 

výpovědi.  

Pokud výpověď nebyla soudem uznána za neplatnou, nebo ani její neplatnost 

nebyla u soudu uplatněna, je třeba pokládat výpověď za právní úkon, který je platný, jak 

vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 4468/2010, ze dne 29.2.2012.24  

Tento judikát byl vydán k případu, kdy žalobce – zaměstnanec požaduje po 

žalovaném – zaměstnavateli vyplacení peněžní částky, která odpovídá odstupnému ve 

výši dvanáctinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Při práci žalovaný utrpěl 

                                                 
24 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. února 2012, sp. zn. 21 Cdo 4468/2010, dostupný z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/1F6C5DDC7E83073DC1257A4E0065

005E?openDocument&Highlight=0, 
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pracovní úraz, jehož následkem byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti, byl mu 

vystaven lékařský posudek, podle kterého se zaměstnanec stal „žalobce se stal 

neschopným pro práci v podzemí“, poté bylo vydáno odborné stanovisko, které 

obsahovalo toto znění: „příčinou trvalé nezpůsobilosti je následek po pracovním 

úrazu …“ a také „na změně zdravotního stavu se podílí i obecná nemoc“. 

Své právo na odstupné v takové výši zaměstnanec opírá o to, že: „má nárok na 

odstupné podle ustanovení § 67 zákoníku práce ve výši dvanáctinásobku průměrného 

výdělku, neboť žalovaný s ním rozvázal pracovní poměr na základě lékařského a 

odborného stanoviska, ve kterém bylo uvedeno, že důvodem rozvázání pracovního 

poměru je pracovní úraz ze dne 22.3.2008.“ 

Obrana žalovaného spočívala v námitce nejednoznačnosti lékařského posudku. 

Okresní soud jako soud prvního stupně zjistil, že pracovní poměr skončil na základě 

výpovědi, která byla odůvodněna jako podaná podle „§ 52 zákoníku práce – zdravotní 

důvody“. Okresní soud odkázal na lékařský posudek a odborné stanovisko.  Z důkazů, 

které provedl, dovodil, že v případě výpovědi, která trpí vadami a mohla by být 

rozhodnutím soudu uznána za neplatnou, avšak nikdo tuto neplatnost u soudu včas 

neuplatnil, může být „způsobilým odkladem pro poskytnutí odstupného jen tehdy, lze-li 

z ní bez pochybnosti dovodit aspoň to, že k rozvázání pracovního poměru došlo 

z výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. a) až d) zákoníku práce“. 

Podle názoru soudu v případě, že u výpovědi není přesně určen její důvod, a 

lékařský posudek také neobsahuje přesné určení, pro které nemá zaměstnanec způsobilost 

pro výkon dosavadní práce, je zapotřebí zohlednit také další informace a skutečnosti 

v dotčeném případě např. „přihlédnout k odbornému stanovisku“ a celkově zhodnotit 

s přihlédnutím „k jeho vzájemným souvislostem s lékařským posudkem a výpovědí 

z pracovního poměru, z nichž vyplývá, že žalobce pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu 

dosavadní práce v příčinné souvislosti s pracovním úrazem a že z tohoto důvodu byl se 

žalobcem rozvázán pracovní poměr. Žalobce má proto právo na požadované odstupné ve 

výši dvanáctinásobku požadovaného výdělku.“ 

Odvolací soud tento rozsudek potvrdil. „Podle názoru odvolacího soudu je 

třeba   ̎při hodnocení toho, z jakého důvodu byl se žalobcem rozvázán pracovní poměr ̎ 

vycházet  ̎ze vzájemných souvislostí vyplývajících z odborného stanoviska, lékařského 



 

49 

posudku a výpovědi z pracovního poměru ̎ , z nichž vyplývá, že k rozvázání pracovního 

poměru účastníků výpovědí došlo z výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. d) 

zákoníku práce. Žalobci proto přísluší požadované odstupné.“ 

Nejvyšší soud projednal věc podle zákoníku práce ve znění poslední novely 

č.382/2008 Sb. , ve znění účinném do 13.9.2009. Nejvyšší soud řešil ve své rozhodovací 

činnosti právní otázku „zda (a za jakých předpokladů) má právo na odstupné 

zaměstnanec, s nímž zaměstnavatel platně rozvázal pracovní poměr výpovědí, v níž nebyl 

výpovědní důvod vymezen v souladu s požadavky ust. § 50 odst. 4 věty první zák. práce.“ 

Jak plyne z tohoto judikátu, i Nejvyšší soud se ztotožnil s rozhodnutím odvolacího soudu, 

kdy při zhodnocení výpovědi, kterou zaměstnavatel vytvořil tak, že důvod pro který 

výpověď byla zaměstnanci dána, není jasně patrný a umožňuje interpretaci jak 

výpovědním důvodem podle § 52 písm. d), tak i písm. e). Oba tyto důvody souvisejí se 

zdravotním stavem zaměstnance, avšak pouze s jedním z nich je spojeno odstupné ve výši 

dvanáctinásobku průměrného měsíčního výdělku. Nejvyšší soud použil ustanovení § 35 

odst. 2 obč. zákoníku k vyložení projevu vůle, která se týká výpovědi jako právního 

úkonu, kdy právo na odstupné podle § 67 zákoníku práce náleží zaměstnanci, pokud 

z výpovědi, jejíž neplatnost mohla být uplatněna u soudu, avšak nebyla,  je možné 

pokládat za zdroj pro přiznání odstupného jen tehdy, jestliže i přes vady, které by mohly 

způsobit neplatnost výpovědi, je možné zjistit důvod, pro který došlo ke skončení 

pracovního poměru. Nejvyšší soud se také ztotožnil s názorem odvolacího soudu, že 

v projednávané věci je možné dovodit, že ke skončení pracovního poměru při zhodnocení 

všech významných skutečností – které vycházejí z lékařského posudku, odborného 

stanoviska a z výpovědi z pracovního poměru dané dopisem žalovaného ze dne 6.5.2009, 

v níž se důvod výpovědi označuje jako „ustanovení § 52 zákoníku práce – zdravotní 

důvody“, je možné určit, že pracovní poměr skončil z výpovědního důvodu podle § 52 

písm. d) ZP proto, že žalobce nebyl schopen dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz 

ze dne 22.3.2008. Také se dovolací soud dále zaobírá obsahem lékařského posudku, který 

vydává pro pracovněprávní potřeby zařízení závodní preventivní péče. Zmiňuje, jaký 

obsah má takový posudek mít. Pro právní otázku, kterou dovolací soud řešil, dospěl 

k závěru: „V projednávané  věci z obsahu lékařského posudku vydaného Karvinskou 

hornickou nemocnicí a.s. dne 5.2.2009 není (v rozporu se zákonem) jednoznačně patrno, 

pro jakou příčinu žalobce pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní 
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práce. Soud proto i z tohoto pohledu důvodně zohlednily vzájemné souvislosti všech 

rozhodných skutečností.“  Odstupné bylo žalobci již soudem prvního stupně přiznáno, 

odvolací soud rozsudek potvrdil, dovolací soud zamítl dovolání žalovaného. 

 

5.1.6 Odstupné při dohodě o rozvázání pracovního poměru 

V rámci dohody o rozvázání pracovního poměru se účastníci mohou domluvit na 

různých ujednáních. Dohoda o rozvázání pracovního poměru, jako zákonem předvídaný 

způsob k ukončení pracovněprávního vztahu vyžaduje k platnosti písemnou formu. Tím 

se přispívá k zabezpečení právní jistoty účastníků. Je projevem vůle obou smluvních stran 

ukončit pracovní poměr. Podstatnou náležitostí je přesné vymezení dne skončení 

pracovního poměru. Pro dohodu je to nezbytná část, neboť dohoda, na rozdíl od výpovědi 

je úkon, který vychází ze vzájemné komunikace a porozumění. Účastníkům jsou známy 

důležité skutečnosti a případnou odlišnost podmínek pro skončení je možno v této dohodě 

vyjednat. Z důvodu smluvní volnosti zákon nepočítá se zákonem stanovenou výpovědní 

dobou, neboť právě ta je nahrazena nutností uvést konkrétní den, kterým dojde k ukončení 

pracovněprávního vztahu. Tímto lze docílit výrazného zkrácení doby, která uplyne do 

skončení pracovního poměru, ale také lze dohodnout termín vzdálenější, a tím de facto 

změnit pracovní smlouvu na neurčito v pracovní poměr na dobu určitou. 

Do 31.12.2011 platilo, že pokud si to zaměstnanec přál, musel být v dohodě přesně 

vymezen důvod, pro který je pracovní poměr ukončován. Toto pravidlo od 1.1.2012 

neplatí. Zaměstnavatel není povinen uvést důvod rozvázání pracovního poměru. 

K tomuto je možné zmínit judikát Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 492/2012 ze 

dne 18.01.201325, ve kterém se žalobkyně – zaměstnankyně domáhala zaplacení peněžité 

částky spolu se zákonným úrokem z prodlení, která odpovídala odstupnému při skončení 

pracovního poměru, na žalovaném - svém zaměstnavateli. Tato věc byla projednávána 

podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění účinném do 23.4.2009. 

Zaměstnankyně navrhla zaměstnavateli, aby došlo ke skončení pracovního poměru a 

v návrhu byl jako jeden z výpovědních důvodů uveden důvod ohrožení zaměstnankyně 

                                                 
25 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2013, sp. zn. 21 Cdo 492/2012, dostupný z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/914057450A1956F7C1257B170049F5

86?openDocument&Highlight=0, 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/914057450A1956F7C1257B170049F586?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/914057450A1956F7C1257B170049F586?openDocument&Highlight=0,
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nemocí z povolání. Žalovaný s návrhem souhlasil a došlo k uzavření dohody o rozvázání 

pracovního poměru. Proti žalobě namítá žalovaný, že sice souhlasil s návrhem, ale 

nesouhlasil s uvedenými důvody. Prvoinstanční soud uložil žalovanému, aby žalobkyni 

zaplatil žalovanou částku opírajíce se o závěr, že žalobkyně „podle lékařského posudku 

ze dne 17.2.2009 nesměla dále konat dosavadní práci  ̎ze zdravotních důvodů ̎ “, o čemž 

žalovaný věděl, uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru. Proto má 

zaměstnankyně nárok na odstupné. Odvolací soud rozsudek změnil tak, že žalobu zamítl. 

Opřel se o poznatek, že lékařský posudek je bez odůvodnění pozbytí dlouhodobé 

způsobilosti k výkonu práce zaměstnankyně. Proto odvolací soud nepovažoval lékařský 

posudek „… za důvod, pro který by žalobkyně mohla skončit pracovní poměr z důvodu 

ohrožení nemocí z povolání…“. Z toho odvolací soud dále dovodil, že při skončení 

pracovního poměru touto dohodou žalobkyně skončila pracovní poměr podle ust. § 52 

písm. e) ZP, na který se odstupné nevztahuje.   

Při své rozhodovací činnosti Nejvyšší soud uvedl: „Pro vznik práva zaměstnance 

na odstupné není rozhodující, zda okolnost, se kterou je zákonem spojeno právo 

zaměstnance na odstupné, je uvedena v dohodě o rozvázání pracovního poměru; 

ustanovení § 67 odst. 1 zák. práce totiž nespojuje, byl-li pracovní poměr rozvázán 

dohodou, vznik práva na odstupné, s tím, co bylo v dohodě uvedeno o důvodech skončení 

pracovního poměru, ale se zjištěním, proč (z jakého skutečného důvodu) byl pracovní 

poměr opravdu rozvázán.“    

Pro posouzení nároku na odstupné je důležitý lékařský posudek26, který vydalo 

zařízení závodní preventivní péče (nyní poskytovatel pracovnělékařských služeb). 

