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ÚVOD 

  

 

  

 Pro svou rigorózní práci jsem si vybrala téma z pracovního práva, protože mě 

zaujalo již při studiu na Právnické fakultě a kromě toho se toto téma dotýká prakticky 

všech osob v produktivním věku, protože většina z nich jsou buď zaměstnanci, nebo 

zaměstnavatelé. Každý člověk v produktivním věku, který se v určitém období svého 

života zapojí do pracovního procesu, a je jedno, jestli jako zaměstnanec či 

zaměstnavatel, je víceméně každý pracovní den, přímo či nepřímo, ovlivňován 

pracovněprávními normami. Zároveň se jedná o právní odvětví, které je svým 

obsahem dosti specifické. Obzvláště aplikace právní úpravy skončení pracovního 

poměru, jakožto nejcitelnější zásah do života fyzické osoby v oblasti zaměstnání. 

Jedná se v praxi o jedno z nejfrekventovanějších právních jednání, která přináší 

práva i povinnosti oběma subjektům. Ovšem i přes to, že toto téma je častým 

námětem článků, odborných publikací či jiných odborných prací, jedná se o téma 

aktuální a důležité.  

 

 Tato práce je systematicky rozčleněna do 7 kapitol, které lze rozdělit na 

obecnou část a na část zvláštní, která je cíleně zaměřena na právní úpravu skončení 

pracovního poměru. Prvních pět kapitol má sloužit jako teoretický exkurz do 

pracovního práva a problematiku pracovního poměru, a to nejen v kontextu českého 

právního řádu, ale i dokumentů mezinárodního práva a práva EU; přičemž 

následující kapitoly budou systematicky členěny dle jednotlivých způsobů skončení 

pracovního poměru. 

 

 V rámci kapitoly první bude stručně definováno pracovní právo a jeho pojetí a 

funkce. Smyslem je uvést problematiku skončení pracovního poměru v širším 

kontextu a zároveň vyzdvihnout výše uvedenou specifičnost tohoto právního odvětví.  

 

 Druhá kapitola se bude zabývat vztahem mezi pracovním právem a 

zákoníkem práce, resp. zákoníkem práce a občanským zákoníkem, kdy v popředí 

bude aktuální vazba na občanský zákoník. Svým obsahem by tato kapitola měla 
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upozornit na některé instituty občanského zákoníku, které přinesly do oblasti 

soukromého práva nové úpravy a změny, zároveň zde bude zmíněna i problematika 

vztahu mezi oběma zákoníky. 

 

 S ohledem na dlouhodobou tendenci posilování spolupráce na poli 

mezinárodní politiky a s členstvím České republiky v Evropské unii a v dalších 

mezinárodních organizacích, budou v rámci třetí kapitoly průřezem zmíněny hlavní 

mezinárodní dokumenty vztahující se k předmětné oblasti a jejich vliv na český 

zákoník práce. Kromě dokumentů Evropské unie bude pozornost věnována i 

dokumentům vydaných OSN, MOP a Radou Evropy.    

 

 Čtvrtá a pátá kapitola jsou zaměřeny na základní zásady, na kterých je 

pracovní právo vystavěno a na pojem a prvky pracovního poměru. Tyto kapitoly jsou 

cíleně umístěny před část práce, která se konkrétně věnuje samotnému skončení 

pracovního poměru. Cílem je specifikovat subjekty pracovněprávního vztahu, jejich 

práva a povinnosti; rovněž rozebrat zásady pracovního práva, na kterých jsou tyto 

práva a povinnosti vystaveny.  

 

 Zbylé dvě kapitoly jsou již zaměřeny na hlavní cíl této práce, tedy na skončení 

pracovního poměru. Přičemž nejrozsáhlejší kapitola práce, kapitola šestá, je dále 

rozdělena do podkapitol dle jednotlivých způsobů rozvázání pracovního poměru, kdy 

je kapitola uvedena obecným výkladem o pracovním poměru. Tyto podkapitoly jsou 

rozděleny nejprve dle právních skutečností, na základě kterých ke skončení 

pracovního poměru dochází; tedy dle právních jednání a dále dle právních událostí, 

přičemž i tyto jsou dále rozřazeny dle jednotlivých možností, jak je upravuje zákoník 

práce. 

 

 Poslední kapitola je zaměřena na povinnosti vyplývající pro zaměstnavatele 

při skončení pracovního poměru. V této kapitole se bude práce zabývat úpravou 

práva na pracovní volno z důvodu hledání nového zaměstnání, povinností 

zaměstnavatele vystavit zaměstnanci potvrzení o zaměstnání, popřípadě pracovní 

posudek a v neposlední řadě i právem na odstupné. Tato kapitola by měla být 

logickým zakončením této práce.  
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 K vypracování této práce byla - vyjma odborných publikací či článků - využita i 

soudní judikatura, což odráží snahu o propojení teoretických znalostí se soudní 

praxí. Práce se nezabývá pouze rozborem právní úpravy skončení pracovního 

poměru, ale i problémy, které vznikají při její aplikaci v praxi. Všechny informační 

zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury.  

 

 Hlavním cílem předložené práce je rozbor právní úpravy skončení pracovního 

poměru v širších souvislostech a současně i rozbor problémů, které vznikají při její 

aplikaci v praxi.  
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1   PRACOVNÍ PRÁVO – POJETÍ A FUNKCE 

 

 

1.1 POJETÍ PRACOVNÍHO PRÁVA 

 

 Pracovní právo je právním odvětvím, které upravuje vztahy mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem při výkonu práce.  Jistou odlišnost lze vidět v 

podstatě pracovněprávních vztahů, které jsou předmětem pracovněprávní úpravy, 

kdy se jedná o dlouhodobý osobní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

ve kterém dochází po celou jeho dobu jeho trvání k opakovanému a pravidelnému 

konání z obou stran.1  

 

 Pracovní právo lze definovat několika různými způsoby, například P.Hůrka ve 

své učebnici pracovního práva uvádí, že pracovní právo je právem, jehož cílem je 

úprava poměrů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jakožto subjektů 

pracovněprávních vztahů.2 Bez ohledu na konstrukci definic, pracovní právo upravuje 

vztahy mezi subjekty, jejichž zákonné postavení je odrazem potřeby chránit slabší 

stranu, kterou je zaměstnanec. Vzhledem ke své převažující ochranné funkci bývá 

pracovní právo někdy považováno za součást práva sociálního. Sociální právo je 

zpravidla chápáno jako soubor právních norem zahrnutých do pracovního práva a 

právních norem zahrnutých do práva sociálního zabezpečení. 

 

 „Pojem sociální právo je však spíše integrujícím pojmem pro oblast 

pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, než aby bylo považováno za 

právní odvětví. Pracovní právo je nejen v ČR, ale i v naprosté většině ostatních zemí 

považováno za samostatné právní odvětví. Jeho samostatnost je však relativní, 

v tom směru, že všechna právní odvětví jsou navzájem propojena řadou vazeb a 

vztahů, takže tvoří subsystémy jednoho systému, který ve svém souhrnu vytvářejí, a 

to právního řádu.“ 3 

                                                 
1
 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 19 a násl. 

2
 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s 19 

3
 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepr. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014. s. 5 
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 Hlavním cílem pracovního práva je vytvářet vhodné právní prostředí pro 

realizaci pracovněprávních vztahů, ve kterých se střetává zájem zaměstnavatele 

zvýšit či udržet svou produktivitu na straně jedné, a zájem zaměstnance o plat či 

mzdu na straně druhé. Toto je ovlivněné výše uvedeným nerovným postavením 

subjektů, přičemž svou roli rovněž hraje skutečnost, že zaměstnanec má zpravidla 

výrazně menší podíl na přípravě pracovní smlouvy, a to i přes to, že pracovní 

smlouvě je platně uzavřená za předpokladu, že s jejím obsahem souhlasí obě 

smluvní strany.4  

 

 Pracovní právo tvoří soubor právních norem, které upravují v zásadě tři 

oblasti. Historicky první a nejdůležitější je pracovní právo individuální5. Zpravidla 

bývá chápáno jako soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby užívá 

za odměnu jiný subjekt – zaměstnavatel, který je právnickou či fyzickou osobou. 

Hlavní normou individuálního pracovního práva je zákoník práce, tj. zákon 

č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který upravuje právní vztahy při 

výkonu závislé práce, vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jejich práva a 

povinnosti. 

 

 Zákoník práce byl již mnohokrát novelizován.  V současné době prochází 

legislativním procesem návrh dosti rozsáhlé novely zákoníku práce, jehož účelem 

je -  dle předkládací zprávy – především provedení věcných změn v zákoníku práce 

směřujících k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za 

současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích, a 

to v reakci na požadavky praxe, především sociálních partnerů a s ohledem na vývoj 

českého právního řádu, judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. Zároveň je 

přihlédnuto k možnosti přeměřeného snížení administrativní náročnosti kladené na 

zaměstnavatele v souvislosti s aplikací zákoníku práce. 

 

 Oproti tomu kolektivní pracovní právo, jak už název vypovídá, upravuje 

kolektivní pracovněprávní vztahy vznikající mezi subjekty, které zastupují kolektivy 
                                                 
4
 V praxi sice bývá běžné, že při přijímacích pohovorech jsou uchazečům kladeny otázky ohledně jejich představy 

o peněžním ohodnocení, ale v konečném důsledku bývá právě otázka odměny, která je již předem do značné 
míry dána základními kritérii pro poskytování mzdy nebo platu stanovenými zákonem, vymezena určitými 
hraničními body, v jejichž rozpětí je zaměstnavatel ochoten danou částku upravovat. Lze tedy říci, že takovýto 
postup, slouží zaměstnavateli spíše jako ukazatel uchazečova sebehodnocení a jeho zájmu o získání pracovní 
pozice. 
5
 BĚLINA,M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání, Praha,C.H.Beck, 2014. s. 3 a násl. 
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zaměstnanců a zaměstnavatelů, resp. jejich sdruženími. Těžištěm právní úpravy je 

zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, který upravuje procesní pravidla při 

uzavírání kolektivních smluv a postup při řešení sporů z nich vyplývajících. 

Hmotněprávní podmínky pro uzavírání kolektivních smluv stanoví zákoník práce.  V 

České republice jsou tímto kolektivním orgánem odborové organizace – kolektivní 

smlouvu smí za zaměstnance uzavřít pouze odborová organizace. Kolektivní 

smlouvy jsou buď podnikové, nebo vyšší stupně. 

 

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

výsledkem smluvněprávních jednání (…)“6 uvedených subjektů. Jedná se o kolektivní 

smlouvy, jejichž účelem je zlepšit podmínky zaměstnanců a zároveň jistým 

způsobem vyrovnat nevýhodné podmínky při uzavírání pracovní smlouvy; respektive 

jejich nezřídka se vyskytující nemožnost výrazným způsobem ovlivnit její obsah. I 

z ustanovení § 23 odst. 1 ZP jednoznačně vyplývá vůle zákonodárce zlepšit 

postavení zaměstnanců, jelikož se zde hovoří o možnosti upravit jejich práva 

v pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti smluvních stran této 

smlouvy. K ujednáním v kolektivní smlouvě, která zaměstnancům ukládají povinnosti 

nebo zkracují jejich práva stanovená zákoníkem práce, se nepřihlíží.   