Z posudku, který byl v této věci vydán, nebylo zřejmé, proč žalobkyně pozbyla 

                                                 
26 Judikát sp. zn. 21 Cdo 492/2012 ze dne 18.1.2013 Nejvyšší soud uvedl obsah lékařského posudku podle 

bodu 8 přílohy č. 1 vyhl. č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhl. č. 479/2006 Sb., 

č. 64/2007 Sb., a č. 187/2008 Sb.: „identifikační údaje posuzované osoby, zaměstnavatele, příslušného 

zdravotnického zařízení a lékaře, který posudek vydal, účel vydání posudku, údaje o pracovním zařazení 

posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích práce, za kterých 

je vykonávána a míře těchto rizik, označení nemoci z povolání (jde-li o lékařský posudek ve věci nemoci 

z povolání), posudkový závěr, poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání posudku a datum vydání 

posudku; je-li účelem posudku posouzení zdravotní způsobilosti, má být z posudkového závěru 

lékařského posudku zřejmé, zda posuzovaná osoba a) je zdravotně způsobilá, nebo b) je zdravotně 

způsobilá s podmínkou (zdravotní způsobilostí s podmínkou se rozumí například použití nezbytného 

zdravotnického prostředku posuzovanou osobou nebo jiné omezení posuzované osoby kompenzující její 

zdravotní omezení a v posudku se vždy tato podmínka vymezí), nebo c) je zdravotně nezpůsobilá, anebo 

d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.“      
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dlouhodobě zdravotní způsobilost k výkonu dosavadní práce. Nejvyšší soud dále uvedl 

k odůvodnění příčiny, pro kterou došlo k dohodě o rozvázání pracovního poměru, že 

pokud by tvrzení žalobkyně o ohrožení nemocí z povolání bylo důvodem, „vzniklo by 

žalobkyni právo na odstupné při skončení pracovního poměru bez ohledu na to, že to 

nebylo uvedeno v dohodě o rozvázání pracovního poměru.“   

Nejvyšší soud označil názor odvolacího soudu za nesprávný v tom smyslu, že: 

„neuvedení pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání jako 

příčiny zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance k dalšímu výkonu dosavadní práce 

v lékařském posudku znamená bez dalšího, že zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost 

k výkonu dosavadní práce z jiných (̎obecných ̎) příčin, se kterými zákoník práce právo na 

odstupné nespojuje.“ A dodal, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném 

právním posouzení věci, protože se nezabýval skutečnou příčinou ztráty zdravotní 

způsobilosti zaměstnankyně.  

Proto dovolací soud rozsudek zrušil a vrátil věc odvolacímu soudu k dalšímu 

řízení. 

Pracovněprávní vztah znamená pro obě strany důležitý závazek. Řádné plnění 

povinností jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele je důležité. V případě kdy by mělo dojít 

ke změně je vůle jednotlivých stran často odlišná a dialog se zdá být obtížný. Přesto se 

může podařit, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem domluví na podmínkách k ukončení 

pracovního poměru. 

 

5.1.7 Výše poskytovaného odstupného 

 Zákon stanoví minimální výši vypláceného odstupného bez ohledu na to, zda 

vznikl zaměstnanci nárok na odstupné na základě dohody o rozvázání pracovního poměru 

nebo výpovědi.  

Při užití zásady smluvní volnosti je možné také uvažovat o tom, že zaměstnavatel 

může prostřednictvím nejenom kolektivních smluv a vnitřních předpisů rozšířit důvody, 

a okolnosti pro přiznání odstupného, nebo dokonce navýšit jeho hodnotu. Ujednání o 

vyšším odstupném, či o poskytnutí odstupného i z jiných důvodů, než pro které je 
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zaměstnavatel obvykle vyplácí, je možné zahrnout přímo do dohody o rozvázání 

pracovního poměru. 

Pro vypočtení výše odstupného, které má zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci, se 

používá od 1. ledna 2012, kdy nabyla účinnosti tzv. koncepční novela, z. č. 365/2011 Sb., 

nového způsobu. Zjištění výše můžeme rozdělit do dvou fází. 

V první fázi se zjišťuje důvod, pro který došlo ke skončení pracovního poměru. 

Zkoumá se, zdali šlo o důvody organizační, nebo zdravotní. 

Druhá fáze přichází, jde-li o organizační důvody. Zjišťuje se délka, po kterou trval 

pracovní poměr. ZP stanoví podle ustanovení § 67 odst. 1, že není-li upraveno jinak, 

náleží minimálně výše jednonásobku zaměstnancova průměrného výdělku v případě, že 

pracovní poměr trval méně než jeden rok. Trval-li pracovní poměr alespoň jeden rok a 

méně než dva roky, půjde o minimální výši dvounásobku zaměstnancova průměrného 

výdělku. Za pracovní poměry, které trvaly alespoň dva roky, náleží zaměstnanci odstupné 

v minimální výši trojnásobku jeho průměrného výdělku. 

Výše odstupného v případě organizace přidělování práce při takzvaném kontu 

pracovní doby je upravena zvlášť. Zaměstnavatel, který má v kolektivní smlouvě sjednán 

postup, že je možno převádět určitou část práce, konkrétně maximálně 120 hodin 

odpracovaných přesčas do příštího nejbližšího vyrovnávacího období, které nesmí 

přesáhnout 52 týdnů, má minimální zákonnou povinnost připočíst k délce zaměstnání 

ještě tři průměrné měsíční výdělky v případě vzniku nároku na poskytnutí odstupného. 

Zde se opět kryje odůvodnění odstupného jako odškodnění za ukončení smlouvy s 

důvodem náhrady mzdy v době, kdy mělo dojít k výkonu práce. 

Pokud se v první fázi zjistí, že ke skončení pracovního poměru došlo ze 

zdravotních důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. d), tedy zaměstnanec nesmí podle 

lékařského posudku, který vydal poskytovatel pracovnělékařských služeb nebo 

rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále 

konat práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí povolání, nebo pro ohrožení touto 

nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice, a to ať už na základě výpovědi 
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zaměstnavatele nebo dohody o rozvázání pracovního poměru, přísluší zaměstnanci 

odstupné v minimální výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. 

Výše dvanáctinásobku v sobě zahrnuje především odškodnění za ukončení 

pracovního poměru, která vypočtená ve větším objemu, představuje zohlednění speciální 

situace. Vyšší výměra bere v úvahu i tu skutečnost, že v souvislosti s výkonem dohodnuté 

práce došlo k poškození zaměstnancova zdraví, v jehož důsledku nebude zaměstnanec 

moci v budoucnosti provádět více smluvenou pracovní činnost, či dokonce bude ztíženo 

zásadně jeho společenské uplatnění. Zaměstnanec nebude moci využít znalostí a 

zkušeností, kterých načerpal výkonem činnosti. I když odůvodnění odstupného spočívá v 

odškodnění zrušení pracovního poměru, nelze se ubránit dojmu, že zvýšeným odstupným 

ze zdravotních důvodů se má také pomoci zaměstnanci s náhle vyššími výdaji, které 

vzniknou v souvislosti s poruchou zdraví, či případně pomoci takovou sumou v době, než 

získá nové zaměstnání, která může být delší právě kvůli specifickým omezujícím 

požadavkům pro výběr nového zaměstnání. 

Zjištění výše odstupného můžeme od novely z. č. 365/2011 Sb. Odstupné podle 

zákona je poskytováno v určité výši. Jak bylo zmíněno výše, tato částka je minimální výší 

odstupného, kterou zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci. 

Zaměstnavatel může určit odstupné ve vyšší částce a to jakýmkoliv způsobem. 

 

5.1.8 Výplata odstupného 

Zaměstnavatelova povinnost vyplatit odstupné je zákonem upravena v § 67 

odst. 4. Zákon stanoví, že odstupné se, není-li dohodnuto jinak, vyplatí v termínu výplaty, 

který nejblíže následuje po dni, ke kterému došlo ke skončení pracovního poměru. 

Den skončení pracovního poměru připadá v případě dohody o rozvázání 

pracovního poměru na den, který byl sjednán v samotné dohodě. V dohodě o rozvázání 

pracovního poměru je tento den nutno přesně označit pro to, aby bylo oběma stranám 

známo, k jakému dni dojde ke skončení dosavadních práv a povinností. 

V případě výpovědi zákon vyžaduje, aby došlo k uplynutí výpovědní doby. Ta 

nahrazuje přesné vymezení v dohodě o rozvázání pracovního poměru. Výpovědní doba 
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musí být nejméně dva měsíce dlouhá, až na výjimky stanovené ZP. Den skončení 

pracovního poměru připadá na poslední den výpovědní doby. 

Kromě doby, kterou stanoví zákon, lze výplatu odstupného stanovit odlišně. 

Rozdílná doba se podle § 67 odst. 4 ZP stanoví pouze písemnou dohodou, kterou uzavře 

zaměstnanec se zaměstnavatelem. Pro výplatu odstupného se sjedná nejdříve den 

skončení pracovního poměru. Skončení pracovního poměru je podmínkou pro přiznání 

odstupného. 

Zaměstnavatel je povinen vyplatit odstupné vždy, když nastane den spojený s 

výplatou odstupného. V případě, že by zaměstnavatel opět vstoupil do pracovního poměru 

se zaměstnancem dříve, než dojde k vyplacení samotného odstupného, má zaměstnanec 

právo pouze na výši odstupného, které odpovídá rozdílu mezi dnem skončení pracovního 

poměru a dnem, který byl stanoven, jako den nástupu do zaměstnání. Toto vyplývá z 

institutu započtení podle § 580, občanského zákoníku, z. č. 40/1964 Sb. 

Pokud má zaměstnavatel pochybnosti o tom, zdali je odstupné skutečně povinen 

vyplatit, musí se zachovat ve prospěch zaměstnance. Jakmile nastane určený den, dojde 

k vyplacení odstupného ve stanovené výši. 

Je třeba na tomto místě také upozornit na to, že odstupné se považuje za druh 

příjmu, který má fyzická osoba. Jako takový se řadí mezi jiné příjmy podle § 299 odst. 1 

písm. g) občanského soudního řádu.27 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že se na odstupné použijí obdobně také pravidla o 

výkonu srážek ze mzdy, jako jeden ze způsobů výkonu rozhodnutí. Přitom se ale objevuje 

otázka, která se týká způsobu, jakým dochází k výpočtu srážek z poskytovaného 

odstupného. Jde o to, že při srážkách ze mzdy postupuje zaměstnavatel (pro případ srážek 

ze mzdy také označovaný v OSŘ jako „plátce mzdy“) tak, že stanoví částku, kterou musí 

vyplatit zaměstnanci, zbylou část posílá oprávněnému. Smyslem srážek ze mzdy je, že se 

jedná o plnění, které se apriorně považuje za opakující se a tudíž stabilnější, zároveň je 

vyplácí plátce mzdy přímo oprávněnému, tedy bez toho, aby byl povinný prostředním 

článkem a mohl nakládat touto částkou tak, že by mohlo docházet k poškozování věřitelů. 

                                                 
27 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Je také důležité si opět připomenout hlavní účel odstupného. Tím je náhrada toho, 

že zaměstnanec ztratil bez svého zavinění práci. Pro určení výše se používají násobky 

průměrných měsíčních výdělků. Takovéto určení může vyvolávat domnění, že se jedná o 

dávku rozdělenou po určitý počet měsíců. Ve skutečnosti se tím určuje pouze výsledná 

výše odstupného, jako celková částka. Je poté na stranách, zda si domluví výplatu 

jednorázově, s čímž zákon a priori počítá nebo ve splátkách o určité výši, jako výraz 

smluvní svobody. 

  

5.1.9 Možnost vyvázat se z povinnosti výplaty odstupného 

Zaměstnavateli zákon připouští možnost, aby nemusel platit odstupné. Dochází k 

tomu jen v jedinečných situacích, které zákon předvídá. Taková situace může nastat pouze 

v případech, kdy zaměstnavatelova vůle ukončit pracovní poměr vycházela z odůvodnění 

pro výpověď podle § 52 písm. d). 

Proto, aby byl zaměstnavatel zproštěn povinnosti platit odstupné, musí se zcela 

zprostit vlastní odpovědnosti za skutečnosti, které souvisely se vznikem škody vzniklé 

pracovním úrazem. Zákon přímo odkazuje na ustanovení o zproštění se odpovědnosti, 

konkrétně na § 367 odst. 1.  

Je na zaměstnavateli, aby dokázal, že dotčený zaměstnanec porušil jeden z 

předpokladů pro řádný výkon práce. Jde o porušení právních a ostatních předpisů a 

pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je povinen 

seznamovat zaměstnance se všemi předpisy a pokyny, které mají zajistit bezpečné a 

zdraví neohrožující pracovní prostředí a výkon práce. 

Druhou možností, pro kterou se zaměstnavatel zcela zprostí své odpovědnosti, je, 

že k pracovnímu úrazu došlo pro opilost dotčeného zaměstnance a zaměstnavatel nemohl 

odvrátit zdravotní následek. Stejným způsobem zákon přistupuje i v případě zneužití 

jiných návykových látek. 

Podstatnou součástí vyvázání se z nutnosti vyplatit odstupné je prokázání faktu, 

že pochybení zaměstnance ve výše zmíněných případech, je jedinou příčinou, která vedla 

ke vzniku pracovního úrazu. 
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Zaměstnavatel musí být natolik ostražitý, aby znal přesné příčiny, které vedly k 

vypracování lékařského posudku. Důkazní břemeno leží na zaměstnavateli. 

 

5.1.10 Povinnost vrátit odstupné 

V určitých situacích je zaměstnanec povinen vrátit odstupné. Povinnost vrátit 

odstupné je upravena v zákoníku práce v ustanovení § 68. Zaměstnanec je povinen vrátit 

odstupné v případě, že se vrátí k témuž zaměstnavateli na základě pracovní smlouvy nebo 

dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby, která byla určena počtem násobků 

průměrných výdělků, podle kterých byla určena výše odstupného. Případně je povinen 

vrátit poměrnou část.     

Judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 1858/97 ze dne 29.5.1998 28 se zabývá 

žalobou žalobce – zaměstnavatele o zaplacení peněžité částky odpovídající odstupnému, 

které bylo vyplaceno žalovanému – zaměstnanci, protože s ním byl ukončen pracovní 

poměr výpovědí. Žalovaný nastoupil k žalobci po ukončení pracovního poměru výpovědí 

na základě dohody o pracovní činnosti. Soud prvního stupně žalobu zamítl s tím, že 

žalovaný nemá povinnost vracet odstupné, protože dohoda o pracovní činnosti nemá být 

zaměňována s hlavním pracovním poměrem. Soud také přihlédl k dobré víře žalovaného. 

Odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně s tím, že žalovaný musí vrátit 

odstupně, protože nastoupil opět do zaměstnání u téhož zaměstnavatele den následující 

po skončení pracovního poměru výpovědí. Odvolací soud vyložil pojem „zaměstnání“ 

tak, že k výkladu použil subsidiárně zákoník práce, který pod pracovněprávní vztahy řadí 

také dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Odvolací soud dovodil 

totožnost pojmu „zaměstnání“ a „pracovní vztah“. Nejvyšší soud projednal věc podle 

zákona č. 195/1991 Sb., o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru, 

protože k rozhodným skutečnostem došlo v průběhu roku 1992 a počátkem roku 1993. 

Judikátem uvedená právní věta zní takto: „Zaměstnavatel má nárok, aby mu uvolněný 

zaměstnanec vrátil poskytnuté odstupné nebo jeho poměrnou část (§ 5 zák. č. 195/1991 

Sb., nyní § 60b zák. práce), jestliže u něj opět začal před uplynutím doby určené podle 

                                                 
28 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. května 1998, sp. zn. 2 Cdon 1858/97, uveřejněný pod číslem 46/99 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupný z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0CB42530FC986ADEC1257BD6003A

2E39?openDocument&Highlight=0,  

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0CB42530FC986ADEC1257BD6003A2E39?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/0CB42530FC986ADEC1257BD6003A2E39?openDocument&Highlight=0,
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výše poskytnutého odstupného pracovat v některém z pracovněprávních vztahů (v 

pracovním poměru nebo na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) 

a ještě mu podle smlouvy (dohody popřípadě vnitřního předpisu organizace) přísluší za 

vykonanou práci (provedený pracovní úkol) mzda nebo odměna, která činí – bez ohledu 

na sjednaný rozsah pracovního úvazku – nejméně částku rovnající se minimální mzdě, 

kterou právní předpisy (kolektivní smlouva) stanoví pro týdenní pracovní dobu v délce 

42,5 hodiny, nebo právními předpisy (kolektivní smlouvou) stanovené minimální 

(nekrácené) měsíční mzdě.“ Nejvyšší soud poukázal na to, že pokud v zákoně č. 195/1991 

Sb. je povinnost vrátit odstupné spojena s opětovným nástupem „do zaměstnání“, určil 

zákonodárce, že se nejedná pouze o pracovní poměr, ale i o dohody o pracích konaných 

mimo pracovní poměr. K pojmu „zaměstnání“ také dovolací soud zohlednil účel 

odstupného, s tím, že opětovným nástupem pracovníka u dosavadní organizace sledovaný 

účel odpadl. Nejvyšší soud zamítl dovolání žalovaného – zaměstnance.  

Podmínkou pro vrácení odstupného je, že se stane důvod výplaty odstupného 

obsoletním, výdělek bude postačovat pro zajištění životních potřeb. 

Jiný judikát Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 304/2003 ze dne 24.6.200329 

obsahuje právní názor v souvislosti s faktem, že podkladem pro výplatu odstupného byla 

výpověď, jež později byla jiným soudem na základě rozhodnutí soudu prohlášena za 

neplatnou.  Průběh celého řízení začíná žalobou žalobce – zaměstnavatele o zaplacení 

peněžité částky od žalované – zaměstnankyně. Peněžitá částka představuje 

zaměstnavatelem vyplacené odstupné. K tomu soud prvého stupně v jiné žalobě, kterou 

podala žalovaná – propuštěná zaměstnankyně - namítala určení neplatnosti výpovědi 

z pracovního poměru. Městský soud v Brně ve věci žaloby o určení neplatnosti výpovědi 

z pracovního poměru rozhodl tak, že žalobě vyhověl. Zaměstnankyně trvala na tom, aby 

byla dále zaměstnaná u téhož zaměstnavatele. Žalovaná odstupné vrátit nechtěla. 

Prvoinstanční soud rozhodl tak, že žalovaná musí zaplatit částku odpovídající 

odstupnému. Odůvodnění soudu prvního stupně je založené na tom, že vzhledem 

k pravomocnému rozsudku o určení neplatnosti výpovědi došlo k vyplacení odstupného 

                                                 
29 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2003, sp. zn. 21 Cdo 304/2003, uveřejněný pod číslem 

28/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupný z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ECEE82E6028C8DDEC1257A4E0068

D4C5?openDocument&Highlight=0, 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ECEE82E6028C8DDEC1257A4E0068D4C5?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/ECEE82E6028C8DDEC1257A4E0068D4C5?openDocument&Highlight=0,
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„z neplatného právního úkonu“, čímž vzniklo zaměstnankyni „bezdůvodné obohacení“. 

Zároveň soud odmítl námitku, že odstupné bylo získáno „v dobré víře“. Odvolací soud 

změnil rozsudek tak, že žalobu zamítl. Odvolací soud souhlasí s názorem o vzniku 

bezdůvodného obohacení, zároveň ale také dodává: „Podle ustanovení § 243 odst. 3 

zákoníku práce je však žalovaná povinna vydat získané bezdůvodné obohacení žalobci, 

jen jestliže v době jeho vyplacení věděla nebo musela z okolností předpokládat, že jde o 

částku neprávně určenou, nebo omylem vyplacenou; rozhodné skutečností v tomto směru 

je povinen tvrdit a prokázat žalobce.“ Právní stav je posuzován podle ZP ve znění 

účinném do 30.9.1999. Dovolací soud odstupné náleží jen tehdy, jestliže došlo ke 

skončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou, pokud skutečně došlo ke skončení 

pracovního poměru. Protože došlo k určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a 

žalobkyně pokračuje v zaměstnání u téhož zaměstnavatele, odstupné jí nenáleží, protože 

o práci nepřišla. Musí proto vrátit odstupné. Podle názoru dovolacího soudu: 

„Zaměstnanec přijal plnění (odstupné) na základě právního důvodu, který odpadl a tedy 

zaměstnanec získal přijetím odstupného na úkor zaměstnavatele bezdůvodné obohacení, 

neboť v takovém případě – jak vyplývá z výše uvedeného – mu odstupné nenáleží.“ Proto 

dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení pro nesprávnost 

rozsudku odvolacího soudu. 

       

5.1.11 Smluvní odstupné 

Vycházíme-li z předpokladu, že pracovní smlouva je soukromoprávním 

dvoustranným úkonem, nelze zapomenout na základní zásady soukromého práva. Mezi 

tyto patří především zásada legální licence a zásada pacta sunt servanda. 

Zásada legální licence spočívá v tom, že smluvní strany mají možnost upravit 

právní vztahy podle své vůle, podle zásady „co není zakázáno, je dovoleno“. Jediným 

limitem je zákon. Pokud zákon stanoví, že je určité chování zakázané, nemohou účastníci 

právních vztahů dosáhnout prolomení takového zákazu žádným vzájemným ujednáním, 

byť by s ním každý bezvýhradně souhlasil. 

Smluvní strany mají prostor k úpravě omezen jen zákonným zákazem, nepotřebují 

svolení zákona v konkrétních situacích. 
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Zásada pacta sunt servanda je vůbec nejdůležitější zásadou smluvních 

závazkových vztahů v soukromém právu. Volným překladem ji lze přeložit jako 

povinnost dodržovat ujednání. 

Důvěryhodnost účastníků smlouvy je základním kamenem pro úspěšné upravení 

vzájemných práv a povinností. Bez toho, aby se strany mohly spolehnout, že jejich vůle, 

kterou zformulovaly v textu dohod, bude respektována a naplněna, ztrácí smlouva, jako 

prostředek směřující k úpravě právních vztahů uplatnění. V případě, že dojde k odlišnému 

chování smluvní strany, než které smlouva předvídá, uplatní se zajišťovací prostředky či 

jiná ochrana, která má smluvní nerovnováhu napravit. 

Odstupné je koncipováno jako povinnost pro zaměstnavatele, jež se uplatní jen v 

konkrétních případech. Zákon ale nezakazuje užití odstupného pro jiné situace. 

Zákonné odstupné se užije vždy, když jsou splněny zákonné podmínky. 

Zaměstnavatel se nemůže zprostit výplaty základního odstupného tím, že odkáže na 

dokument, kterým si se zaměstnancem odstupné vyjednal odlišně od dikce zákona. 

Sjednání smluvního odstupného nemá na zákonné odstupné, co se jeho aplikace týče, 

žádný vliv. Zaměstnanec se může vždy spolehnout alespoň na základní odstupné, 

obligatorní ze zákona. 

V těchto jiných situacích nestanoví zákon další podmínky pro ztotožnění 

konkrétního případu k přiznání nároku na odstupné. Zákon zde dokonce výslovně 

povoluje možnost, aby byly smluvně upraveny okolnosti, které budou pro přiznání nároku 

určující, či rozhodnou o jeho výši. 

Odstupné, které je zamýšleno nadstandardně, vyžaduje způsob, jakým vyjde ve 

známost. Smluvní odstupné lze rozlišovat podle počtu osob, kterých se bude týkat. S tím 

přímo souvisí i forma, kterou dojde k úpravě odstupného. 

Budeme-li postupovat od nejnižšího počtu osob, jichž se nadstandardní úprava 

dotýká, k vyššímu počtu, poznáme i osoby, které jsou oprávněny smluvní odstupné pro 

konkrétní skupiny vyjednat. 

Nejmenším počtem je jeden zaměstnanec. Zaměstnavatel může prostřednictvím 

individuální smlouvy uzavřené s jedním konkrétním zaměstnancem založit smluvní 
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odstupné. Může tak učinit v pracovní smlouvě, dohodě o rozvázání pracovního poměru, 

nebo jinou smlouvou, kterou dochází ke změně pracovního poměru. 

Tento způsob je z pohledu zastánců většího důrazu na soukromoprávní povahu 

pracovního kontraktu příznivější a odráží flexibilitu v oblasti pracovního práva. 

Zaměstnavatel měl za vhodné v rámci vyjednávání podmínek pracovní smlouvy využít 

pro zvýšení motivace zaměstnance tuto formu bonusu. Může se zdát, že bonus v podobě 

odstupného je spíše kontraproduktivní, protože je vázáno na skončení pracovního 

poměru, lze ale dohodnout takové podmínky, které jsou pro zaměstnance lákavé a přimějí 

zaměstnance ke snaze o co nejdelší možné trvání pracovního poměru. 

Zaměstnavatel může individuálními smlouvami ovlivnit odstupné u konkrétních 

osob. Zde se dá ještě uvažovat o rozdělení na smlouvy:  

Zvláště vyjednané, jednorázové, takříkajíc ad hoc. Ve snaze zajistit si účast 

zaměstnance, konkrétní osoby a nabídnout jí speciální výhody. 

Do druhé podskupiny lze zařadit konkrétní úpravu v pracovních smlouvách, která 

ale nevychází z konkrétního licitačního jednání, ale zaměstnavatel nadstandard 

zapracoval do formulářových smluv, neboť takové jsou v současnosti nejsnazším řešením 

při sjednávání pracovního poměru. 

Pro větší počet zaměstnanců může být odstupné sjednáno najednou 

prostřednictvím vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. 

Zaměstnanci mají právo, aby se mohli svobodně odborově sdružovat. Členství v 

jakékoliv odborové organizaci nesmí být zaměstnanci na újmu, co se jeho vztahů vůči 

zaměstnavateli týče. Zároveň se zaručuje zaměstnancům, že členství či funkce v odborech 

nesmí být důvodem pro jakékoliv znevýhodnění v pracovním poměru či v jiných 

vztazích. Právo na sdružování zaměstnanců vychází z Listiny základních práv a svobod.8 

Základní ustanovení najdeme v článku 27. 

Podle § 24 odst. 1 ZP uzavírá odborová organizace kolektivní smlouvu také za 

zaměstnance, kteří nejsou odborově organizováni.  

Jednáním mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací má přispívat k zajištění 

lepších pracovních podmínek. Patří sem jednání o bezpečnosti a zdraví při práci, lékařské 
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prohlídky, prodloužení dovolené, zaměstnanecké výhody, jako je například režijní jízdné, 

stravenky a další. 