 

 Poslední oblastí pracovního práva je oblast zaměstnanosti, která oproti 

předchozím dvěma není upravena zákoníkem práce, ale je upravena 

„veřejnoprávními metodami (…) Na jedné straně totiž stojí moc veřejná, stát, resp. 

státní orgány (MPSV a Úřad práce ČR, resp. jeho krajské pobočky), a na druhé 

straně stojí soukromoprávní subjekty, tj. občan a zaměstnavatel.“7 Oblast 

zaměstnanosti obsahuje řadu veřejnoprávních prvků. Je upravena zákonem 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

v souladu s právem Evropské unie upravuje zabezpečování státní politiky 

zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana před 

nezaměstnaností. 

 

 Pracovní právo je možné chápat, jak již bylo uvedeno výše, rovněž jako 

součást práva „sociálního“, protože svým obsahem zasahuje nejen do vztahu 

                                                 
6
 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014. s. 4 

7
 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014 s. 5 
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zaměstnavatele a zaměstnance, ale i do sociální či ekonomické politiky státu. Cílem 

státu by tedy mělo být vytvářet příhodné právní i společenské podmínky, za kterých 

by vztah zaměstnavatele a zaměstnance mohl přinášet maximální užitky. 

Propojenost vztahu pracovního práva se stáními zájmy vyplývá především z toho, že 

se jedná o „vztah masově ve společnosti realizovaný, kdy jeho ochromení by ve 

větším měřítku přineslo negativa zaměstnavateli (utlumení činnosti), zaměstnanci 

(ztráta příjmu) i samotné společnosti (makroekonomické, fiskální i sociální 

dopady).“8.  

 

 

1.2 FUNKCE PRACOVNÍHO PRÁVA 

 

 Mezi hlavní funkce pracovního práva patří funkce: ochranná, organizační a 

v posledních letech se hovoří i o tzv. flexicuritě, kterou je také možno považovat za 

určitou koncepci či funkci pracovního práva.   

 

 Ochranná funkce je základní funkcí pracovního práva, kdy potřeba ochrany 

slabší strany pracovního poměru - zaměstnance, vedla k vytvoření právních norem 

upravujících jeho práva.  

 

 Pracovní právo primárně vzniklo z důvodu potřeb chránit ekonomicky slabší 

stranu pracovního vztahu, tj. zaměstnance. První obecnější úpravu moderních 

pracovních vztahů na území dnešní ČR umožnil Všeobecný občanský zákoník 

rakouský – ABGB z roku 1811. Jako norma soukromého práva sice stanovil 

podmínky pro uzavření námezdní smlouvy, z níž se později vyvinula smlouva 

pracovní, ale nemohl stanovit podmínky výkonu práce. Celým 19. stoletím, hlavně 

jeho druhou polovinou, probíhala snaha o úpravu pracovních podmínek, zejména 

pracovní doby. Postupně tak vznikalo tzv. ochranné zákonodárství, nazývané také 

někdy jako zákonodárství tovární, ze kterého se později vyvinulo pracovní právo.  

 

 Ochranná funkce pracovního práva byla původně zaměřena hlavně na 

ochranu života a zdraví zaměstnanců. Postupně se vyvíjela, rozšiřovala a nyní chrání 

                                                 
8
 DOLEŽÍLEK, J., KAHLE, B., VYSOKAJOVÁ, M. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008.    
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i další zájmy zaměstnanců – např. stabilitu jejich pracovního poměru, jak o tom bude 

pojednáno dále. 

 

 Zvýšenou potřebu chránit zaměstnance lze vyvodit z ustanovení § 1a ZP, 

v němž jsou uvedeny základní zásady pracovněprávních vztahů. Pro pracovněprávní 

vztahy mají tyto zásady nikoli jen deklaratorní, ale normativní význam.  

 

V ustanovení §1a odst. 1 písm. a) je výslovně zakotvena „zvláštní zákonná 

ochrana postavení zaměstnance“. Tato ochrana spočívá především v zákazu 

diskriminačního jednání se zaměstnancem, k posílení jeho postavení v tomto vztahu, 

a to zejména ve spojitosti s výpovědními důvody ze strany zaměstnavatele či 

v případě vzniku překážek ze stran zaměstnance, které není schopen předvídat či jim 

zamezit (např. mateřství, zdravotní stav zaměstnance apod.). Na druhou stranu, již 

před několika lety se P.Bezouška zmiňoval, že slepé trvání na takřka „absolutní“ 

ochraně zaměstnance není zcela ideálním, a ve své podstatě je i neodůvodněným 

trendem. Je logické, že přemíra normativní úpravy v tomto směru, může odradit 

zaměstnavatele od vytváření pracovních míst.9  

 

 Podle ustanovení § 1a odst. 2 ZP zásady zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, 

spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a 

zákazu jejich diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek. 

 

 Organizační funkce, která také bývá označována jako funkce hospodářsko-

organizátorská, směřuje k tomu, že je zákoníkem práce vytvářen prostor a podmínky 

pro uzavírání, trvání i skončení pracovněprávních vztahů. Organizační funkce 

pracovního práva směřuje hlavně k tomu, aby zaměstnavatel mohl plnit své úkoly a 

aby byla stanovena pravidla pro fungování trhu práce.  

 

 Tzv. flexicurita (flexijistota – kombinace flexibility a jistoty) je pojem 

představující směr ve vývoji pracovního práva; směr, který se snaží o „vytvoření 

právního prostoru pro flexibilní ujednání o způsobu výkonu práce zaměstnance a její 

samotná realizace a na straně druhé garance odpovídajících minimálních standardů 

                                                 
9
 BEZOUŠKA,Petr. Pracovní právo ve společnosti 21.století. Právní rozhledy 1/2008, s.19.  
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při práci.“10. Jde o snahu otevřít právní prostor větší smluvní volnosti, která by mohla, 

do jisté míry, vést k výhodnější vstupní pozici zaměstnance, oproti tomu zároveň lpí 

na preventivní funkci pracovního práva. Tedy dochází zde ke střetu dvou těžko 

slučitelných zájmů, jelikož větší smluvní volnost s sebou přináší větší míru rizika, 

která by zároveň kladla na zaměstnance vyšší nároky na jeho právní a volní 

dovednosti11.  Oproti tomu M.Bělina upozorňuje na problémy, které flexicurita přináší. 

Jedná se o potřebu nižší právní regulace, a to právě z důvodu zvýšení důrazu na 

smluvní volnost stran.12  

 

 Flexibilita znamená možnost smluvních stran pracovněprávních vztahů 

upravovat si vzájemná práva a povinnosti co možno pro ně nejvhodněji, 

nejsvobodněji, a to pokud možno s minimálním omezením vlivu ze strany 

zákonodárce, a to ať již evropského či národního. Snaha najít míru mezi flexibilitou 

pracovního práva a jeho ochrannou funkcí samozřejmě není nová Pracovní právo se 

s ní více či méně potýká prakticky od svého vzniku. Pracovní právo v členských 

zemích Evropské unie poskytuje - v celosvětovém srovnání – nejvyšší jistoty 

zaměstnancům.  

 

 Je zřejmé, že v budoucnu bude pravděpodobně růst snaha o snížení 

ochranné funkce pracovního práva, a to pro posílení zájmu zaměstnavatele o 

zřizování pracovních míst, aniž by tím byl omezován v míře vyšší, než je nutné. Toto, 

do velké míry, ovlivňuje stát svou sociální a finanční politikou, jejichž změnami 

neustále zvedá poptávku po zaměstnání. Je otázkou, zda by se právě v takovém 

případě neměl zákonodárce zaměřit spíše na otázku prevence vzniku problémů, než-

li se snažit vyjít vstříc podnikatelům, kteří svou činností podporují státní ekonomiku. 

 

 Snahou o alespoň dílčí větší flexibilitu pracovněprávních vztahů byla vedena 

tzv. koncepční novela zákoníku práce uskutečněná zákonem č. 365/2011 Sb., která 

nabyla účinnosti dnem 1.1.2012. 

 

                                                 
10

 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s 39 
11

 Tímto je myšlena zejména schopnost zaměstnance orientovat se v obsahu smlouvy a v jeho schopnosti 
analyzovat veškeré možné důsledky vyplývající z jejích ujednání.  
12

  BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014. s. 14 
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 Snaha o liberalizaci pracovního práva je jistě aktuálním úkolem a 

dlouhodobým cílem zákonodárce. 
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2  VZTAH ZÁKONÍKU PRÁCE A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 

 

 Jak bylo uvedeno v první kapitole této práce, pracovní právo je samostatným 

právním odvětvím soukromého práva a má velmi významný vztah k občanskému 

právu.  

  

2.1  VÝVOJ VZTAHU PRACOVNÍHO PRÁVA A OBČANSKÉHO PRÁVA 

 

 Poněkud problematický vztah mezi pracovním právem a občanským právem 

se prolíná právní historií českého, potažmo československého právního řádu, kdy se 

v různých vlnách objevovaly tendence o různé stupně integrity obou právních úprav, 

či dokonce došlo k jejich absolutní rozluce v roce 1965, kdy byly zpřetrhány 

historické vazby mezi pracovním a občanským právem. Toto oddělení mělo za 

následek chaos v soukromoprávní sféře, ve které docházelo k duplicitě právní 

úpravy, k poklesu smluvní volnosti a obecně k  „defektu“ na poli pracovněprávních 

vztahů.13 

 

 Další paradoxní situace vznikla po přijetí zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, který již nebyl všeobecným soukromoprávním předpisem, ale vymezil obsah 

společenských vztahů, které upravoval – vztahy mezi občany a socialistickými 

organizacemi, případně mezi občany navzájem, vznikající v oblasti uspokojování 

hmotných a kulturních potřeb občanů (§1).  

 

 Tím, že občanský zákoník stanovil okruh společenských vztahů, které 

upravoval, vyloučil sám svou působnost na vztahy účasti občanů na společenské 

práci. Toto pojetí vedlo na krátký čas k paradoxní situaci, protože občanský zákoník 

nabyl účinnosti dříve než zákoník práce a vzniklo tak mezidobí, kdy pracovní právo 

nemělo dle názorů soudobé doktríny upraveny takové instituty jako promlčení, 

neplatnost právních úkonů atd.14 

 

                                                 
13

 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s 24 
14

 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s 26 
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 K dalšímu posunu ve věci došlo při plánování reformy soukromého práva 

v letech 2000 a 2001. Tehdy převažovala myšlenka, že by obecná terminologie 

využívána v soukromoprávní sféře měla být uniformní. V přípravné fázi této 

rekodifikace nebylo zcela patrné, jakým směrem by se sbližovaní zákoníku práce a 

občanského zákoníku mělo ubírat, zdali formou delegace či subsidiarity. Autoři se 

rovněž přikláněli k možné kombinaci, kdy by subsidiárně byla použitá pouze 1. část 

občanského zákoníku a v dalších případech by ho bylo použito pouze tehdy, pokud 

by to výslovně stanovoval ZP.15  

 

 Nový zákoník práce byl nejprve s občanským zákoníkem propojen na principu 

delegace, tj. na principu delegované působnosti norem občanského práva 

v pracovněprávních vztazích. Podle § 4 ZP se občanský zákoník použil na 

pracovněprávní vztahy pouze tehdy, jestliže to zákoník práce výslovně stanovil. 