Zároveň zákon předvídá i možnost speciální úpravy, která může prospívat 

organizaci práce pro zaměstnavatele. Zákon nabízí například možnost rozvržení pracovní 

doby v takzvaném kontu pracovní doby. Zaměstnavatel je ale povinen vyjednat tuto 

možnost se zástupci zaměstnanců, a především inkorporovat to do kolektivní smlouvy, 

kterou spolu uzavřou. Následně může zaměstnavatel s kontem pracovní doby pracovat. 

Zaměstnanci uplatňují práva založená kolektivní smlouvou podle § 25 odst. 4 jako 

ostatní práva z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr. 

Rozdíl mezi kolektivním vyjednáváním a bonusy pro více zaměstnanců zároveň 

spočívá především v osobách, které se na jednání podílejí. U individuálních smluv se 

vyjednané bonusy vztahují pouze ke konkrétně určené osobě, která se na smluvním 

vyjednávání podílí. Je zcela na zaměstnanci a na nikom jiném, aby svým vyjednáváním 

ovlivnil obsah smlouvy. Všechna vyjednaná práva a povinnosti musí být ve smlouvě 

obsažena. Kolektivní smlouvy na druhou stranu představují ujednání, jejichž obsahem 

jsou ovlivněni adresáti, kteří se jednání účastnit nemusí. Za zaměstnance vyjednává 

zástupce. 

Kolektivní smlouva se netýká jen konkrétního individuálního zaměstnance. Jejím 

účelem je upravit pracovněprávní vztahy všem zaměstnancům, kteří ji budou účastni od 

okamžiku, kdy smlouva nabyde účinnosti. Změny se dotýkají stejně zaměstnanců 

stávajících, jakož i těch, kteří nastoupí do pracovního poměru v budoucnosti. Účinnost 

kolektivní smlouvy upravuje § 26 odst. 2 ZP. Kolektivní smlouva může být sjednána na 

dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Smlouvu je možno písemně vypovědět nejdříve po 

uplynutí 6 měsíců od data její účinnosti. 

Úprava právních vztahů se bude vztahovat na všechny zaměstnance, bez ohledu 

na členství v odborech, které smlouvu vyjednaly, jak plyne z ustanovení § 24 odst. 1. 

Forma kolektivní smlouvy je zákonem předepsána jako písemná. § 27 odst. 2 

navíc vyžaduje podpis stran smlouvy na téže listině. Podle § 29 jsou zaměstnavatelé na 
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základě zákona povinni zpřístupnit všem zaměstnancům kolektivní smlouvu. Tvůrci 

smlouvy musí zaměstnance seznámit s obsahem do patnácti dnů od uzavření smlouvy. 

Odstupné patří mezi instituty upravitelné pomocí kolektivní smlouvy.  

Odborová organizace se může dohodnout se zaměstnavatelem a rozšířit tak 

ujednáním v kolektivní smlouvě rozšíření podmínek a výše, podle kterých vzniká na 

odstupné zaměstnanci nárok. Výhoda spočívá v plošnosti aplikace kolektivní smlouvy. 

Zároveň lze korigovat dosažení nároku na předem známé podmínky. Odstupné se tak 

může uplatnit na předem neurčitý počet zaměstnanců, který navíc může podléhat dalšímu 

výběru stanovením kvalifikačních předpokladů. Každý nárok zaměstnance na odstupné 

lze zkoumat případ od případu. 

 

5.1.12 Podmínky a okolnosti smluvního odstupného 

Jde-li o smluvní odstupné, řídí se účastníci dohody zásadou legální licence. Na 

základě vzájemného ujednání mohou upravit ve smlouvě cokoliv. Jediným limitem je 

zákaz obsažený v zákoně. 

Zákoník práce toto ještě modifikuje v § 4b odst. 1 tím, že povoluje odlišnou 

úpravu práv a povinností týkajících se pracovněprávních vztahů pouze pokud to zákon 

nezakazuje, nebo z povahy ustanovení nevyplývá, že odlišná úprava není možná. V druhé 

části odstavce dokonce zakládá možnost, aby byla odlišná úprava u konkrétních 

ustanovení vypočtených v § 363 byla platná, jen pokud to prospěje zaměstnanci. V 

druhém odstavci také stanoví, že povinnosti zaměstnanců lze upravit pouze smlouvou 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Z výše uvedeného plyne možnost upravit smluvní odstupné široce, podle libosti 

stran. Jediným limitem jsou ujednání, která by směřovala proti zákonnému odstupnému, 

či se ho snažila obejít. Zákonnému odstupnému se nelze vyhnout jinak, než předvídá 

zákon. 

Smluvní ujednání se dokáže mnohem přesněji přizpůsobit specifickým 

podmínkám konkrétního pracovního poměru, na rozdíl od relativně neurčité úpravy 

obsažené v zákonném ustanovení. Účastníci smlouvy tak mohou do smluvních podmínek 

zahrnout unikátní podmínky pro přiznání odstupného. 
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Nejzásadnějším ujednáním je výše smluvního odstupného. Bez toho jsou další 

vedlejší ujednání bezpředmětná. Zákon v § 67 určí minimální výši odstupného, které 

zaměstnavatel musí vyplatit. V rámci smluvního ujednání neexistují žádné limity jak pro 

minimální, tak i maximální výši odstupného. Je na stranách, jakým způsobem dojde k 

určení. 

Strany mohou určit výši odstupného konkrétní částkou. Výhodnějším způsobem 

určení výše je vztažení výpočtu ke specifickému ukazateli. V oblasti pracovního práva se 

nabízí právě například průměrná mzda. Zákonné odstupné pracuje s průměrným 

výdělkem jako základem pro zjištění základní hodnoty pro určení výše odstupného. 

Prostřednictvím podmínek může být smluvní odstupné navyšováno, či snižováno, 

nikdy však pod hranici zákonného odstupného. Podmínky mohou být různého druhu. 

Mohou samy podmiňovat užití smluvního odstupného vůbec. 

Častou podmínkou bývá doba, po kterou trval pracovní poměr. Zaměstnavatel 

zohledňuje loajalitu a vůli pracovat u konkrétního zaměstnavatele. Počítání délky 

zaměstnání je vhodným způsobem, jakým definovat zasloužilost zaměstnance v určeném 

pracovním poměru. K výpočtu délky by měla sloužit celková doba všech pracovních 

poměrů k jednomu zaměstnavateli, pokud nedošlo k významně dlouhé prodlevě mezi 

jednotlivými pracovními poměry. 

K výpočtu se dá použít také různých procent a koeficientů, které hodnotu upraví, 

lze určit i minimální a maximální hodnoty odstupného. 

Pomocí smlouvy lze rozšířit rozsah důvodů, pro které odstupné náleží. V rámci 

výpovědních důvodů pro zaměstnavatele podle § 52 zákoníku práce lze uvažovat o 

ustanovení písm. e). To se vztahuje na zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu práce. 

Na rozdíl od písm. d) však nejde o zdravotní problémy, jejichž vznik lze spatřovat v 

souvislosti s výkonem práce. K poruše zdraví člověka, které jinak zaručuje řádné plnění 

pracovních povinností, může dojít z různých důvodů. Téměř vždy se jedná o důvody, 

o jejichž vznik člověk a priori neusiluje, právě naopak, snaží se jim vyhnout. 

Přesto však v životě dochází k situacím, které člověk nedokáže ovlivnit, a jejichž 

důsledkem dochází k narušení zdraví. Různé intenzity s sebou přináší odlišné požadavky 

na změnu života jednotlivce. Některé ho příliš neovlivní, jiné nutí k razantnímu 
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přeskupení osobních priorit a schopností. Závažnější potíže s sebou nesou nutnost změny 

jak životosprávy, tak i požadavků na nakládání s vlastním tělem, vystavení ho určitým 

procesům. Doposud vykonávaná činnost může být pro zaměstnance napříště zdraví 

škodlivá, či dokonce neuskutečnitelná. Povaha zaměstnání může vyžadovat dobrou 

zdravotní kondici zaměstnance. 

Tento výpovědní důvod vyžaduje stejně jako § 52 písm. d) ZP lékařský posudek 

poskytovatele pracovnělékařských služeb, který stanoví, že zaměstnanec pozbyl 

dlouhodobě zdravotní způsobilost. 

Jedná se tedy o jakýsi neutrální důvod pro ukončení pracovního poměru. Žádná 

ze stran aktivně neusilovala o vznik takové situace, ale jsou povinny se s jejími následky 

vypořádat. Zaměstnavatel může zaměstnance převést na jiné vhodné pracovní místo. Není 

to však jeho povinnost. Je společensky ospravedlnitelné, aby z tohoto výpovědního 

důvodu mohl být sjednán závazek zaměstnavatele na vyplacení odstupného. Zákonná 

povinnost to není, protože příčinu nelze vztáhnout k zaměstnání, lze ji sjednat smluvně. 

Ostatní výpovědní důvody se používají v negativních situacích, které dopadají na 

zaměstnavatele bez jeho přičinění. Nelze spravedlivě požadovat po zaměstnavateli, aby 

plnil odstupné, jehož vznik by byl spojen s opatřeními proti zaměstnanci, který řádně 

neplnil pracovní povinnosti. Je teoreticky možné odstupné sjednati pro tyto důvody, v 

praxi je aplikace ovšem těžko obhajitelná a strany na tom nemají zájem. 

Zvýšení odstupného je možné spojit také s podmínkou dosažení důchodového 

věku zaměstnance. 

Smlouva může podmínit odstupné i pro případy výpovědí, které podají sami 

zaměstnanci. 

Mezi podmínky, které ovlivní smluvní odstupné, může zaměstnavatel zahrnout 

například to, jakých pracovních výsledků zaměstnanec dosahoval, plnil-li řádně pracovní 

povinnosti. 

Významnou okolností také může být zaměstnancův kariérní postup. 

Zaměstnavatel může ohodnotit více osoby, jež nesly v zaměstnání větší odpovědnost. 
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Zvýšením odstupného může být také odměněna součinnost zaměstnance při 

realizaci racionalizačních opatření, například když zaměstnanec skončí pracovní poměr 

do měsíce po seznámení se se skutečností, že je nadbytečný. Zaměstnavatel tímto krokem 

může zaměstnance motivovat k tomu, aby v zaměstnání více nesetrvával, a zároveň mu 

poskytuje vyšší odškodnění, které mu pomůže pro překlenutí doby, než si najde nové 

zaměstnání. Podobné smluvní ustanovení je také možné dále diferencovat podle doby a 

tím odstupňovat výši odstupného, které bude poskytnuto. 

Určitou skupinou podmínek, které mohou být pro zvýšení odstupného 

směrodatné, jsou specifické sociální situace. Zaměstnavatel zvýšením pro tyto důvody 

zohledňuje větší intenzitu tíživé situace zaměstnance, se kterým je pracovní poměr 

ukončován. Je na stranách dohody, jestli vyjednají konkrétní situace jednotlivě, nebo 

dohromady. 

Mezi tyto podmínky můžeme zařadit péči o nezaopatřené dítě, do skončení 

povinné školní docházky, případně do 26. roku věku, pokud se soustavně připravuje na 

budoucí povolání. Je možné zohlednit i vnitřní rodinné podmínky, například osoba, o 

kterou se zaměstnanec stará se není schopná připravovat na budoucí povolání, nebo 

vykonávat výdělečnou činnost pro úraz, onemocnění. Obstarávaná osoba není schopná 

vykonávat soustavnou výdělečnou činnost pro důvody dlouhodobě nepříznivého 

zdravotního stavu. Zaměstnanec pomáhající blízké osobě do určitého stupně závislosti. V 

rámci výpočtu lze zohlednit i stupeň závislosti. Péče nemusí být omezena jen na děti, ale 

i dospělé osoby. 

Při stanovení podmínek pro smluvní odstupné je důležité, aby nedošlo k těm 

ujednáním, která by byla diskriminující. Je zcela vyloučeno, aby se výše zaměstnancova 

odstupného řídila podle jeho národnosti, pohlaví, sexuální orientace, rasy, víry, 

náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, či etnického původu. 

V rámci smlouvy je zcela na stranách, aby si určily den, kdy má dojít k výplatě 

odstupného. Prvním dnem by měl být nejdříve den, v němž dochází ke skončení 

pracovního poměru, neboť to okamžik, kdy zaměstnanci vzniká na odstupné právní 

nárok. Sjednání jiného dne pozdějšího je možné a zcela v rukou účastníků. Nedojde-li ke 

sjednání dne, je jím podle zákona den, nejbližší řádné výplaty mzdy. 
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Ve smlouvě je možné stanovit, zdali zaměstnavatel odstupné poskytne jednou 

výplatou, nebo splátkami jednotlivých částek. 