Delegační ustanovení zákoníku práce odkazovala na příslušné ustanovení 

občanského zákoníku, jež měla být aplikována v pracovněprávních vztazích.  

 

 Skupina poslanců a senátorů podala Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení 

§ 4 zákoníku práce, který odůvodnili tím, že koncepce delegace je nejen netradiční, 

ale hlavně zakládá právní nejistotu a přináší značné aplikační problémy v důsledku 

nesrovnalosti a nejasnosti právních norem, odporuje zásadě tzv. kvality práva a 

popírá i důvěru v právo.  

 

 Nakonec byl delegační princip nálezem Ústavního soudu16 zrušen. Tento 

nález přinesl radikální změnu ve vztahu obou právních norem, kdy se navrhovatelé 

brali za odstranění těch ustanovení, která byla svou povahou ustanoveními 

delegačními, ze zákoníku práce.  

 

 Zrušením § 4 ZP Ústavní soud zrušil delegační princip ve vztahu zákoníku 

práce a občanského zákoníku a nahradil jej s účinností od 14.4.2008 tradičním 

principem subsidiarity. Znamená to, že ustanovení občanského práva jako obecné 

části soukromého práva se uplatní všude tam, kde ZP jako zvláštní část soukromého 

                                                 
15

 ELIÁŠ, K. Rekodifikace soukromého práva a nový zákoník práce. Právní rozhledy 9/2003, s.433.  
16

 Nález Ústavního soudu ze dne 12.3.2008 sp.zn. Pl. ÚS 83/06 
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práva nemá svou speciální právní úpravu. Jde o obecnou podpůrnou použitelnost 

občanského práva, resp. o jeho subsidiární působnost.17 

 

 Hlavním argumentem byla právní nejistota a nestabilita, ke které by došlo, a to 

převážně v souvislosti s chystanou přípravou soukromoprávní rekodifikace, ergo i s 

nutností přizpůsobení zákoníku práce. Zmiňována právní nejistota a nestabilita by 

vycházela z nemožnosti zákonodárce pokrýt veškeré skutečnosti, které by v praxi 

mohly nastat, čímž by docházelo k situacím, kdy by se právní normou neupravené 

jednání ocitlo v jistém „právním vakuu“. Není asi nutné zmiňovat, že by toto mohlo 

vést k destabilizaci právního systému a k zvýšené nedůvěře občanů ve stát, jakožto 

legislativce.  

 

  Ústavní soud v nálezu č. 116/2008 Sb. dovodil, že princip delegace zakotvený 

v novém zákoníku práce, je v rozporu s principy právního státu dle čl. 1 odst. 1 

Ústavy České republiky18. Současně argumentoval tím, že zákoník práce je lex 

specialis a jako takový má upravovat pracovněprávní vztahy primárně on, přičemž 

ustanovení občanského zákoníku mají být aplikována pouze v těch případech, kdy 

zákoník práce určitou otázku neupravuje. „Ústavní soud má za to, že nejrůznější 

odkazy v ustanoveních zákoníku práce nemohou pokrýt všechny nezbytné situace, 

které se mohou v pracovněprávních vztazích vyskytnout.“19 S ohledem na uvedené, 

Ústavní soud svým nálezem vyhověl navrhovatelům a znění §4, který obsahoval 

koncepci delegace, zrušil. Princip subsidiarity je rovněž zakotven v § 9 odst. 2 ObčZ., 

kdy výslovně určuje, že v případě, kdy právní předpisy neupravují určitou sféru 

daného vztahu, je nutné použít příslušná ustanovení občanského zákoníku.  

 

 Koncepční novelou zákoníku práce bylo s účinností od 1.1.2012 nově 

formulováno ustanovení § 4 ZP, v němž je zakotven princip subsidiarity občanského 

zákoníku k zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení se pracovněprávní vztahy řídí 

zákoníkem práce; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to 

vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.  
                                                 
17

 Ke vztahu ZP a OZ pod. též: ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: 
A. Čeněk, 2010. s. 38 a násl. 
18

Jako odůvodnění Ústavní soud uvedl, že hrozící právní nejistota, která by mohla vzniknout z „vyloučení obecné 
subsidiarity občanského zákoníku“, kdy by nebylo zcela zřejmé, kterými ustanoveními se mají existující spory 
z pracovněprávních vztahů řídit, není v souladu právě se zmiňovanými principy právního státu. 
19

 Nález Ústavního soudu ze dne 12.3.2008 sp.zn. Pl. ÚS 83/06, bod č. 209.   
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 Rozpor mezi oběma normami je především v úpravě smluvní volnosti, kdy 

pracovní právo je v tomto ohledu méně flexibilní. V tomto směru by mělo dojít 

k posunu právě ve spojitosti s ustanoveními nového občanského zákoníku (89/2012 

Sb.), který svým pojetím upřednostňuje soběstačnost smluvních stran, co se 

vytyčování obsahu smluv týče. „Nový občanský zákoník umožní zaměstnavateli a 

zaměstnanci lépe individuálně specifikovat obsah vzájemného závazku, právně jej 

zajistit a snadněji a účelněji se jej domáhat.“20 Vycházet se dá i z ustanovení § 1 

odst. 2 ObčZ., dle kterého – nezakazuje-li to zákon výslovně – si mohou osoby 

ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující 

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

na ochranu osobnosti.  

 

 Zde je ale také nutné připomenout, že určité omezení smluvní volnosti ve 

prospěch slabší strany smluvního vztahu je pro pracovní právo příznačné.  Rozsah 

omezení smluvní svobody v pracovním právu je s jakoukoli jinou smluvní oblastí 

nesrovnatelný. Dosahuje takové intenzity, že tvoří jeden ze základních principů, na 

nichž je pracovní právo postaveno. Pokud jde o konkrétní úpravu, je možné uvést 

např. skončení pracovního poměru – právní úprava chrání „slabší smluvní stranu“, tj. 

zaměstnance. Zaměstnavatel může jednostranně zrušit pracovní poměr pouze 

z důvodu taxativně vymezených v zákoníku práce.21 

 

 Rovněž je nutné zmínit, že v nové koncepci občanského zákoníku přesahují 

značnou měrou dispozitivní ustanovení22, přičemž v přípravné legislativní fázi bylo 

nutné otázku dispozitivnosti upravit tak, aby se jednalo o efektivní a dlouhotrvající 

řešení. Prvním možným řešením bylo použití obecné formulace, která již byla 

obsažena v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb., potažmo i v zákoníku práce. Tuto 

obecnou formulaci lze nalézt v §2 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., dle kterého si 

subjekty občanskoprávních vztahů mohou svá práva a povinnosti upravit v mezích 

                                                 
20

 HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy 7/2004, 
s. 233. 
21

 Podobně též: ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: A. Čeněk, 
2010. 
22

 Dle Důvodové zprávy je odlišení dispozitivních ustanovení od kogentních věcí výkladu, kdy v případě, že 
ustanovení obsahuje důsledky, ke kterým by díky odklonu mohlo dojít či je v jeho textu výslovně uvedeno 
„zakazuje se“, jedná se o ustanovení kogentní. Nejspíše je otázkou času a praxe, než-li si veřejnost zvykne na 
nové právní uspořádání. 



22 

 

zákona, pokud to zákon výslovně nezakazuje. Toto pojetí klade důraz na zvýšenou 

interpretační dovednost adresáta právní normy, kdy je nutné dle textu jednotlivých 

ustanovení rozlišit, zda se jedná o dispozitivní či kogentní ustanovení. 

 

 V souvislosti s novým občanským zákoníkem je rovněž nutné zmínit další 

změnu, která se pojí i se zákoníkem práce – ustanovení upravující adhézní 

smlouvy23 dle § 1798 a násl. ObčZ., i když jejich aplikace v pracovním právu je 

diskutabilní a existují v tomto směru různé názory. Zde se slabší postavení 

zaměstnance odráží v tom, že ve většině případů nemá možnost ovlivnit obsah 

smlouvy, čímž se naplňuje definice adhezních smluv, respektive smluv uzavíraných 

adhézním způsobem. Je tedy možné, ne-li přímo logické, že zaměstnavatel ve své 

standardizované pracovní smlouvě, jakožto silnější strana pracovního poměru, 

upravuje podmínky pro uzavírání pracovního poměru ke svému prospěchu. 

Důležitým prvkem je ochrana, kterou slabší straně poskytuje § 1800 ObčZ., dle 

kterého v případě, že smlouva obsahuje ujednání, které je nesrozumitelné, nebo pro 

slabší stranu zvláště nevýhodné či se smlouva závažně odchyluje od obvyklých 

podmínek, je toto ujednání neplatné. Cílem tohoto ustanovení je donutit silnější 

stranu, v tomto případě zaměstnavatele, předkládat zaměstnanci smlouvy 

srozumitelné a jednoznačné.24 „Právní regulace smluv uzavíraných adhezním 

způsobem nepřímo nutí k tomu, aby byly pracovní smlouvy psány nejen dostatečně 

velkým fontem, ale aby byly i jinak dobře čitelné (text smlouvy musí být koncipován 

tak, aby neodrazoval od přečtení a nepřebíjel obsah formou – např. „divokým“ 

barevným provedením). Požadavek srozumitelnosti zase míří na obecnou 

pochopitelnost textu a schopnost slabšího zaměstnance na jeho základě zjistit, jaké 

důsledky pro něho doložka má; není však třeba vysvětlovat absolutně každý, 

standardně používaný obrat v nabídce smlouvy.“25 

 

 V odborném tisku se lze setkat s názorem, že na pracovní smlouvy je možno 

aplikovat § 1798 a násl. ObčZ. o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem, jak je 

uvedeno výše. Občanský zákoník chrání slabší smluvní stranu a jedním z nástrojů 
                                                 
23

 „Pokud smlouva není výsledkem vyjednávání obou stran o jejím obsahu, ale vznikla tak, že jedna strana 
předložila druhé již hotový text smlouvy, který druhá strana mohla buď přijmout, či odmítnout (…)“. (Limity smluv 
uzavíraných adhézním způsobem. Dostupné na: http://obcanskyzakonik.justice.cz/smluvni-pravo/konkretni-

zmeny-v-obecne-casti/limity-smluv-uzaviranych-adheznim-zpusobem/) 
24

 GÜRLICH, R. Nový občanský zákoník: smlouvy uzavírané adhezním způsobem, lichva, úprava úroků a 
závdavek. 2013.  
25

 BEZOUŠKA, P. Vliv nového občanského zákoníku na pracovní právo. Právní rozhledy 1/2014, s. 1.  
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této ochrany jsou i ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Tyto 

názory však opomíjí skutečnost, že pracovní právo je od počátku vystavěno na 

principu zvláštní ochrany postavení zaměstnance, nikoli na principu ochrany slabší 

strany, ale přímo adresně jedné ze stran pracovněprávního vztahu, a to právě 

zaměstnance. Pracovní právo poskytuje zaměstnancům nesrovnatelně větší 

ochranu, než může slabší straně poskytnout několik ustanovení občanského 

zákoníku o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem. Porovnáme-li je 

s ochrannými ustanoveními zákoníku práce, pak zjistíme, že není nejmenší důvod 

pro aplikaci těchto ustanovení na pracovní smlouvu. Naopak jejich aplikace by mohla 

způsobit řadu potíží a být výrazně v neprospěch zaměstnanců.  