V případě, kdy by došlo k opětovnému nástupu do zaměstnání, které poskytuje 

stejný zaměstnavatel, zákon určuje, že se odstupné vrací v poměru k době, která uplynula 

mezi ukončením pracovního poměru a opětovným nástupem do zaměstnání. Smlouvou 

je možno toto ustanovení modifikovat ve prospěch zaměstnance. Zaměstnavatel může 

zcela omezit své právo na navrácení poskytnutého odstupného. Také ho může zúžit tím, 

že si vyhradí navrácení pouze pro případ uzavření jen pracovního poměru, nebo jen 

dohody o pracovní činnosti.  

Co se rozhodné doby týče, může dojít k jejímu zkrácení. 

 

5.1.13 Účinky odstupného 

Institut odstupného při aplikaci přináší odlišná práva a povinnosti pro strany 

pracovního poměru. U smluvního odstupného jich může být více na obou stranách. 

Účinky konkrétních práv a povinností se pro účastníky pracovního poměru různí taktéž. 

 

Pro zaměstnavatele 

Zaměstnavateli vzniká obligace k výplatě odstupného. Vzniká povinnost, aby 

řádně určil částku podle stanovených pravidel. Tuto částku musí vyplatit v plné výši v 

den, který byl předem stanoven. 

Účinkem je pro zaměstnavatele odpovědnost za určitou formu odškodnění, 

protože není schopen zajistit práci podle pracovní smlouvy. Výplatě se nemůže, až na 

výjimky vyhnout a v případě pochybností je povinen částku vyplatit a případné vracení 

po zaměstnanci požadovat až zpětně. 

Zaměstnavatel má právo na to, aby mu zaměstnanec vrátil část odstupného, bude-

li dotčený zaměstnanec pracovat na základě dohody o pracovní činnosti, nebo na základě 

pracovní smlouvy. 
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Účinkem je pro zaměstnavatele zajištění, že pokud opět přijme zaměstnance, bude 

mu ten povinen vrátit tu část odstupného, která je již zajištěna novým pracovněprávním 

vztahem. 

 

Pro zaměstnance 

Zaměstnanci vzniká nárok na odstupné okamžikem skončení pracovního poměru. 

Nárok na výplatu odstupného vzniká buďto ke smluvenému dni, jinak ze zákona v 

nejbližším výplatním termínu určeném zaměstnavatelem pro výplatu mzdy nebo platu. 

Zaměstnanec má právo, aby odstupné bylo vyplaceno jednorázově v plné výši. 

Účinkem je odškodnění zaměstnance za to, že zaměstnavatel nebyl schopen 

zařídit, aby došlo k řádnému splnění podmínek určených pracovní smlouvou. Odstupné 

musí být vyplaceno, případné pochybnosti se řeší zpětně, základem je hmotné odškodnění 

zaměstnance, zájem zaměstnavatele je až druhotnou starostí. 

Odstupné nebrání zaměstnanci, aby opětovně nastoupil do pracovního vztahu s 

dosavadním zaměstnavatelem, pokud ovšem nepůjde jen o dohodu o provedení práce, je 

povinen vrátit přiměřenou částku odstupného zaměstnavateli. 

Novelizací zákona o zaměstnanosti došlo ke změně vztahu nároku na odstupné a 

nároku na podporu v nezaměstnanosti. V souvislosti s úspornými opatřeními 

provedenými zákonem č. 347/2010 Sb. došlo k právní úpravě, která mohla vést k situaci, 

kdy se určit osoba ocitla ve stavu, že jí vznikl nárok na výplatu odstupného a nárok na 

podporu v nezaměstnanosti, výplata této podpory však byla odsunuta po období, za které 

jí naleželo zákonné odstupné. Mohlo tak dojít k situacím, že tato osoba byla bez 

finančního zabezpečení, protože odstupné, které jí naleželo, jí nebylo vyplaceno 

z důvodů, které zavinil zaměstnavatel. „Tento negativní dopad byl řešen další novelizací 

zákona o zaměstnanosti, právně účinnou od 1. 1. 2012. Právní úprava … byla doplněna 

úpravou nároku na kompenzaci za dobu odsunu výplaty podpory v nezaměstnanosti 
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v případě, že zaměstnavatel zákonné odstupné nevyplatil. Kompenzaci vyplácí Úřad 

práce měsíčně ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku ...“30 

 

5.1.14 Odchodné 

Odchodné je podobný způsob, kterým může zaměstnavatel zaměstnanci 

v okamžiku skončení pracovního poměru vyplatit určitou peněžitou částku. Zákoník 

práce právní úpravu odchodného neobsahuje na rozdíl od slovenského zákoníku práce, 

kde je jeho součástí, a dokonce vzniká zaměstnanci při splnění zákonem stanovených 

podmínek na jeho výplatu nárok. Odchodné je projevem flexibility v pracovněprávních 

vztazích. Odstupné proti tomu představuje securitu (ochranu)31 zaměstnance. Protože 

odchodné není upraveno v zákoně, musí být jeho existence upravena jiným způsobem, se 

kterým zaměstnavatel musí souhlasit. Odchodné lze sjednat např. v pracovní smlouvě 

nebo v dohodě o rozvázání pracovního poměru, v kolektivní smlouvě. Odchodné se 

použije například v situaci, kdy zaměstnavatel chce odměnit zaměstnance, se kterým 

ukončuje pracovní poměr nebo chce zaměstnance motivovat ke skončení pracovního 

poměru. Výše odchodného může být sjednána jakýmkoliv způsobem. 

 

5.2 Potvrzení o zaměstnání 

 

Vydání potvrzení o zaměstnání, kterému se v praxi říká zápočtový list, je jednou 

z povinností, kterou má zaměstnavatel při skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel 

musí vydat pracovní posudek každému zaměstnanci, kterého má, a se kterým končí 

pracovněprávní vztah. Zaměstnanec může být pro zaměstnavatele činný jak na základě 

pracovní smlouvy, tak i dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 

                                                 
30 PAVLÁTOVÁ, Jarmila. Skončení pracovního poměru a nárok na odstupné. In: BARANCOVÁ, Helena 

a Andrea OLŠOVSKÁ. Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 227 s. Slovenské zborníky. ISBN 978-80-7380-443-5. s. 159-160 

 
31 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. Praha: Auditorium, 2009.  
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Základní funkcí potvrzení o zaměstnání je vydat informaci o významných 

skutečnostech zaměstnavatelem.  

Vydání je zaměstnavatelovou povinností, která vzniká na základě zákona a 

zaměstnancova žádost o její vydání není nutně nezbytná pro to, aby zaměstnavatel konal. 

Potvrzení o zaměstnání je zaměstnavatel povinen vydat k poslednímu dni trvání 

pracovněprávního vztahu, pokud se se zaměstnancem nedohodne na jiném okamžiku. 

Zaměstnavatel nesmí omezovat vydání potvrzení o zaměstnání na jinou podmínku, než 

kterou může být samotné skončení pracovněprávního vztahu. V případě, že by 

zaměstnavatel svou povinnost nesplnil řádně a včas, byl by odpovědný za škodu, která 

zaměstnanci může vzniknout od okamžiku, kdy mu svědčí nárok. Stejně jako u 

odstupného i zde pro případ, že se soud zabývá řešením otázky neplatnosti rozvázání 

pracovního poměru, považuje se za rozhodný okamžik původně stanovený, pokud soud 

nevysloví jinak. Zaměstnavatel tedy musí potvrzení vydat i v případě, že soudní řízení 

probíhá po skončení pracovního poměru. 

Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat především údaje, které jsou uvedeny v 

§ 313 odst. 1 písm. a) až f). Povinné údaje lze rozřadit podle povahy na ty, které se týkají 

druhu pracovněprávního vztahu a obsahu vykonávané práce, tyto jsou pod písm. a) až c); 

dále sociální a zdravotní, uvedené pod písmeny d) a f) a údaje týkající se povinnosti 

zaměstnance vůči třetím osobám, kterým plnil zástupně zaměstnavatel podle písm. e). 

Tyto údaje musí zaměstnavatel uvést vždy, pokud se u zaměstnance takové údaje 

vyskytnou. Údaje podle písm. a) až c) budou povinné vždy, písm. d) se vztahuje pouze ke 

konkrétním zaměstnancům, kteří vykonávají specifickou činnost, písm. e) v případech, 

kdy byla zaměstnanci na základě pravomocného soudního rozhodnutí uložena povinnost 

formou srážek ze mzdy. U písm. f) bude údaj součástí, jen pokud byl zaměstnanec 

v konkrétním povolání před 1. lednem 1993. 

Údaje, které by zaměstnanec požadoval v potvrzení uvést, jež by vybočovaly 

z údajů zákonem stanovených je možno uvést. S tímto však musí zároveň souhlasit 

zaměstnavatel. Nejedná se tedy o nárok zaměstnance. 
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5.3 Posudek o pracovní činnosti 

 

Posudek o pracovní činnosti, podle legislativní zkratky také jen pracovní posudek, 

je další důležitou povinností, která náleží zaměstnavateli. Zaměstnavatelova povinnost je 

zde založena zákonem a vyplývá ze zaměstnancova oprávnění požadovat vydání 

takového posudku.  

Ze zákona vyplývá, že zaměstnavatelova povinnost není absolutní, ale uplatní se 

jen v případě, že zaměstnanec vlastním projevem vůle směřuje k aktivaci této povinnosti. 

Povinnost je podmíněna žádostí zaměstnance samého. 

Formální náležitosti projevu vůle zaměstnance, kterým žádá o vydání pracovního 

posudku, nejsou v zákoně předepsány. Z toho vyplývá, že žádost o vydání pracovního 

posudku může zaměstnanec učinit libovolnou formou, z níž je dostatečně zřejmé, čeho se 

zaměstnanec domáhá. Ve vlastním zájmu zaměstnance je, aby tak bylo učiněno formou, 

kterou je možné snadno doložit jeho úmysl pro případné pozdějších řízení o vydaném 

pracovním posudku. 

Pracovní posudek musí zaměstnavatel vydat každému zaměstnanci bez ohledu na 

to, po jakou dobu byl se zaměstnavatelem v pracovním poměru. 

Ze zákonné dikce vyplývá, že zaměstnanec má právo žádat kdykoliv v průběhu 

trvání pracovního poměru o vydání pracovního posudku, avšak zaměstnavatelova 

povinnost posudek vydat počíná až od druhého měsíce před ukončením pracovního 

poměru. Lze usuzovat, že pro zaměstnance může být vydání pracovního posudku důležité 

i v jiné době, než bezprostředně před skončením pracovního poměru a nemohou si jej 

dříve vynutit. Jde například o situaci, kdy zaměstnanec má zájem na doložení posudku 

týkajícího se jeho pracovní činnosti v jeho trestním řízení, přestupkovém řízení, civilním 

řízení, kde prokazuje způsob svého života, jehož nezbytnou součástí je také informace o 

jeho vztahu k výkonu práce a jiných skutečnostech s prací spojených. 

Například se takové údaje uvádějí v řízení o úpravě výchovy nezletilých dětí, 

styku s nezletilými dětmi. Z oblasti trestního práva lze zmínit podpoření žádosti o 

propuštění z vazby, uložení mírnějšího trestu nespojeného s výkonem trestu odnětí 
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svobody, nebo když někdo nabízí záruku za jiného k nahrazení zajištění osoby namísto 

vazby a chce doložit, že je důvěryhodnou osobou. 

Důležité je, do kdy může zaměstnanec žádat zaměstnavatele o vydání posudku o 

pracovní činnosti. Toto není v zákoníku práce výslovně upraveno. Lze usuzovat, že lze o 

posudek žádat do doby, než zaměstnavatel skartuje osobní údaje o zaměstnanci. Otázkou 

je, zdali zaměstnanec ztrácí vymahatelné oprávnění požadovat pracovní posudek na 

původním zaměstnavateli okamžikem, kdy se stane zaměstnaným u nového 

zaměstnavatele. Další otázku vytváří situace, kdy se zaměstnanec stane opět 

zaměstnaným u téhož zaměstnavatele, zdali mu trvá právo na úspěšné vynucení vydání 

pracovního posudku, či nikoliv. 

Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 1893/2002, 

pochází tato právní věta: „Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost do 

15 dnů posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), i když zaměstnanec o vydání 

posudku požádal až po skončení (rozvázání) jejich pracovního poměru, ledaže by jednání 

zaměstnance představovalo zneužití práva ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. práce.“32 

Judikát se zabývá žalobou žalobce – zaměstnance o vydání posudku o pracovní 

činnosti od zaměstnavatele – žalované. Žalovaná nevydala pracovní posudek 

s odůvodněním, že pracovní posudek může být vydán pouze zaměstnanci a nikoliv 

bývalému zaměstnanci. Soud prvního stupně vyhověl žalobě, kterou se žalobce domáhal 

vydání posudku o pracovní činnosti. Odvolací soud tento rozsudek potvrdil a dále uvedl: 

„Možnost žádat vydání posudku o pracovní činnosti \“není nijak časově omezena\” a 

není vázána \”na existenci zaměstnání v době podání žádosti o posudek\”.” Nejvyšší 

soud projednal věc podle zák. č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění účinném do 

30.9.1999. Podle Nejvyššího soudu patří nárok zaměstnance na vydání posudku o 

pracovní činnosti mezi individuální pracovněprávní vztahy. Jako takové nejsou „omezeny 

jen na dobu trvání pracovního poměru“, tedy nároky z nich vyplývající trvají i po 

skončení pracovním poměru, pokud zákon nestanoví jinak.   