 

Podle názoru M.Běliny, Z.Drápala a kol. jde o jeden z institutů občanského práva, 

který je neaplikovatelné na pracovní právo. Tímto ale autoři vůbec nezpochybňují 

význam tohoto institutu a jeho úpravu a přínos pro oblast práva občanského, kde 

v moderní společnosti je ochrana slabší smluvní strany jiště mimořádně důležitá.26 

 

 Je zřejmé, že existují a budou i do budoucna existovat smluvní vztahy, které 

jsou zčásti na pomezí pracovního a občanského nebo pracovního a obchodního 

práva, tj. určité hybridní vztahy. Dochází tak nejen ke vzájemnému prolínání, ale i 

k určitému ovlivňování smluvních typů v rámci celého soukromého práva. Nicméně 

základní rozlišení a specifika závislé činnosti zůstávají na pracovněprávní úpravě.27  

 

2.2 ÚPRAVA PRÁCE NEZLETILÝCH OSOB V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU 

 

 Občanský zákoník dále přináší zásadní koncepční změnu v případě práce 

nezletilých osob, kdy § 35 odst. 1 ObčZ. upravuje podmínky, za kterých se nezletilec 

může zavázat k výkonu závislé činnosti podle jiného právního předpisu, tj. zákoníku 

práce. Těmito podmínkami je splnění povinné školní docházky a dovršení věku 

patnácti let. Do 31.12.2013 požadoval zákoník práce pro způsobilost k právům a 

povinnostem i způsobilost k právním úkonům fyzické osoby – zaměstnance pouze 

splnění jedné podmínky – dosažení věku 15 let. Znamenalo to, že např. žák 9. třídy 

základní školy, který 10. května dosáhl věku 15 let, mohl již v tento den uzavřít 

                                                 
26

 BĚLÍNA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář,  2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2015. str. 211 
27

 BĚLÍNA, M., DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář, 2. vydání. Praha: C.H.Beck. 2015. str. 33 
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pracovní smlouvu.  Den sjednaný jako den nástupu do práce v pracovní smlouvě 

však nesměl předcházet dni ukončení povinné školní docházky. Tato úprava 

dostatečně chránila veřejnoprávní zájem na dokončení povinné školní docházky 

fyzické osoby, současně jí však nebylo bráněno v tom, aby si ještě před jejím 

dokončením sjednala pracovněprávní vztah se dnem nástupu na začátek července.  

 

 Současná platná právní úprava vyžaduje k uzavření pracovní smlouvy 

kumulativní splnění dvou podmínek- dosažení věku 15 let a ukončení povinné školní 

docházky. Jde o vznik svéprávnosti fyzické osoby jako zaměstnance v pracovním 

právu. 

 

 Dle ustanovení § 34 ObčZ. je zakázán výkon závislé práce nezletilými 

mladšími 15 let nebo nezletilými, kteří ještě neukončili povinnou školní docházku. 

Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní 

činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem, jímž je zákon o 

zaměstnanosti. Do 31.12.2013 bylo toto pravidlo zakotveno v ustanovení § 346a 

zákoníku práce. 

 

 O povolení výkonu činnosti dítěte rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR 

příslušná podle trvalého pobytu dítěte na základě písemné žádosti podané 

zákonným zástupcem dítěte. Činnost může být vykonávána jen na základě 

jednotlivého povolení vydaného pro určité dítě a určitou činnost. 

 

 Dle ustanovení § 35 odst. 2 ObčZ. je zákonný zástupce oprávněn v případě, 

že nezletilý nedovršil 16 let, rozvázat pracovní poměr, pokud vykonávaná závislá 

činnost, ke které se nezletilý zavázal, je v rozporu s jeho zájmem v oblasti 

vzdělávání, vývoje či zdraví. Je nutné, obzvlášť z pohledu zaměstnavatele, který se 

rozhodne nezletilce zaměstnat, vykládat toto ustanovení i v souvislosti s § 31 ObčZ., 

kdy každý nezletilý je způsobilý k právnímu jednání odpovídajícímu rozumové a volní 

vyspělosti, která je srovnatelná s jejich věkem. Není tedy možné, aby zaměstnavatel 

přiděloval nezletilému zaměstnanci takový druh práce, který vyžaduje zvýšenou míru 

odpovědnosti, znalostí a podobně.  

 



25 

 

 Paralelně s tímto je nutné zaměřit se také na definici právního jednání (dříve 

způsobilost k právním úkonům), která se nově objevuje v novém občanském 

zákoníku; § 15 odst. 2 stanoví, že svéprávnost
28

, čili schopnost právně jednat je 

způsobilost nabývat pro sebe vlastním jednáním práva a zavazovat se 

k povinnostem. Dle starého občanského zákoníku způsobilost k právním úkonům 

v plném rozsahu nabyl člověk dovršením zletilosti, tedy ve věku 18-ti let.
 29

  

 

 Na základě ustanovení § 35 odst. 2 ObčZ. byl do textu zákoníku práce 

zakotven § 54a, v němž je upraveno právo zákonného zástupce zaměstnance, který 

nedosáhl věku 16 let, za výše uvedených podmínek okamžitě zrušit pracovní poměr 

tohoto nezletilého zaměstnance. V zájmu předcházení praktickým problémům je 

k platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru vyžadováno přivolení soudu. Ten 

posoudí, zda se výkon práce v základním pracovněprávním vztahu příčí vzdělávání, 

vývoji nebo zdraví nezletilého. Posouzení je možné pouze na základě odborného 

posudku soudního znalce – psychologa. Hlavně z tohoto důvodu je možné, že řízení 

potrvá delší dobu a rozhodnutí soudu tak často bude vydáno až v době, kdy nezletilý 

zaměstnanec dosáhne věku 16 let. 

 

 Stejně jako pracovní poměr může podle ustanovení § 77 odst. 5 zákoníku 

práce zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, 

okamžitě zrušit i dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. 

K platnosti okamžitého zrušení se vyžaduje přivolení soudu.  

 

 Je nutno zdůraznit, že uvedená změna právní úpravy je velmi diskutabilní. 

Jestliže se totiž patnáctiletá fyzická osoba, která ukončila povinnou školní docházku, 

může sama zavázat k výkonu závislé práce, není možné souhlasit s tím, že jiná 

osoba má právo jednat za ni v pracovněprávních vztazích a proti její vůli rozvázat 

platně uzavřený pracovněprávní vztah, dokonce okamžitým zrušením. Jistě se dá 

říci, že se jedná o porušení zásady smluvní volnosti. 

 

                                                 
28

 „Označení „svéprávnost“ je navíc věcně správné, neboť vyjadřuje, že kdo je s to vlastním jednáním nabývat 
subjektivní práva a zavazovat se k povinnostem, je osobou svého práva (sui iuris).“ Důvodová zpráva k zákonu č. 
89/2012 Sb. s. 44. 
29

 § 8 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
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 Pojem „způsobilost k právům a povinnostem“ používaný do 31.12.2013, byl 

nahrazen pojmem „právní osobnost“. Podle § 15 odst. 1 občanského zákoníku je 

právní osobnost způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. 

V souladu s ustanovením § 23 nového občanského zákoníku má člověk právní 

osobnost od narození až do smrti. Podle § 16 nového občanského zákoníku „právní 

osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti, učiní-li tak, nepřihlíží se 

k tomu“.   

 

 Pojem „způsobilost k právním úkonům“ nahradil od 1.1.2014 pojem 

„svéprávnost“. Podle ustanovení § 15 odst. 2 ObčZ. vyjadřuje způsobilost nabývat 

pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně 

jednat). 

 

 Nejčastěji se plně svéprávným stává člověk nabytím zletilosti, tj. dovršením 

18. roku, jak stanovení § 30 odst. 1 nového občanského zákoníku.  

 V dalších případech jde o nabytí svéprávnosti fyzických osob uzavřením 

manželství (§ 30 odst. 2 OZ) nebo na základě rozhodnutí soudu, tj. přiznáním 

svéprávnosti (§ 30 odst. 2 OZ).  

 

 Pro takovou svéprávnost je třeba patřičný stupeň intelektuální vyspělosti a 

neporušenosti vůle. Podle § 31 nového občanského zákoníku se má za to, že každý 

nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním, co do 

povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. 

 

 Již v rámci připomínkového řízení k návrhu nového občanského zákoníku byly 

vedeny velké diskuse o výrazu „nepřihlíží se“, který je uváděn v souvislosti 

s některými právními jednáními v zákoníku práce při nedodržení písemné formy 

např. u výpovědi (§ 50 odst. 1), okamžitého zrušení pracovního poměru (§ 60), 

zrušení pracovního poměru ve zkušební době (§ 66 odst. 2) a u dohody o provedení 

práce a dohody o pracovní činnosti (§ 77 odst. 4). 

 

 Tento pojem znamená, že právní jednání bude neúčinné, právně 

bezvýznamné, neexistující (non negotium). Jedná se o velkou změnu, protože do 

31.12.2013 znal zákoník práce jako důsledek vad právního jednání pouze relativní a 
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absolutní neplatnost. Nesplní-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec požadavek 

písemné formy právního jednání směřujícího ke skončení pracovního poměru, 

pracovní poměr neskončí a bude nadále trvat.  

 

 Domáhání se práv z neplatného jednání je jiné než u jednání právně 

neúčinného – nejen z hlediska teorie, ale i praxe. Především při rozvazování 

pracovního poměru mohou nastat problémy. Výraz „k právnímu jednání se nepřihlíží“ 

je totiž v rozporu s ustanovením § 69 a 72 zákoníku práce. Bude se s tím muset 

vyrovnat až soudní judikatura.30 

 

 Obecně budou v pracovněprávních vztazích užita rovněž ta ustanovení 

občanského zákoníku, která upravují všeobecně platné a v praxi užívané instituty. 

Jedná se například o ustanovení týkající se způsobu uzavírání smluv, odstoupení od 

smlouvy, počítání času či dohodu o srážkách ze mzdy; všechna tato právní jednání 

jsou považována za všeobecná a zároveň ZP se jimi ve svých ustanoveních 

nevěnuje. Nově lze v pracovním právu uzavírat smlouvu o smlouvě budoucí a to 

„např. v případě sjednání povinnosti uzavřít pracovní smlouvu.“
31

 K tomuto P.Hůrka 

dále zmiňuje, že tato forma by měla sloužit „převážně“ zaměstnavateli, který by si 

jejím prostřednictvím zavázal zaměstnance, že v určené lhůtě uzavře se 

zaměstnavatelem pracovní smlouvu. Rovněž ji lze užít například u příslibu povýšení 

či k uzavření dohody o zvyšování kvalifikace. Výhodou této úpravy je následná 

možnost soudního vymáhání „přislíbeného“ závazku, což opět posiluje jednu ze stran 

pracovněprávního vztahu.  