                                                 
32 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 1893/2002, uveřejněný pod číslem 

91/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupný z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/428DBB76EBD6D1ADC1257A4E006

8EBDC?openDocument&Highlight=0, 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/428DBB76EBD6D1ADC1257A4E0068EBDC?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/428DBB76EBD6D1ADC1257A4E0068EBDC?openDocument&Highlight=0,
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K názoru dovolatelky, že v případě, kdy bývalý zaměstnanec bude požadovat 

vydání posudku o pracovní činnosti z pracovního poměru, který byl ukončen před delší 

dobou, dovolací soud vyjádřil souhlas s obtížností vydání takového posudku. Také ale 

poukazuje na to, že podstatou pracovního posudku je podat budoucímu zaměstnavateli 

informaci: „o hodnocení práce zaměstnance dosavadním zaměstnavatelem, o kvalifikaci 

zaměstnance, jeho schopnostech a dalších skutečnostech, které mají vztah k výkonu práce, 

a že přijetí zaměstnance do nového zaměstnání může další zaměstnavatel důvodně 

podmiňovat předložením posudku o pracovní činnosti (pracovního posudku), vydaným 

předchozím zaměstnavatelem.“ Přitom upozorňuje na zákaz zneužití výkonu práv a 

povinností vyplývajících z pracovního poměru na újmu jiného účastníka 

pracovněprávního vztahu podle § 7 odst. 2 ZP, kterým je takové jednání „které je rozporu 

s ustálenými dobrými mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku újmu.“       

Dovolací soud rozhodl tak, že dovolání žalované zamítl. 

Pracovní činnost zaměstnance vyplývá zejména z jeho pracovní smlouvy, 

vnitřních předpisů zaměstnavatele, kolektivní smlouvy, pracovního řádu, předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pokynů nadřízeného vedoucího zaměstnance.  

Podstatnými náležitostmi pracovní smlouvy jsou druh práce, který má 

zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých 

má být práce podle z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, §34 odst. 1 písm. a) 

vykonávána a je z ní patrný den nástupu do práce. Zaměstnanci v pracovním poměru v 

zásadě musí být přidělována práce v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, s 

výjimkou konta pracovní doby (§ 34b ZP). Zaměstnanec musí splňovat předepsanou 

kvalifikaci, jestliže to právní předpisy stanoví, případně musí doplňovat své vzdělání, 

nebo obnovovat získaná oprávnění k pracovní činnosti. Ve smyslu § 38 odst. 1 písm. b) 

je zaměstnanec povinen podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní 

smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají 

z pracovního poměru. Zaměstnanec může být převeden na jinou práci, v některých 

případech je to povinnost zaměstnavatele (§41 odst. 1 ZP). Obsahem pracovního posudku 

jsou veškeré skutečnosti, které souvisí s výkonem pracovní činnosti, jejíž součástí jsou i 

dříve zmíněné pracovní povinnosti. 
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Pracovní posudek je souborem informací, které jsou spjaty se zaměstnancem a 

týkají se jeho pracovní činnosti. Především jde o skutečnosti, které zákon předvídá v 

ustanoveních, ale zaměstnavatel ani zaměstnanec nejsou zákonným výčtem omezeni. 

Obsahem pracovního posudku jsou veškeré písemnosti, které souvisí s 

hodnocením zaměstnancem vykonávané práce. Zákoník práce obsahuje v § 314 odst. 1 v 

druhé větě demonstrativní výčet rozhodných písemností. Pracovní posudek nemusí být 

pouhé jednorázové hodnocení zaměstnavatele, ale všechny písemnosti, které obsahují 

informace týkající se zaměstnancova pracovního ohodnocení. 

Protože hodnocení práce zaměstnance je obsahem pracovního posudku, může 

dojít také k situacím, kdy zaměstnavatel nebude schopen hodnotit práci zaměstnance. 

Důvodem je, že se zaměstnanec nedostavoval do zaměstnání, a to ať už z důvodů 

omluvené nepřítomnosti v zaměstnání nebo z důvodu porušování pracovních povinností. 

Zaměstnavatel má však povinnost vydat pracovní posudek v každém případě a jeho 

zákonnou součástí je i hodnocení práce zaměstnance. Objektivní neschopnost 

zaměstnavatele ohodnotit zaměstnancovu pracovní činnost není důvodem pro to, aby tato 

součást pracovního posudku chyběla. Zaměstnavatel je povinen tuto část zahrnout do 

pracovního posudku, proto musí v části hodnocení zaměstnance uvést informaci o tom, 

že pro zaměstnancovu nepřítomnost v zaměstnání není schopen provést hodnocení práce 

zaměstnance.       

Funkce pracovního posudku spočívá především v ochraně zaměstnance. 

Ustanovení, kterým je zaměstnavateli uložena povinnost vyhotovit pracovní posudek, je 

projevem snahy zákonodárce o zajištění zaměstnancova slabšího postavení v 

pracovněprávním poměru a zároveň zhodnocení dosavadní zaměstnancovy činnosti, které 

může mít dopad i do odpovědnostněprávních vztahů vůči zaměstnavateli a v neposlední 

řadě slouží jako průvodní vizitka zaměstnancových schopností dovedností a pracovní 

morálky a umožňují mu v případě příznivého pracovního posudku lepší uplatnění na trhu 

práce, výhodnější postavení ve výběrových řízeních a objektivní náhled na jeho práci. 

Zaměstnanec může požádat o vydání posudku o pracovní činnosti kdykoliv, i v 

průběhu pracovního poměru, kdy pracovní posudek může mít význam pro karierní postup 

v rámci zaměstnavatele, jakož i změnu v pracovním zařazení a ve způsobu odměňování. 

Také ho lze použít pro případné další hledání jiného pracovního poměru již za trvání 
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původního pracovního poměru. Je na rozhodnutí zaměstnavatele, zdali zaměstnancově 

žádosti vyhoví. Zaměstnavatel není ani omezen podmínkou zažádání o vypracování 

takového dokumentu. Povinnost zaměstnavatele je zákonem vymahatelná pouze při 

zažádání v zákonem určené době. 

Zaměstnavatelova povinnost vydat pracovní posudek podle § 314 odst. 1 ZP 

začíná nejdříve dva měsíce před skončením pracovního poměru, poté, co o to 

zaměstnanec požádá. 

Opakované vypracování a vydání pracovního posudku je možné, zaměstnavatel 

může v nových vyhotoveních zohledňovat dále nové skutečnosti, které jsou obsahem 

takového posudku. Opakování vydávání pracovního posudku ale záleží pouze na vůli 

zaměstnavatele, neboť na něj ze zákona zaměstnanci nárok vzniká až dva měsíce před 

skončením pracovního poměru. 

Žádost o vydání pracovního posudku má být odůvodnitelná relevantními 

skutečnostmi, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto práva. Zároveň je pro to 

zaměstnavatel chráněn uložením povinnosti vztahující se počátkem nejdříve na dva 

měsíce před skončením pracovního poměru. 

V případě, kdy by docházelo k opakovanému vypracování pracovního posudku 

lze z dikce zákona usuzovat, že jediným vynutitelným vydáním pracovního posudku je 

takové, které zaměstnavatel učiní v době od dvou měsíců před skončením pracovního 

poměru. Tehdy je tato povinnost na zaměstnavateli a on se nemůže vymlouvat na jiné 

vydání učiněné již dříve. Vždy však takové vydání musí být podmíněno žádostí 

zaměstnance o vydání pracovního posudku. 

Při podání pracovního posudku ze strany zaměstnavatele mají být dodrženy 

základní zásady pracovněprávních vztahů, jako zvláštní zákonná ochrana postavení 

zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, spravedlivé 

odměňování zaměstnance, řádný výkon práce zaměstnancem a rovně zacházení se 

zaměstnanci při dbání zákazu diskriminace a ochrana soukromých informací o 

zaměstnanci, také v souvislosti s výkonem určitého druhu práce. 

Zákon nekonkretizuje, které informace jsou jiné informace o zaměstnanci. 
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Obrana proti posudku vydanému zaměstnavatelem, s jehož obsahem zaměstnanec 

nesouhlasí, záleží především ve vzájemné komunikaci zaměstnance a zaměstnavatele. 

Zákon v ustanovení § 315 ZP pamatuje na poskytnutí soudní ochrany zaměstnanci. 

Zaměstnanec, který chce, aby obsah pracovního posudku byl změněn tak, aby 

podle jeho názoru odpovídal pravdivým skutečnostem, které mají být obsahem 

pracovního posudku, musí podat žalobu proti zaměstnavateli.  

Petit žaloby směřuje na jeho změnu pracovního posudku vypuštěním některých slov z 

pracovního posudku nebo přidáním slov, konkrétně v žalobním návrhu uvedených. 

Judikát Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 1362/2012 ze dne 18.7.2013 se zabýval 

právní otázkou, "co se rozumí "přiměřenou" úpravou pracovního posudku ve smyslu 

ustanovení § 315 zák. práce".33  Nejvyšší soud se v rozsudku zabývá žalobou 

zaměstnance proti zaměstnavateli, ve které žalobce - zaměstnanec nenamítá nesprávnost 

pracovního posudku vydaného zaměstnavatelem, ale domáhá se úpravy konkrétních částí 

textu částečně záměnou některých slov a částečně doplněním zpřesňujících informací, 

které souvisejí s výkonem pracovní činnosti. Soud prvého stupně žalobu zamítl s tím, že: 

„žalobce v průběhu řízení přesvědčivě neodůvodnil, z jakého konkrétního rozumného 

důvodu požaduje pracovní posudek doplnit ...  Netvrdil také, že by mu posudkem vznikla 

nějaká škoda, nebo byl posudek zpochybňován či shledán nedostatečným některým z 

potencionálních zaměstnavatelů.“ Názor soudu prvého stupně byl: „právo nelze chápat 

tak, že by možnost zaměstnance žádat úpravu posudku byla zcela bezbřehá a 

zaměstnavatel byl povinen veškeré zaměstnancem požadované změny jeho slovy do 

posudku převzít. V posuzovaném případě soud shledal žalobní návrh jako nepřiměřený, 

neopřený o žádný rozumný závažný důvod, proč by měl být pracovní posudek doplňován.“ 

Odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně potvrdil s tím, že zcela souhlasil s názorem 

soudu prvního stupně: „V daném případě byl žalobní návrh nepřiměřený a neopřený o 

žádný rozumný závažný důvod, proč by měl být pracovní posudek doplňován podle návrhu 

žalobce. Protože pracovní posudek vydává zaměstnavatel, nelze akceptovat veškeré 

požadavky zaměstnance, který se domnívá, že by posudek měl být vydán v jiném, jím 

                                                 
33 rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. července 2013, sp. zn. 21 Cdo 1362/2012, dostupný z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F8FC6AC1C6599B7FC1257BB700368

839?openDocument&Highlight=0, 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F8FC6AC1C6599B7FC1257BB700368839?openDocument&Highlight=0,
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F8FC6AC1C6599B7FC1257BB700368839?openDocument&Highlight=0,
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navrženém znění.“ Dovolací soud věc posuzoval podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce ve znění účinném do 31. prosince 2010. Nejvyšší soud odkázal na znění § 314 odst. 

1, odst. 2 ZP, s tím, že uvedené znění rozvinul a vyložil tak, že: „Pracovní posudek tedy 

může obsahovat i hodnocení celkového vztahu zaměstnance ke spolupracovníkům a k 

práci, jakož i hodnocení těch jeho osobních vlastností, které mají bezprostřední vztah k 

výkonu jeho práce, jako je svědomitost, iniciativnost, dodržování pracovní kázně, 

schopnost k řízení a organizování pracovního procesu, schopnost zapojit se do týmové 

práce s ostatními zaměstnanci apod. Pracovní posudek se současně musí omezit na 

konkrétní hodnocení činnosti zaměstnance u bývalého zaměstnavatele a nemůže 

vyjadřovat v obecné rovině jeho subjektivní hodnotící názor (doporučení) na vhodnost 

budoucího působení zaměstnance v určitém okruhu pracovních činností ...“ Dále 

dovolací soud odkazuje na souvislost s rozsudkem Nejvyššího soudu sp.zn. 21 Cdo 

2152/2004 ze dne 17. května 2005, který byl uveřejněn ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek roč. 2006 pod č. 20.  