 

 S ohledem na shora uvedené je jasné, že znalost obou zákoníku, obzvláště po 

přijetí nového občanského zákoníku, je význačným předpokladem aplikační 

dovedností, která především v prvních letech účinnosti občanského zákoníku bude 

složitějším a velice významným právním atributem. Je nutné, aby si subjekty 

pracovněprávních vztahů dostatečně obeznámily s veškerými novinkami a změnami 

v oblasti soukromého práva, které mohou ovlivňovat již existující závazky.  

 

                                                 
30

 Pod. též: VYSOKAJOVÁ, M. Změny v zákoníku práce v souvislosti s novým občanským zákoníkem. 
Rekodifikace a praxe. 2013. č. 7. s. 7 
31

 HŮRKA, Petr. Změny v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Právní rozhledy 7/2004, 
s. 233. 
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 Jak již bylo zdůrazněno výše, občanský zákoník je na pracovněprávní vztahy 

aplikovatelný subsidiárně. Znamená to, že pokud se bude občanský zákoník měnit, 

bude to mít dopad i na oblast pracovněprávních vztahů. Platí to hlavně pro obecnou 

část občanského zákoníku, která bezprostředně ovlivňuje obecnou část pracovního 

práva. Současně je ale možno uvést, že po 1.1.2014 zásadní změny pro pracovní 

právo nenastaly – občanský zákoník do zvláštní části pracovního práva výrazněji 

nezasáhl. Je možno dospět k závěru, že pro pracovní právo platí po 1.1.2014 

kontinuita právní úpravy.32 

 

 V rámci výkladu o vztahu zákoníku práce a občanského zákoníku pro doplnění 

lze uvést, že se připravuje novela občanského zákoníku. Nejprve byla v srpnu roku 

2014 publikována na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR pracovní 

verze návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2014 Sb., občanský zákoník. 

Vypracovala ji expertní skupina pod vedením tehdejšího náměstka ministryně 

spravedlnosti Roberta Pelikána. Její publikace měla veliký ohlas mezi právníky i 

politiky, pozornost jí věnovala i média. Někteří ji vítali, jiní ji považovali za příliš 

rozsáhlou a předčasnou. Bylo zdůrazňováno, že zatím by měla být přijata pouze 

novela technická, protože pro rozsáhlejší novelizaci doposud chybí dlouhodobější 

hloubková analýza.  

  

 Dne 10. Listopadu 2014 Ministerstvo spravedlnosti ČR rozeslalo do 

připomínkového řízení návrh tzv. urgentní novely, jež obsahově zahrnuje devět 

věcných otázek – mimo jiné způsobilost uzavřít pracovní smlouvu jako zaměstnanec. 

Právní úprava by se měla vrátit ke stavu platnému a účinnému k 31. prosinci 2013. 

Mělo by být rovněž zrušeno ustanovení § 56a a § 77 odst. 5 zákoníku práce.33 

Novela zatím prochází legislativním procesem. 

                                                 
32

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo, 6. vydání. Praha: C.H.Beck. 2014. s. 14 a 15 
33

 Ke změně občanského zákoníku pod. též: ŠTANGOVÁ, V. Aktuální otázky ochrany spotřebitele, Policejní 
akademie ČR, Praha 2015, str. 255 
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3 HLAVNÍ DOKUMENTY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA A PRÁVA EU 

VZTAHUJÍCÍ SE KE SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

 

 

 

 S ohledem na stále větší propojenost a globalizaci vztahů v oblasti 

mezinárodní politiky a na možnost volného pohybu pracovních sil, logicky vyvstává i 

otázka nutnosti právní úpravy v oblasti pracovního práva na této úrovni. Normy 

vnitrostátního práva jsou ovlivňovány i úpravami v oblasti mezinárodního práva. 

Pronikání mezinárodního práva do vnitrostátních právních úprav je důsledkem celé 

řady faktorů. Jsou to především rozvíjející se hospodářské vztahy mezi státy, 

zvyšující se migrace obyvatel z jednoho státu do druhého a s ní související snaha o 

zachování získaných nároků a snaha zajistit lepší pracovní podmínky zaměstnanců a 

vyšší standard sociálních práv. Je to i důsledek snahy upravovat základní lidská 

práva na širší než národní úrovni a tyto úpravy unifikovat a přizpůsobovat.34 

Nejvýznamnějšími mezinárodními organizacemi, které se zabývají ochranou lidských 

práv a základních svobod jsou zejména Organizace spojených národů, Mezinárodní 

organizace práce a Rada Evropy. Dokumenty, které přijímají, mají obvykle charakter 

mezinárodních smluv. 

 

 Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách byly podle 

původní dikce čl. 10 Ústavy České republiky bezprostředně závazné a měly přednost 

před zákonem za předpokladu, že byly ratifikované a vyhlášené a že jimi byla Česká 

republika vázána. Ústavním zákonem č. 395/2001 Sb., kterým byla novelizována 

Ústava ČR, byl s účinností od 1. 6. 2002 nově upraven vztah vnitrostátního a 

mezinárodního práva tak, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 

Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; 

stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní 

smlouvy“.35 

                                                 
34

 K mezinárodním organizacím pod. též: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 6. vydání, C.H. Beck, Praha 2014, s. 
37 a násl.  
35

 Srov.: Madar, Z. a kol.: Slovník českého práva, 3. vyd., Praha: Linde, 2002, s. 711 a 712 (autor hesla 
„Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách“ Hřebejk, J.) 
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 V následujících podkapitolách budou rozebrány mezinárodní dokumenty, které 

s tématem práce souvisejí. 

  

3.1 ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ 

 

Organizace spojených národů je největší politickou mezivládní mezinárodní 

organizací. Jejím cílem je především udržovat mezinárodní mír a bezpečnost při 

zřeknutí se použití síly nebo její hrozby, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy 

založené na zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů a uskutečňovat 

mezinárodní spolupráci hospodářskou, sociální, kulturní a humanitární.  

 

 Pokud jde o Organizaci spojených národů, je nutné z jejich dokumentů 

připomenout hlavně Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948. Má sice 

doporučující charakter, není právně závazná, ale má vysokou mezinárodní prestiž 

jak u vlád členských států Organizace spojených národů, tak u nejširší veřejnosti. 

Upravuje např. i právo na ochranu před nezaměstnaností, které souvisí s ochranou 

před výpovědí pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.  

 

 Organizace spojených národů mnoho let usilovala o zakotvení základních 

lidských práv a svobod v mezinárodní smlouvě, jejíž přijetí a ratifikace jednotlivými 

členskými státy by znamenaly, že se práva v ní zakotvená stávají součástí jejich 

národního zákonodárství.  

 

Po řadě zdlouhavých a náročných jednání mezi jednotlivými státy, jejichž 

představy o pojetí základních lidských práv byly často odlišné, se podařilo dosáhnout 

dohody o minimálním obecném standardu lidských práv. V prosinci 1966 schválilo 

Valné shromáždění Organizace spojených národů Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech. Tyto pakty se staly nejdůležitějšími nástroji ochrany lidských 

práv. Ve Sbírce zákonů byly publikovány pod č. 120/1976  a v souladu s Listinou 

základních práv a svobod jsou součástí právního řádu České republiky.  

 

V Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech je 

zakotvena řada sociálních práv, která souvisejí se zaměstnáním – např. právo na 



31 

 

práci, na spravedlivou odměnu, právo na zakládání odborových organizací a účast 

v nich, právo na zabezpečení před hladem, právo na vzdělání atd. Oba mezinárodní 

pakty jsou závazné pro státy, které je ratifikovaly. Jejich cílem je zaručit práva v nich 

zakotvená jednotlivcům bez jakékoli diskriminace.  

 

3.2 RADA EVROPY 

 Rada Evropy je regionální organizací evropských států, která byla založena 

v roce 1949 v Londýně, je to nejstarší mezivládní politická organizace v Evropě. 

Působí ve všech oblastech veřejného života kromě obrany.  

 

 Z dokumentů Rady Evropy je vzhledem k tématu této práce nejdůležitější 

Evropská sociální charta z roku 1961, jež nabyla účinnosti v roce 1965. Je katalogem 

evropských hospodářských a sociálních práv, na jehož přípravě se podílela 

Mezinárodní organizace práce. 

 

 V čl. 4 bylo zakotveno právo všech zaměstnanců na přiměřeně dlouhou 

výpovědní dobu, čl. 8 obsahoval závazek členských států týkající se zvláštních 

pracovních podmínek žen a matek ve vztahu ke skončení pracovního poměru. Za 

nezákonné se má podle tohoto ustanovení považovat propuštění ženy v době 

mateřské dovolené tak, že by výpovědní doba skončila v době mateřské dovolené.  

 

 Evropská sociální charta byla postupně doplňována dodatkovými protokoly. 

V roce 1988 byl k Chartě připojen tzv. Dodatkový protokol a v říjnu 1991 dodatek, 

kterým byla Charta novelizována. Směřoval hlavně ke zdokonalení kontrolního 

mechanismu. V roce 1996 byla jako Revidovaná Evropská sociální charta přijata její 

obsahová novela zvyšující úroveň ochrany zaměstnanců. Zároveň došlo k rozšíření 

původního znění Charty o dalších 8 článků, čímž se katalog práv rozšířil na 31 práv. 

Revidovaná Evropská sociální charta je reakcí na důležité sociální změny, které 

nastaly od roku 1961. Představuje doposud nejprogresivnější právní normu v sociální 

oblasti. Její čl. 24 zakotvuje právo na ochranu zaměstnance v případě skončení 

pracovního poměru. K zabezpečení tohoto práva jsou členské státy Rady Evropy 

povinny uznat právo všech zaměstnanců, aby jejich zaměstnání nebylo ukončeno 

bez platného důvodu, který by spočíval v jejich schopnostech, chování nebo 

v provozních podmínkách podniku. Z čl. 24 rovněž vyplývá právo zaměstnanců na 
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přiměřené odškodnění nebo jinou vhodnou formu podpory v případě neplatného 

skončení pracovního poměru.  

 

 Pro případy, kdy se zaměstnanec domnívá, že jeho zaměstnání skončilo bez 

platného důvodu, jsou členské státy povinny zabezpečit jeho právo na ochranu před 

jednostranným skončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Zároveň je 

možno poznamenat, že z přílohy k Evropské sociální chartě nevyplývá zákaz 

skončení pracovního poměru pro závažné porušení pracovních povinností 

zaměstnancem.  

 

 Revidovanou Evropskou sociální chartu Česká republika doposud 

neratifikovala.  

 

 Z dokumentů Rady Evropy, které mají vztah k předmětné problematice, bych 

ještě chtěla uvést Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, jež byla 

uzavřena v roce 1950 v Římě. V platnost vstoupila v roce 1953. Je zaměřena spíše 

na práva, ale obsahuje i dva články, které se týkají práv sociálních – jde o zákaz 

nucené práce (čl. 4) a svobodu odborového sdružování (čl. 11). Článek 11 zaručuje 

každému právo sdružovat se v odborech. Může to být důležité hlavně při skončení 

pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. Obdobně jako v České 

republice (§ 61 zákoníku práce) má zaměstnavatel v řadě zemí povinnost projednat 

výpověď s příslušným odborovým orgánem. Pokud jde o člena odborového orgánu, 

je k platné výpovědi zásadně nutný předchozí souhlas odborové organizace.  

 

3.3 EVROPSKÁ UNIE 

 V první etapě existence Evropských společenství neměly sociální otázky, 

včetně otázek pracovního práva významnější úlohu. K posunu v názoru na sociální 

otázky došlo ve druhé polovině 20. století, zejména začátkem 70. let v souvislosti se 

zahájením diskuse o prosazení myšlenky oživení sociálního dialogu jako 

významného předpokladu hospodářského vzestupu.  
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 Na schůzce v Paříži v roce 1972 bylo vydáno společné prohlášení hlav států a 

vlád, v němž byla sociální politika postavena na stejnou úroveň jako uskutečnění 

hospodářské a měnové unie.36  

 

 Významným dokumentem, který se vztahuje k tématu práce, je zejména 

Charta Společenství o základních sociálních právech zaměstnanců z roku 1989 

(nazývaná též Sociální charta ES), která upravuje sociální práva v souvislosti se 

zaměstnáním. Tento dokument nemá přímou právní závaznost, jde o závazek 

členských států promítat přijaté normy do vnitrostátního zákonodárství. V jejím 

článku 10 je zakotveno právo zaměstnance na přiměřenou sociální ochranu, což 

nepochybně zahrnuje i ochranu před nespravedlivým propouštěním ze strany 

zaměstnavatele.  

 

Předmětného tématu se týkají nejen dokumenty primárního, ale i 

sekundárního práva Evropské unie. Ze sekundárního práva EU je možno uvést 

hlavně Směrnici Rady ES č. 98/59 EEC o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se hromadného propouštění. Do textu předchozího zákoníku práce 

byla implementována tzv. harmonizační novelou, tj. zákonem č. 155/2000 Sb., 

kterým bylo do zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2001 implementováno 28 směrnic 

Rady ES. Dále je to též Směrnice Rady ES č. 2001/23 EEC o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě 

převodu podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů. Rovněž tato směrnice je 

již implementována do zákoníku práce.  

 

Směrnice je hlavním harmonizačním nástrojem, je to právní institut typický pro 

komunitární (nyní unijní) právo, ve vnitrostátním právním řádu nemá obdobu. Je 

závazná pro každý členský stát, jemuž je určena, avšak pouze co do výsledku, jehož 

má být dosaženo. Volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům, 

zpravidla je určena všem státům. Směrnice předpokládá, že její implementace do 

vnitrostátního práva členských států se uskuteční v určeném čase, obvykle to jsou 

dva roky.37 

                                                 
36

 Pod. též: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 2. vydání, C.H. Beck, Praha 2004, s. 44 a násl.  
37

 Pod. též: Štangová, V.: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu, A. Čeněk, Plzeň 2010, s. 88 
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V roce 2000 byla v Nice přijata Charta základních práv Evropské unie 

vycházející z principu, jenž chápe důstojnost člověka jako nejvyšší hodnotu a 

současně jako základ ochrany lidských práv proti nepřiměřeným zásahům. Jako 

první v rámci Evropské unie obsahuje tento dokument nejen tradiční práva politická, 

ale i práva sociální. Ačkoli nešlo o dokument právní povahy, její význam byl značný. 

Charta byla zařazena do návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu a později i do 

Lisabonské smlouvy.  

 

K zásadní změně ve významu Charty došlo díky Lisabonské smlouvě, jež 

vstoupila v platnost dnem 1. 12. 2009. Na základě článku 6 Smlouvy o Evropské unii 

se jako Listina základních práv Evropské unie ze dne 7. 12. 2000, ve znění 

upraveném dne 12. 12. 2007 ve Štrasburku dostala na roveň primárního práva a 

stala se právně závaznou.38 

 

V článku 30 nazvaném „Ochrana v případě neoprávněného propuštění“ Listina 

základních práv EU stanoví, že „každý pracovník má v souladu s právem Unie a 

s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi právo na ochranu před 

neoprávněným propuštěním“. V článku 33, který je nazván „Rodinný a pracovní život“ 

je ve druhém odstavci zakotveno právo na ochranu před propuštěním z důvodu 

spojeného s mateřstvím. Uvedený článek stanoví, že „v zájmu zachování souladu 

mezi rodinným a pracovním životem má každý právo na ochranu před propuštěním 

z důvodu spojeného s mateřstvím a právo na placenou mateřskou dovolenou a na 

rodičovskou dovolenou po narození nebo osvojení dítěte“. 

 

 

 

                                                 

38
 Pod. též: Štangová, V.: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu, A. Čeněk, Plzeň 2010, s. 

102 a násl. 
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4  ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNÍHO PRÁVA 

 

 

 Zásady jsou pravidla, která co do obsahu mohou být pravidly morálními, tedy 

právně nezávaznými, ale také mohou být pravidly, která jsou zakotvena v zákoně a 

mají tak mezní charakter, resp. jsou hraničním rámcem, v jehož mezích by se 

adresát právní normy měl pohybovat či mu přizpůsobit své jednání. „V základních 

zásadách jsou vyjádřena základní pravidla, jimiž se řídí pracovněprávní vztahy za 

účelem realizace jejich základních cílů, spočívajících v organizaci práce fyzické 

osoby a ve vytváření odpovídajících pracovních podmínek, jakož i v nezbytné 

ochraně zaměstnance při práci.“39 

 

 V.Štangová40 uvádí, že tato pravidla jsou obecným vyjádřením hlavních 

myšlenek právního předpisu, které zákonodárce uvádí v jeho obecných 

ustanoveních, přičemž i tyto základní zásady musí být v souladu se základními právy 

upravenými Listinou základních práv a svobod a v dokumentech mezinárodní 

povahy, které byly v souladu s čl. 10 Ústavy ratifikované parlamentem České 

republiky.   

 

 Před novelou zákoníku práce, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2012, byly 

základní zásady upraveny v § 13 zákoníku práce, kdy jejich výčet byl delší. Mezi 

odborníky převládal názor, že „ (…) jednotlivá ustanovení obsahovala úpravu, která 

stěží mohla být považována za základní zásady pracovněprávních vztahů, a naopak 

některé stěžejní zásady v nich nebyly promítnuty.“41 V rámci novely zákoníku práce 

byly upraveny i zásady pracovního práva, které v současné době lze nalézt v § 1a. 

Základní zásady již nemají pro pracovněprávní vztahy význam pouze deklaratorní, 

ale význam normativní. Jsou koncipovány jako základní interpretační pravidla pro 

aplikaci právních norem zákoníku práce, pro realizaci smluvní vůle účastníků 

pracovněprávních vztahů v mezích zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ a pro 

použití právních norem občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Jde o 

výčet demonstrativní.  

                                                 
39

 JOUZA, L. Uplatňování občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Bulletin advokacie 4/2014, s. 41.  
40

 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. s.15 
41

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 24.  
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Těmito zásadami 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. 

 

 Základní zásady nemají rozhodující význam pouze pro aplikační praxi, ale 

také pro praxi legislativní. Při tvorbě nových a změnách stávajících předpisů je třeba 

dbát, aby byly v souladu se stávajícími základními zásadami. 

 

 Tyto zásady mají sloužit jako vodítko při aplikaci pracovněprávních norem, či 

dalších norem, jejichž ustanovení se této oblasti dotýkají. Primární zásadou je 

zvláštní zákonná ochrana zaměstnance, jakožto slabší strany pracovněprávního 

vztahu. „Pracovní právo vychází z toho, že svobodná vůle zaměstnance (např. při 

uzavírání pracovního poměru) může být ekonomicky a sociálně determinována 

tlakem získat práci.“42 Práce, jakožto zdroj finančních prostředků, které daný člověk 

potřebuje k uchování si určitého životního standardu či k zabezpečení své rodiny, je 

nejžádanějším artiklem v dnešní době, přičemž její cena roste úměrně s jejím 

nedostatkem.  

 

 Lze se tedy domnívat, že člověk, jehož životní situace je tíživější, je tímto i 

ovlivněn při hledání pracovního místa. Z tohoto důvodu je tedy nutné legislativně 

posílit pozici zaměstnance, aby zaměstnavatel nemohl těchto situací využít. Tato 

zásada se rovněž promítla do § 346b zákoníku práce, dle kterého nesmí 

zaměstnavatel přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, není 

oprávněn zaměstnanci ukládat peněžní postihy za porušení povinnosti43 nebo od něj 

požadovat peněžní záruku.  

 

 Ustanovení § 1a odst. 2 zákoníku práce stanoví, že zásady zvláštní zákonné 

ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek 
                                                 
42

 DOLEŽÍLEK, J., KAHLE, B., VYSOKAJOVÁ, M. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008.   
43

 Toto se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá na základě pracovní smlouvy, kdy způsobil 
škodu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. 
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pro výkon práce, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace 

vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek. Zde je na místě připomenout 

ustanovení § 1 odst. 2 nového občanského zákoníku, které stanoví: „Nezakazuje-li to 

zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; 

zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající 

se postavení osob, včetně práva a na ochranu osobnosti.“ Vedle dobrých mravů je 

veřejný pořádek dalším limitem autonomie vůle osob. 

 

 Z důvodové zprávy k § 1 nového občanského zákoníku vyplývá, že veřejný 

pořádek prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy 

společenského řádu zdejší společnosti. Z tohoto pojetí je také možné orientačně 

vyjít.  

 

 Zásada zákazu diskriminace a rovného zacházení je rozvinuta ustanovením 

§16 zákoníku práce, dle kterého je zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné 

zacházení se všemi svými zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, 

odměňovaní, odbornou přípravu či o kariérní růst. Konkrétně tuto zásadu je 

zaměstnavatel povinen dodržovat i v případě pracovního pohovoru. V praxi bývalo 

časté, že byli upřednostňováni muži, u kterých se neočekávalo – jako u žen -  že by 

po krátké době odešli na mateřskou dovolenou či byli jinak zatěžováni rodičovskými 

povinnostmi.  