 Dále dovolací soud poukazuje na tu skutečnost, že pokud zaměstnavatel svou 

povinnost vydat pracovní posudek nesplní, je odpovědný za škodu, která tím může 

vzniknout a to podle ustanovení § 265 odst. 2 ZP. Nejvyšší soud dále uvádí: „Shledá-li 

soud návrh na opravu posudku o pracovní činnosti důvodným, uloží zaměstnavateli, jak 

má posudek upravit, tzn. uloží zaměstnavateli, jak má posudek znít v části, jejíž 

nesprávnost zaměstnanec namítá.“ Nejvyšší soud je toho názoru, že: „právo zaměstnance 

požadovat úpravu posudku o pracovní činnosti není neomezené. Nelze přehlížet, že 

předpokladem ochrany zaměstnance podle ustanovení § 315 zák. práce je skutečnost, že 

posudek o pracovní činnosti, který byl povinen zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 314 

odst. 1 zák. práce vyhotovit, je nesprávný. Tato nesprávnost se může týkat jak skutečností 

uváděných v posudku, tak vlastního hodnocení, které z těchto skutečností vyplývá. 

Nesprávnost v posudku uvedených skutečností je možné prokazovat důkazem opaku; jsou-

li skutečnosti uvedené v posudku nesprávné, vyzní rozhodnutí soudu zpravidla tak, že se 

určitý údaj z posudku vypustí, anebo se nahradí údajem odpovídajícím zjištěnému 

skutkovému stavu.“ 

 Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1362/2012 ze dne 18.07.2013 dospěl k 

závěru: „přiměřenou úpravu posudku o pracovní činnosti lze požadovat jen v případě, je-

li nesprávný, zejména ve vztahu k uváděným skutečnostem, k hodnocení činnosti 
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zaměstnance vztahující se k výkonu jeho práce, anebo hodnotí-li skutečnosti, které nemají 

vztah k výkonu práce zaměstnance. Je-li posudek o pracovní činnosti z tohoto hlediska 

správný (zaměstnanec mu z hlediska jeho obsahu nevytýká žádnou nesprávnost), 

zaměstnavatel sice může na žádost zaměstnance posudek dále doplnit, zákon mu však 

takovou právní povinnost neukládá.“ Nejvyšší soud shledal napadený potvrzující 

rozsudek odvolacího soudu za správný a dovolání bylo zamítnuto. 

 

5.4 Povinnost zaměstnavatele poskytnout pracovní volno před 

skončením pracovního poměru 

 

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout pracovní volno zaměstnanci, se kterým 

ukončuje pracovní poměr. Podle přílohy k nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a 

rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci,34 náleží zaměstnanci pracovní volno 

bez náhrady mzdy nebo platu. Pracovní volno musí zaměstnavatel poskytnout na 

nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dobu jednoho půldne v týdnu. Příloha uvádí, že 

pracovní volno je možné slučovat jen se souhlasem zaměstnavatele, tedy například bude 

zaměstnanec mít pracovní volno jeden celý den za období dvou týdnů. Zaměstnanec má 

právo na pracovní volno v období dvou měsíců před skončením pracovního poměru. 

Zaměstnavatel má právo požadovat potvrzení o tom, že zaměstnanec využil pracovní 

volno k hledání nového zaměstnání. Nařízení také stanoví, že v případě, že dochází 

k výpovědi z důvodu uvedeného v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, případně dohodou 

z týchž důvodů, má zaměstnanec nárok na poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy 

nebo platu. Povinnost zaměstnavatele vychází z ustanovení § 199 zákoníku práce.         

 

  

                                                 
34 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v 

práci 
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6 Právní úprava povinností zaměstnavatele při skončení 

pracovního poměru ve Slovenské republice 

 

Platná právní úprava pracovního práva na území Slovenské republiky je obsažena 

v předpisu č. 311/2001 Zb., zákonníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Slovenská 

právní úprava je nejbližší české právní úpravě. Dlouhá léta společného právního řádu 

znamenala po rozpadu Československa jen malé změny.  

Odstupné bylo původně, do vydání nového zákoníku práce, obsaženo zvlášť 

v zákoně č. 195/1991 Zb. o odstupnom poskytovanom pri skončení pracovného pomeru. 

Toto znění počítalo s odstupným, jehož výše se určovala jako dvojnásobek průměrného 

měsíčního výdělku. K tomu navíc mohla být tato částka navýšena až o další trojnásobek 

průměrného měsíčního výdělku v případě, že se tak zaměstnavatel dohodne s odbory 

v kolektivní smlouvě nebo tak určí ve vnitřním předpisu.35 

Zákoník práce, který je v současnosti platný, počítá stejně jako český s určitou 

diferenciací výšky poskytovaného odstupného v závislosti na délce doby zaměstnání. 

Také používá průměrné měsíční výdělky pro určení výsledné výše odstupného. 

Na rozdíl od českého zákoníku práce ale určuje více skupin a jiné délky 

zaměstnání. Významný je pak rozdíl, jestli došlo ke skončení pracovního poměru na 

základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele, nebo šlo o jednostrannou výpověď. 

Zákonodárce zohledňuje snahu zaměstnance usilovat o dohodu tím, že u zákonného 

odstupného dohodou určuje nižší podmínky pro přiznání nároku a pro déle pracující 

zaměstnance vyšší sumu odstupného, zatímco u odstupného výpovědí je potřeba splnit 

minimum dvou let zaměstnání pro přiznání základního zákonného odstupného. 

Odstupné je kategorizováno podle výšky od jednoho do čtyř průměrných 

měsíčních výdělků pro výpověď a od jednoho do pěti průměrných měsíčních výdělků pro 

dohodu. Pro určení, do které z kategorií jednotlivý zaměstnanec patří, se používá hledisko 

                                                 
35 BARANCOVÁ, Helena a Robert SCHRONK. Pracovné právo. Bratislava: IURA EDITION, 2000. 

s. 233 
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délky zaměstnání, jehož významnými mezníky stanovenými zákoníkem jsou dva, pět, 

deset a dvacet let. 

Odůvodnění skončení pracovního poměru musí být součástí výpovědi nebo 

dohody, jinak může být sporné, pro který důvod došlo ke skončení pracovního poměru a 

v návaznosti na to i zpochybnění nároku na odstupné. Podobně jako v ČR i na Slovensku 

je odstupné poskytováno pro organizační změny zaměstnavatele, rušení, přesun, ale také 

pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance na základě zdravotního posudku. 

Pro případ, že se stal zaměstnanci pracovní úraz, nemoc z povolání, nebo byl vystaven 

v zaměstnání tak, že by došlo k dosažení maximální povolené expozice, má zaměstnanec 

nárok na odstupné ve výši desetinásobku průměrného měsíčního výdělku bez ohledu na 

trvání pracovního poměru nebo způsob skončení pracovního poměru. Nesmí si ale 

přivodit následky vlastním zaviněným porušením právních předpisů a pracovních 

povinností.  

Zaměstnanci patří odstupné ve výši nejméně dvojnásobku průměrného měsíčního 

výdělku, pokud souhlasí se skončením pracovního poměru před začátkem výpovědní 

doby, v případě zaměstnance, který byl u zaměstnavatele zaměstnán alespoň pět let, náleží 

odstupné ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku. Tato právní úprava platila 

od novely zákoníku práce předpisem č. 210/2003 Zb.z., který byl účinný od 01.07.2003. 

Odstupné se vyplácelo pouze v případě, že zaměstnanec ukončil pracovní poměr před 

výpovědní dobou, tedy odstupné bylo vyplaceno namísto zaplacení mzdy nebo platu za 

výpovědní dobu. Takováto právní úprava je pro zaměstnance méně výhodná, protože ho 

nutí, aby si vybral, zda bude pracovat při výpovědní lhůtě nebo přijme odstupné. Pro 

zaměstnavatele je to naopak velmi výhodné neboť on tím, že vyplatí odstupné, zajistí, že 

zaměstnanec odejde dříve. Toto platilo až do 1.9.2007, účinnosti novely č. 348/2007 

Zb.z..  

 Je potřeba odlišovat pojem odchodného od jiného právního pojmu spojeného se 

zákoníkem práce a tím je odstupné. Poskytnutí odstupného je spojováno se 

zadostiučiněním zaměstnanci za to, že dochází ke skončení pracovního poměru z důvodu, 

který zaměstnanec nezavinil. Zaměstnanec má nárok pouze na jedno odchodné. 

36Odchodné zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci v situaci, kdy je splněna podmínka, že 

                                                 
36 BARANCOVÁ, Helena a Robert SCHRONK. Pracovné právo. Bratislava: SPRINT, 2007. 
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došlo k prvnímu skončení pracovního poměru po okamžiku, kdy zaměstnanci vznikl 

nárok na výplatu starobního důchodu nebo invalidního důchodu, když zaměstnanci 

poklesne jeho pracovní výkon o 70%. Zároveň musí zaměstnanec do takového důchodu 

skutečně odejít. Zákon vyžaduje, aby zaměstnanec požádal o poskytnutí starobního nebo 

invalidního důchodu ještě před skončením pracovního poměru, nejpozději však do 10 

pracovních dnů od jeho skončení. Odchodné náleží také v případě předčasného starobního 

důchodu. Obdobně se vyžaduje podání žádosti o předčasný starobní důchod před 

skončením pracovního poměru nebo do deseti dnů od jeho skončení. Výše odchodného 

je podle zákona v minimální výši jednoho měsíčního výdělku. Vyšší částky mohou být 

nárokovány zaměstnancem na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem v 

pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu. Odchodné nepřísluší 

zaměstnanci, se kterým byl skončen pracovní poměr z toho důvodu, že závažně porušil 

pracovní disciplínu, či došlo k pravomocnému odsouzení pro úmyslný trestný čin. 

 Odchodné je ve slovenském pracovním právu významným institutem, který patří 

do zaměstnavatelových povinností při skončení pracovního poměru. 

Pracovní posudek a posudek o zaměstnání 

 Úprava pracovního posudku a potvrzení o zaměstnání je v platném slovenském 

zákoníku práce upravena v § 75. Zaměstnavatelova povinnost spočívá ve vypracování 

pracovního posudku, jehož obsahem jsou písemné údaje o zaměstnancově kvalifikaci, 

jeho schopnostech, zaměstnavatelovo hodnocení práce zaměstnance a jiných skutečností, 

které jsou svým obsahem související s pracovní činností zaměstnance. Zákon stanoví 

lhůtu 15 dní pro to, aby zaměstnavatel takový posudek vydal. Rozhodným okamžikem 

pro vydání pracovního posudku je žádost zaměstnance o jeho vydání. Obdobně jako v 

České republice, je tato povinnost u zaměstnavatele právně vymahatelná nejdříve dva 

měsíce před skončením pracovního poměru zaměstnance. Pracovní posudek je svým 

současným zněním jak na Slovensku, tak i v České republice, obsahově podobný. 
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7 Právní úprava pracovněprávních vztahů po novelizaci 

zákoníku práce v souvislosti s novým občanským 

zákoníkem 

  

Ke změně, která zpracovává dopad nového občanského zákoníku, zákona č. 

89/2012 Sb. na pracovněprávní vztahy, dochází novelou zákoníku práce zák. č. 303/2013 

Sb. ze dne 12. září 2013, v částce č. 116 Sb., účinné ode dne 1. ledna 2014, v části šedesáté 

sedmé. Jde o zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace 

soukromého práva, tzv. změnový zákon. 

Nový občanský zákoník přináší jak změny v terminologii, tak i nové instituty, 

případně těm dosavadním dává nový obsah. Úkolem změnového zákona je zohlednit a 

promítnout tyto změny do příslušných právních předpisů, včetně ZP. Tento zákon 

v podstatě „představuje druhou etapu rekodifikace soukromého práva, neboť bez 

provedení těchto změn by byla v praxi jen těžko aplikovatelná.“37   

Právní úprava nového občanského zákoníku se snaží obsáhnout široký rozsah 

společenských vztahů. Tento občanský zákoník obsahuje i dřívější zákon o rodině. 

Zákoník práce zůstává i nadále zachován. Nový občanský zákoník úpravu základních 

pracovněprávních vztahů, tj. pracovního poměru a právních vztahů zakládaných 

dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodou o provedení práce a 

dohodou o pracovní činnosti) do svého obsahu nezahrnuje…“37 Podle ustanovení § 2401 

odst. 1 NOZ: „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.“ Jiným zákonem se rozumí zákoník práce. 

Právní úprava v zákoníku práce zůstává a mění se především v částech, které 

souvisejí s novým občanským zákoníkem a nadále se uplatní princip subsidiarity 

občanského zákoníku, který je upraven § 4a, který stanoví, že: „(1) Odchylná úprava 

práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo 

                                                 
37 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Změny v zákoníku práce v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 

REKODIFIKACE & PRAXE. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2013, I, č. 7, s. 3.   
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nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo 

nejvýše přípustné. 

(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.  

(3) Od ustanovení uvedených v § 363 je možné se odchýlit jen ve prospěch zaměstnance.  