 

 Zajímavým judikátem, který se zabýval zásadou rovného zacházení a zákazu 

diskriminace, je rozsudek Soudního dvora Evropské unie, konkrétně případem 

heterosexuálního zaměstnance, který podstoupil změnu pohlaví, na základě čehož 

s ním zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Soudní dvůr ve svém rozhodnutí 

dospěl k závěru, že zákaz diskriminace na základě pohlaví, který je základním 

lidským právem, by neměl být vztahován pouze na pohlaví, ale i na takovéto 

případy.44 

 Rozpor vyvolává zásada spravedlivého odměňování zaměstnance, kdy 

s ohledem na povahu pracovněprávního vztahu jakožto vztahu synallagmatického45, 

je peněžní odměna jeho podstatnou náležitostí. „Na druhou stranu pod tuto zásadu 
                                                 

44
 Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 30. 4. 1996 ve věci C-13/94, P. v. S. a Cornwall County 

Council.  
45

 Více kapitola 5.2. práce. 
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lze subsumovat ustanovení uvedené v § 346c, podle něhož zaměstnanec nemůže 

zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohod 

a jejich náhrad, odstupné, odměny za pracovní pohotovost a náhradu výdajů 

příslušející zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce (…).“46 

 

 Rovněž je nutné, aby zásady uvedené v § 1a zákoníku práce byly aplikovány 

v souladu s dalšími právními zásadami, které jsou teoretickým základem českého 

právního řádu. „Tyto zásady soukromého práva se mají vůči zásadám pracovního 

práva jako obecné vůči zvláštním.“47 Jedná se například o zásadu legální licence, 

kdy je osobám umožněno dělat vše, co není zákonem zakázáno. K užití této zásady 

v pracovním právu se vyjádřil i ČMKOS, a to k nálezu Ústavního soudu48, konkrétně 

v čl. 83, dle kterého tato zásada může vést k interpretačním a aplikačním překážkám 

a tento přístup je v oblasti pracovního práva neobvyklý, a to v souvislosti s 

dispozitivností či kogentností jednotlivých ustanovení pracovního práva. Lze se 

domnívat, že toto je odrazem vysoké míry laickosti zaměstnanců49, co se týče 

výkladu jednotlivých ustanovení zákoníku práce.   

 

 Dále lze uvést zásadu prevence, která obsahuje povinnost „předcházení 

porušení práv a povinností účastníků soukromoprávních vztahů, zejména předcházet 

vzniku škod a jiným nepříznivým následkům porušení norem soukromého práva.“50 

Tato prevenční povinnost je upravena v hlavě druhé zákoníku práce, kdy v souladu 

s touto zásadu je zaměstnavatel povinen například zajistit zaměstnancům patřičné 

školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti; oproti tomu 

zaměstnanec je například dle § 106 odst. 4 písm. f) povinen oznamovat vedoucímu 

zaměstnanci veškeré nedostatky či závady na pracovišti, které by mohly ohrozit 

bezpečnost či zdraví zaměstnanců při práci, zejména hrozící vznik mimořádné 

události nebo nedostatky organizačních opatření, závady nebo poruchy technických 

zařízení a ochranných systémů určených k jejich zamezení.  

  

                                                 
46

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 26.  
47

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 24.  
48

 Nález Ústavního soudu č. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12.3.2008. Dostupné na: 
49

 Popřípadě zaměstnavatelů, i když v tomto případě lze předpokládat, že zaměstnavatel, jakožto „zřizovatel“ 
pracovní pozice, by měl, s ohledem na své postavení, mít v této oblasti dostatečné kvalifikované vzdělání, či mít 
k dispozici zaměstnance s odpovídající úrovní vzdělání. 
50

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 24.  
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 Význam zásad v pracovním právu rovněž stoupl v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva, kdy přijetím nového občanského zákoníku došlo k posílení jejich 

významu v českém právu.  

 

 Jak už bylo konstatováno výše, nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si 

osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona. Zakázána jsou pouze ta 

ujednání, jejichž povaha porušuje dobré mravy, veřejný pořádek nebo se týkají 

postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.  

 

 Podle ustanovení § 2 odst. 1 OZ lze každé ustanovení soukromého práva 

vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem 

vůbec. Dále si mohou osoby ujednat vše, co neodporuje zásadám, na nichž je 

občanský zákoník postaven, a rovněž taková ujednání musejí brát zřetel na hodnoty, 

které jsou jím chráněny. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle 

jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.  

 

 I přes to, že zákoník práce je lex specialis, lze uvedené přímo vztáhnout i na 

ustanovení zákoníku práce, přičemž lze vycházet z výkladu § 1a odst. 2 zákoníku 

práce. Dle tohoto zásady uvedené v odst. 1 tohoto ustanovení vyjadřují hodnoty, 

které chrání veřejný pořádek. Z důvodové zprávy k § 1 OZ vyplývá, že veřejný 

pořádek prostupuje celé právo a zahrnuje pravidla, na nichž leží právní základy 

společenského řádu zdejší společnosti. Z tohoto pojetí je také možné orientačně 

vyjít. 

 

 S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že základní zásady pracovního a 

potažmo i soukromého práva obecně, jsou důležitým základem při aplikaci i vytváření 

právních norem. Je však otázkou, zda jejich výslovné zakotvení v těchto normách je 

z pohledu aplikace nezbytné. V odborných kruzích se lze setkat s názorem, že 

s ohledem na proměnlivost těchto zásad, které se nutně musí přizpůsobovat době a 

společenskému nastavení, je jejich legislativní úprava nadbytečná a měly by tak být 

ponechány právní teorii.51 

 

                                                 
51

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 25.  
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 Otázkou je, zda by toto řešení nezatížilo adresáty zákoníku nad rámec jejich 

odborných znalostí. V současné chvíli obsahuje §1a výčet primárních zásad, které 

odkazují na práva a povinnosti subjektů pracovněprávních vztahů; i přes to, že se 

jedná o výčet demonstrativní, může být pro některé subjekty dostatečně určitý 

k tomu, aby si dokázaly vytvořit představu o tom, na co vše mají právo či naopak.  
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5  PRACOVNÍ POMĚR - POJEM A PRVKY 

 

 

5.1 POJEM 

 

 Definici pojmu pracovní poměr lze najít ve většině pracovněprávních publikací, 

zejména v učebnicích pracovního práva. Například v Právnickém slovníku je 

definován jako podřízený vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy 

zaměstnanec vykonává práci, jejíž výsledek náleží právě zaměstnavateli, přičemž 

zaměstnanci za odvedenou činnost náleží finanční odměna.52 Galvas ve své 

publikaci tento pojem rozvádí šířeji, kdy pro vznik pracovního poměru mezi dvěma 

subjekty jsou důležité výrobní prostředky53 ve vlastnictví zaměstnavatele, a 

schopnost zaměstnance pomocí těchto prostředků vytvářet hodnoty, které následně 

přinášejí zaměstnavateli zisk.54 Není pravdou, že by zaměstnavatel při užití 

svépomoci nedokázal zhodnotit jím vlastněné výrobní prostředky, ale z širšího 

pohledu vede vytváření pracovních pozic nejen k zefektivnění podnikatelské činnosti, 

ale přispívá to i k podpoře domácí ekonomiky. Zefektivněním je myšlen nárůst 

produktivity, tedy nárůst schopnosti pokrýt větší množství nabídek, a tím zvýšit obrat.  

 

 Je zcela jasné, že vytváření pracovních míst s sebou nese zvýšení finanční 

zátěže pro podnikatele, což může v praxi vést k tomu, že v případě ztrátovosti, bývá 

krácení platů či zrušení pracovních pozic jedním z „nejrychlejších“ úsporných 

opatření55.  Nejen z tohoto důvodu je namístě zvýšená právní ochrana zájmů 

zaměstnanců, kteří svou činností vytvářejí hodnoty, kterými podnikatel následně 

operuje na trhu, čímž dochází k tvorbě zisku. 

 

 Pracovní poměr je nejdůležitější, v praxi nejvíce frekventovaný základní 

pracovněprávní vztah. Je to jeden z nejdůležitějších institutů pracovního práva. 

                                                 
52

Hendrych a kol. Právnický slovník, 3. vydání. C.H. Beck: 2009.  
53

 Výrobní prostředky nelze chápat pouze v materiálním slova smyslu; je nutné na ně nahlížet v širším kontextu. 
Nejedná se pouze o materiál sloužící k výrobě faktického produktu, ale jsou sem zahrnuty i služby. 
54

 GALVAS, M. Pracovní poměr, aneb Co by měl vědět každý zaměstnavatel i zaměstnanec. 1. vyd. Brno: Elita 
Bohemia, 1995. s. 11 
55

 Tímto je myšleno uvolňování, respektive možné rušení pracovních pozic, jejichž význam není pro činnost 
zaměstnavatele stěžejním. Pokud by tedy byla hlavní činností podnikatele výroba, došlo by zřejmě v rámci 
zmiňovaného snižování nákladů k rušení pracovních pozic zabývajících se například administrativou, 
marketingem apod. 
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 Pracovní poměr vzniká dvojím způsobem, a to z převážné části pracovní 

smlouvou, nebo v praxi méně běžným jmenováním. Pokud nestanoví ZP jinak, 

vzniká pracovní poměr vždy pracovní smlouvou56, která specifikuje veškerá práva a 

povinnosti mezi subjekty pracovního vztahu. Jmenováním vzniká pracovní poměr dle 

§ 33 odst. 3, přičemž se jedná o taxativní výčet. „Rovněž pro vznik pracovního 

poměru na základě jmenování platí základní zásada, že pracovní poměr může 

vzniknout jen na základě svobodné vůle (…).“57 

 

 Pracovní smlouva musí dle ZP, konkrétně dle § 34 odst. 1, obsahovat 3 

podstatné náležitosti: druh práce, den nástupu do práce a místo, kde má být práce 

vykonávána; pokud některá z podstatných náležitostí chybí, pracovní smlouva není 

uzavřena. Z tohoto ustanovení je zřejmé, že ujednání o výši odměny není nezbytnou 

náležitostí smlouvy, ale v souladu s ustanovením § 37 odst. 1, by v takovém případě 

měl zaměstnavatel o tomto zaměstnance písemné informovat; a to nejpozději do 1 

měsíce od vzniku pracovního poměru. Nejedná se tedy o vadu, pro kterou by se 

mohla smlouva stát neplatnou, pokud zaměstnavatel učiní toto dodatečné oznámení. 

Otázkou je, zda by tento informační nedostatek neodradil potencionálního 

zaměstnance od uzavření pracovního poměru. V oblasti pracovního trhu je právě 

výše platu či mzdy rozhodujícím činitelem, který je pro uchazeče o zaměstnání velmi 

důležitý a často i stěžejní pro to, aby se pro určité zaměstnání rozhodli.   

 

 Jmenování, oproti pracovní smlouvě, je jednostranným právním jednáním58. 

Zaměstnavatel svůj úmysl o jmenování oznámí zaměstnanci, který s tímto musí 

souhlasit. Nejedná se tedy o typicky jednostranné právní jednání; zde vůle jmenovat 

zaměstnance na vedoucí pracovní místo vychází pouze od zaměstnavatele. 

Zaměstnanec svým nesouhlasem nijak nemění svou dosavadní pozici.  

 

V minulosti se zakládal pracovní poměr také volbou. Jestliže zvláštní právní 

předpis nebo stanovy spolku, odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů 

podle zvláštního právního předpisu vyžadují, aby se obsazení pracovního místa 

                                                 

56
 § 33 odst. 1 ZP. 

57
 HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk. 2011. s. 118   

58
 Od přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se tento pojem používá namísto „právního úkonu“ (§545).  
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uskutečnilo na základě volby příslušným orgánem, požaduje se podle ust. § 33 odst. 