(4) Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní 

předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.“ 

Podle důvodové zprávy38 k novele zákoníku práce se v § 4a nahrazuje dosavadní 

ustanovení, ve kterém byl seznam právních úprav zákona č. 40/1964 OZ, které neměly 

být použity na pracovněprávní vztahy. Důvodová zpráva poukazuje na nová ustanovení 

ZP § 346d a § 346e, které upravují vztah občanského zákoníku k pracovnímu kodexu tak, 

že vyjmenovávají některé právní instituty, které se i při subsidiaritě občanského zákoníku 

pro pracovněprávní vztah nepoužijí. Lze zmínit některé, například zástavní právo pro 

zajištění dluhu z pracovněprávního vztahu nelze zřídit k věci, kterou zaměstnanec bude 

vlastnit až v budoucnosti, zákaz zadržení movité věci k zajištění dluhu, který vzniknul 

v pracovněprávním vztahu, neboť pouze zákoník práce může určit, že může být použita 

v pracovněprávním vztahu smluvní pokuta. 

Znění § 1a ZP po novele 303/2013 Sb.:  

„(1) Smysl a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních 

vztahů, jimiž jsou zejména  

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, b) uspokojivé a bezpečné 

podmínky pro výkon práce, c) spravedlivé odměňování zaměstnance, d) řádný výkon 

práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, e) rovné zacházení 

se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 

                                                 
38 Vládní návrh na vydání zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace 

soukromého práva. Sněmovní tisk 930/0. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: 

Digitální repozitář [online]. Praha: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2013 [cit. 2013-

12-01]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=146743 
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(2) Zásady zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných 

pracovních podmínek pro výkon práce, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich 

diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.“39 

Zákonodárce v § 1a, který ve svém znění ve vztahu k původnímu ustanovení před 

změnou, doznal rozdíl především v tom, že k němu byl připojen druhý odstavec. V prvním 

odstavci jsou uvedeny základní zásady pracovněprávních vztahů, které jsou koncipovány 

jako základní interpretační pravidla pro aplikaci právních norem zákoníku práce a pro 

použití právních norem občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích.  V odstavci 

dva je zajímavé, že zákonodárce zmiňuje odkaz na ochranu veřejného pořádku. Původ 

tohoto ustanovení lze najít již v základních tezích, které vedly ke vzniku Mezinárodní 

organizace práce. Lpění na dodržování základních zásad, které se v pracovněprávních 

vztazích uplatňují, je významné, protože při překročení takovýchto ustanovení může dojít 

k nerovnováze v sociální oblasti a z toho plynoucí nestabilitě ve společnosti. Zákonodárce 

tak zdůrazňuje svůj zájem na tom, aby byla ve společnosti zajištěna co největší stabilita 

v oblasti pracovněprávních vztahů tak, aby docházelo k omezení negativního působení 

při nedodržování těchto zásad. 

Nový občanský zákoník dále upravuje v § 9 statusové záležitosti. Proto se v ZP 

nově vymezují pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel. V ustanovení § 6 se zaměstnancem 

rozumí „fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 

pracovněprávním vztahu“ a podle § 7 se zaměstnavatelem rozumí „osoba, pro kterou se 

fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu“. 

V souvislosti s tím ještě zmíním nové pojmy právní osobnost a svéprávnost, o kterých 

jsem se zmiňoval již výše. Také je možno upozornit na změnu, která prochází celým 

zákoníkem práce, kdy v souvislosti s přebíráním právních označení nového občanského 

zákoníku se přestává používat pojmu „právní úkon“ a používá se pojmu „právní jednání“. 

Například mohu upozornit na § 19 ZP, kdy jeho znění před novelou je: “soud přihlédne i 

bez návrhu k neplatnosti právního úkonu …“. Znění po novele je: „Soud přihlédne i bez 

                                                 
39 zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého 

práva 
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návrhu k neplatnosti právního jednání, …“. Právní jednání se uvádí i v § 18 ZP po novele 

zák. č. 303/2013, § 20, § 42 odst. 2.   

Průvodním znakem nového občanského zákoníku je posílení smluvní volnosti 

stran, také co do formy. Každý účastník má právo při jednání zvolit formu, kterou bude 

právní jednání učiněno. Zákoník práce však přichází s omezeními, které se týkají 

náležitosti, formy, právního jednání. Zákoník práce například stanoví, že pracovní 

smlouva nebo výpověď mají být učiněny písemnou formou. Z § 20, který po novele 

zákoníku práce zní: „Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje tento 

zákon, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat 

u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah“ plyne, že 

zákonodárce počítá i s možností, že právní jednání, které trpí vadou co do formy, je platné, 

pokud bylo započato s plněním a jen u některých jednání.  

Ustanovení § 67 ZP týkající se odstupného v souvislosti s novelou doznalo jen 

malé změny. Jedná se o nahrazení slova „odpovědnosti“ za slovo nově „povinnosti“. 

Podle důvodové zprávy jde pouze o „legislativně technickou úpravu“ textu. 

Pro zaměstnavatelovy povinnosti při skončení pracovního poměru je z novely ZP 

možno zdůraznit především některé dopady, které s sebou přinese posuzování neplatnosti 

právního jednání. 
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Závěr 

 

Shrneme-li vývoj v oblasti povinností zaměstnavatele při skončení pracovního 

poměru, zejména pokud jde o odstupné, můžeme konstatovat, že za posledních 25 let, 

prochází pracovněprávní úprava změnami. Nejprve zavádí samotný institut do pracovní 

oblasti českého právního prostředí. Právní úpravu institutu odstupného nalezneme v § 67 

a § 68 ZP. Od začátku se na odstupné pohlíží jako na odškodnění zaměstnance, který 

skončil pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele, či dohodou, aniž by sám 

osobně aktivně usiloval o skončení pracovního poměru. 

Postupnými novelizacemi dochází k rozvolnění zákonné úpravy v tom smyslu, že 

se smluvním stranám dává větší volnost, především v oblasti kolektivního vyjednávání. 

Zákon postupně diferencuje v důvodech odstupného a stanovuje různou výši podle 

konkrétních faktorů. Důvody, pro které je odstupné přiznáno, jsou dle mého názoru 

dostatečné a není je třeba rozšiřovat, jsou to důvody skončení pracovního poměru, které 

vychází ze zaměstnavatele.  Důvody, pro které odstupné náleží, nemůže zaměstnanec 

žádným způsobem ovlivnit. Kdyby je mohl ovlivnit, odstupné by mu nenáleželo. Důvody 

se týkají toho, že zaměstnavatel není schopen poskytnout zaměstnanci smluvenou práci 

z důvodu, že dochází ke zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, jeho přemístění, nebo 

jestliže zaměstnavatel provádí organizační změny, v jejichž důsledku je zaměstnanec pro 

zaměstnavatele nadbytečný. Výše odstupného, které je vyplaceno pro výše zmíněné 

důvody, závisí na délce trvání pracovního poměru. Delší doba trvání znamená vyšší 

odstupné. Minimální zákonné odstupné je jednonásobek průměrného výdělku u 

zaměstnanců zaměstnaných méně než jeden rok. Dvojnásobek průměrného výdělku 

obdrží zaměstnanec zaměstnaný alespoň jeden rok a méně než dva roky. Trojnásobek 

průměrného výdělku náleží zaměstnanci, u něhož trvá pracovní poměr alespoň dva roky. 

Zvláštní úpravu mohou mít zaměstnanci pracující v kontu pracovní doby. Pokud 

zaměstnavatel skončí pracovní poměr se zaměstnancem z důvodu, že zaměstnanec na 

základě lékařského posudku, který vydal poskytovatel pracovnělékařských služeb, nesmí 

konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání, nebo dosáhl 

nejvyšší přípustné expozice, náleží mu odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného 

výdělku.  Pokud zaměstnanec bude u stejného zaměstnavatele opětovně zaměstnán a to 
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na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, než uplyne doba určená 

podle počtu násobků průměrných výdělků, která sloužila k určení výše odstupného, musí 

být poskytnuté odstupné, případně jeho poměrná část, tomuto zaměstnavateli vrácena. 

Pro možnou budoucí změnu v právní úpravě institutu odstupného lze uvažovat o 

rozlišení výše vypláceného odstupného také v závislosti na tom, zdali došlo ke skončení 

pracovního poměru dohodou zaměstnance se zaměstnavatelem, nebo výpovědí. Je 

možné, že tato změna by motivovala také zaměstnance k dohodě a k předcházení 

případným soudním sporům. 

Právní úprava odchodného není v českém právním řádu normativně zakotvena. Je 

zcela na vůli smluvních stran pracovněprávního vztahu. Změnu v právní úpravě 

odchodného bych v současnosti nepovažoval za nutnou, neboť způsob, jakým lze 

odchodné v českém právním prostředí použít, je dostatečný. Odchodné může být použito 

jako flexibilní prostředek v pracovněprávním vztahu. 

V ustanovení § 313 ZP je právní úprava potvrzení o zaměstnání, které je 

zaměstnavatel povinen vydat k poslednímu dni trvání pracovněprávního vztahu, není-li 

se zaměstnancem dohodnut jinak.  Toto potvrzení je též známo jako zápočtový list. 

Obsahuje významné skutečnosti vztahující se k práci, kterou zaměstnanec vykonával a 

to: údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti nebo 

provedení práce a jak dlouho trvalo, druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, 

odpracovanou dobu a důležité skutečnosti vztahující se k dosažení nejvyšší přípustné 

expoziční doby, zda jsou prováděny zaměstnanci srážky ze mzdy, údaj o začlenění do 

pracovní kategorie I. a II. a o započitatelné době zaměstnání před 1.1.1993 pro účely 

důchodového pojištění.  

V ustanovení § 314 ZP je upraven posudek o pracovní činnosti. Pracovním 

posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho 

kvalifikace, schopností a dalších skutečností. Ochrana zaměstnance proti vydanému 

potvrzení o zaměstnání nebo posudku o pracovní činnosti spočívá v možnosti žádat soud 

ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy zjistil jejich obsah, aby je zaměstnavatel přiměřeně 

upravil. 
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Možnost změny právní úpravy potvrzení o zaměstnání a posudku o pracovní 

činnosti může vycházet z názorů, které byly vyjádřeny v judikatuře Nejvyššího soudu, 

jak byly uvedeny výše.  Změna může představovat upřesnění pojmů, rozsahu údajů, které 

má pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání obsahovat. Je možné stanovit pro 

zaměstnavatele časovou hranici, do které je povinen vydat potvrzení o zaměstnání 

v souvislosti s případy, kdy po zaměstnavateli chce pracovní posudek vydat zaměstnanec 

až po uplynutí nepřiměřeně dlouhé doby po ukončení pracovního poměru, např. 5 let. 

Povinnost zaměstnavatele poskytnout pracovní volno před skončením pracovního 

poměru je důležitým nástrojem ochrany zaměstnance. Zaměstnanec má právo hledat si 

nové zaměstnání v případě, že ví, že své současné ztratí a zaměstnavatel je povinen mu 

k tomu poskytnout přiměřené příležitosti. Je to upraveno v § 199 ZP.     

Zvolené téma jsem rozebral v širších souvislostech, což je pro pochopení právní 

úpravy povinností zaměstnavatele při skončení pracovního poměru velmi důležité. 
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Abstract 

 

The title of this thesis is: „Obligations of the Employer upon Termination of 

the Employment.“ 

The aim of the thesis is to analyze the obligations of the employer upon  

termination of the employment legislation. I want to stress in this paper, that when the 

employer terminates the employment, he still may have several obligations towards his 

former employee. These obligations may be of financial as well as administrative origin. 

Employers obligations are based on statutes and contracts. The study deals mainly with 

severance payment, employment statement and employment reference. The First chapter 

describes the concept of the labour law. The relationship of the labour law to private law 

and public law is mentioned here. The next chapter is concerned with the labour law 

development. Several historical milestones related to the labour law are mentioned there. 

Sources of the law are presented in the Third chapter. There are several labour law legal 

institutions that are mentioned in the Fourth chapter. These legal institutions have to be 

taken into account because they are essential for better understanding of this thesis subject 

matter. The Fifth chapter discusses selected obligations of the employer upon the 

termination of employment. This part is focused mainly on statutory obligations, 

especially severance payment, employment statement and employment reference. 

Contractual obligations are mentioned there as well. Decisions of the Supreme Court of 

the Czech Republic related to the obligations of the employer upon  termination of the 

employment are documented in this paper. The next chapter focuses on foreign 

legislation. Foreign legal institutions in question are compared with the Czech legal 

institutions. Differences are highlighted. The Seventh chapter reports on the impact of the 

new Civil Code adoption on the Labour Code. There is a strong connection between the 

Civil Code and the Labour Code. The changes in the new Civil Code will imminently 

affect the Labour Code. The thesis concludes with assessment of the legal institutions in 

question followed by several suggestions of future possible legisaction regarding to the 

obligations of the employer upon termination of the employment. 
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