2 zákoníku práce zvolení za předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy. 

 

5.2 PRVKY PRACOVNÍHO POMĚRU 

 

 Důležitým atributem pracovněprávního vztahu je právě zmiňovaná závislost a 

podřízenost vyjádřená v § 2 ZP, dle kterého se jedná o práci, která je vykonávána ve 

vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem 

zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele 

vykonává osobně. Toto vymezení doznalo v průběhu legislativních úprav značných 

změn, čímž došlo k jeho zobecnění. Například v ZP s účinností do 31.12.2011 bylo 

definujícím pojmem závislé práce i plat či mzda, pracovní doba či dohodnuté místo. 

Dle M.Běliny bylo vymezení skrze místo výkonu závislé činnosti sporné, neboť v té 

době docházelo k výraznému rozšíření tzv. home office; tedy pracovnímu systému, 

kdy zaměstnanec odvádí práci z domova. Zároveň uvádí, že tehdejší vymezení 

závislé činnosti znamenalo svým rozsahem větší právní jistotu. 

 

  Jak bylo konstatováno výše, pracovní poměr je hlavní institut pracovního 

práva; nejdůležitější základní pracovněprávní vztah. Toto vychází z ustanovení § 3 

ZP, kdy závislá práce může být vykonávána pouze v režimu základního 

pracovněprávního vztahu. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr 

a právní vtahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. 

dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. Je zjevné, že závislost se 

pojí přímo se vznikem pracovního poměru, kdy vztahy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem začnou podléhat režimu pracovní smlouvy. P.Hůrka se zmiňuje o 

tom, že hlavním znakem základních pracovněprávních vztahů je osobní závislost 

zaměstnance59. Tuto myšlenku dále označuje za „vágní kritérium“ a přiklání se spíše 

k objektivní okolnosti, přičemž mezi stěžejní řadí vázanost pokyny dané 

zaměstnavatelem60 a zaměstnancovo začlenění do organizační struktury. Začlenění 

je ne zcela nezbytným úkonem, kterým dochází k adaptaci zaměstnance na pracovní 

prostředí či skupinu lidí. Zároveň „(…) organizační strukturu nelze vnímat pouze 

                                                 
59

 HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk. 2011. s. 68   
60

 viz. § 2 ZP. 
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prostorově, ale spíše jako určitou homogenní jednotku, ve které všichni zaměstnanci 

společně pracují na vytváření celkového výkonu.“.61  

  

 Prvky pracovního poměru jsou subjekty, obsah a objekt neboli předmět. 

Subjekty pracovního poměru svými ujednáními určují celý ráz pracovního vztahu. 

Jedná se o zaměstnavatele a zaměstnance. Základní definice zaměstnance je 

obsažena v § 6 ZP, dle tohoto ustanovení je zaměstnancem každá fyzická osoba, 

která se zaváže k výkonu práce.62 Toto ustanovení doznalo po 1.1.2014 změn, díky 

kterým došlo ke zjednodušení definice63 k deklaratornímu vymezení zaměstnance 

jakožto prvku základního pracovněprávního vztahu. Od 1.1.2014 upravuje osobní 

stav osob (statusové věci) ustanovení § 9 OZ. Na druhou stranu zde vznikla jistá 

nutnost použít k interpretaci tohoto ustanovení i občanský zákoník, konkrétně § 15, 

ve kterém je specifikováno, za jakých podmínek je člověk oprávněn „právně jednat"“, 

tj. svéprávnost. Tedy vstupovat do právních vztahů a zavazovat se z nich. 

Zaměstnanec vykonává závislou práci64 v základním pracovněprávním vztahu, pokud 

není stanoveno zákonem jinak.  

 

 Toto rozlišení jasně vylučuje ze závislé práce například tzv. švarcsystém, 

v rámci kterého dochází ke krácení plateb na sociálním či zdravotním pojištění, nebo 

není hrazena příslušná sazba daně vyplývající ze závislé činnosti. „Jde o soustavné 

úplatné činnosti, při kterých fyzické osoby vykonávající pro zaměstnavatele běžné 

činnosti nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní 

podnikatelé.“.65 Jde o situaci, kdy osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), tedy 

osoba pracující na základě živnostenského oprávnění, vykonává pro jinou osobu 

(korporaci) práci tak, jak by činila, kdyby byla v zaměstnaneckém poměru; a to 

s takovým rozdílem, že na konci každého měsíce vystaví „zaměstnavateli“ daňový 

doklad – fakturu, což podléhá jiné daňové a sociální politice. 
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 HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk. 2011. s. 69   
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 Zákoník práce, ani po přijetí nového občanského zákoníku, ve svých ustanoveních nerozlišuje mezi tím, zda je 
jeden ze subjektů pracovně právního vztahu občan České republiky, nebo se jedná o cizího státního příslušníka 
vykonávající na našem území závislou činnost. 
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 Pro srovnání znění § 3 ZP do 31.12.2013: Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních 
vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto 
povinnosti vzniká, pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak, dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let 
věku; zaměstnavatel však s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který předcházel dni, kdy tato 
fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. 
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 Dle P.Hůrky. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk. 2011. s. 69 spočívá „podřízenost v tom, že se 
zaměstnanec nezavazuje k dodání výsledku své práce, ale k práci jako takové. … Toto oprávnění zaměstnavateli 
umožňuje dosahovat optimálním způsobem svých cílů.“.  
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 KOLMAN, P.: Boj proti švarcsystému: „Less is more“. Právní rozhledy 9/2012, s. 326.  
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 Jak vyplývá z výše uvedeného, zaměstnanec je v tomto vztahu stranou slabší, 

která svým jednáním není schopna ovlivnit podmínky výkonu práce, které jsou mu 

nabízeny zaměstnavatelem. Z tohoto důvodu je nutné do právního řádu začlenit i 

úpravu zakazující diskriminaci, a to nejen při výkonu závislé práce, ale zároveň i při 

přijímacích pohovorech. Zde můžeme zmínit tzv. formální rovnost, která „představuje 

pojetí rovnosti před zákonem (...) a „(…) požaduje, aby se stejnými bylo ve stejné 

situaci zacházeno stejně, tedy bez ohledu na jejich sociální, etnickou, zdravotní či 

jinou situaci.“66 V praxi častým porušováním této zásady byla situace, kdy se 

zaměstnavatel dotazoval uchazečky o zaměstnání na její rodinný stav, konkrétně na 

fakt, zda-li již má děti, popřípadě kolik jich máte a kolik jim je let, či založení rodiny 

teprve plánuje.  

 

 Podle ustanovení § 30 odst. 2 ZP smí zaměstnavatel v souvislosti s jednáním 

před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci 

nebo od jiných osob požadovat jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením 

pracovní smlouvy.  Je v zájmu ochrany osobních práv osoby, která se uchází o 

zaměstnání, aby po ní zaměstnavatel nemohl požadovat jakékoli jiné údaje. Podobně 

i za trvání pracovního poměru zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance 

informace, které nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem.  

 

 V ustanovení § 316 odst. 4 zákoníku práce je uveden demonstrativní výčet 

informací, které zaměstnavatel nesmí od zaměstnance požadovat. Jsou rozděleny 

do dvou kategorií. V první je taxativní výčet informací, které jsou zakázány absolutně 

a zaměstnavatel je nesmí požadovat ani od uchazeče o zaměstnání ani od 

zaměstnance. Jde o informaci o jeho sexuální orientaci, původu, členství v odborové 

organizaci, členství v politických stranách nebo hnutích a informace o příslušnosti 

k církvi nebo náboženské společnosti.  

  

 Do druhé kategorie patří informace, které sice zásadně požadovat nelze, ale 

tento zákaz může být prolomen. Jedná se o informaci o těhotenství, rodinných a 

majetkových poměrech a trestněprávní bezúhonnosti. Tyto informace může po 

zaměstnanci zaměstnavatel požadovat, je-li pro to dán věcný důvod spočívající 
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v povaze práce, která má být vykonávána a je-li tento požadavek přiměřený nebo 

v případě, kdy to stanoví právní předpis. Od osoby zajímající se o zaměstnání může 

zaměstnavatel požadovat takové informace pouze tehdy, jestliže to je skutečně 

odůvodněno povahou práce a musí při tom být zachován požadavek přiměřenosti – 

ten je tedy třeba vždy posuzovat podle povahy konkrétního případu a s ohledem na 

všechny oblasti týkající se tohoto konkrétního případu.67 S ohledem na téma této 

práce lze uvést, že platí stejná idea i při důvodech vedoucích k ukončení pracovního 

poměru. 

 

 Zaměstnavatel, jak vyplývá z povahy jeho zaměření, respektive z účelu za 

jakým vykonává svou činnost, může být jak fyzickou, tak i právnickou osobou. V 

případě fyzické osoby se bude jednat o osobu samostatně výdělečně činnou 

provozující převážně malé podniky. Ovšem v praxi převažují korporátní 

zaměstnavatelé, kteří jsou hlavními adresáty pracovně právních norem. Na oba typy 

se pochopitelně vztahuje ustanovení § 7 ZP, dle kterého zaměstnavatelem může být 

osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala vykonávat činnost dle § 2 ZP. Zvláštním 

typem zaměstnavatele je stát, který svou činnost vykonává prostřednictvím svých 

organizačních složek.68 Podpůrnou definicí zaměstnavatele může být i ustanovení 

zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a to konkrétně § 3, kdy 

zaměstnavatelem je ten, kdo zaměstnává alespoň 1 zaměstnance. Nejedná se o 

nikterak zásadní, či průlomovou definici, ale z jejího obsahu je jasné, že 

pracovněprávními normami se musí řídit každý zaměstnavatel, bez ohledu na počet 

svých zaměstnanců. 

 

 Vztah mezi těmito dvěma subjekty lze pojmout i z obecnější roviny, tedy ne jen 

v souvislosti s pracovním poměrem. Zaměstnavatelem je osoba, která si jiného 

najímá k výkonu závislé práce a zavazuje se mu poskytovat za tuto práci odměnu; 

zaměstnancem je pak ten, kdo dluží jinému osobní výkon závislé práce.  Z pohledu 

obecné úpravy závazků dle ustanovení § 1789 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, tkví v tom, že dlužník, je povinen něco dát či konat, a věřitel je oprávněn to 

od něj požadovat. Jak bylo řečeno výše, vztah mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnancem je založen na podřízenosti zaměstnance, který vykonává pro 
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 Pod. též: BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo, 6. doplněné vydání, Praha, C.H. Beck 2014, str. 171 
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 Srov. §9 zákoníku práce. 
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zaměstnavatele určitou činnost. Tak jako v každé jiné obligaci soukromého práva 

vystupují strany pracovního poměru v návaznosti na nauku závazkového práva 

v pozici dlužníka a věřitele. V rámci dlouhodobých závazků, k jakým se řadí např. 

pracovní poměr, je navíc běžné, že každá strana na sebe bere nejen práva, ale i 

povinnosti a obě strany jsou často zároveň dlužníky i věřiteli. 69  

 

 Ovšem je otázkou, zda se nejedná o zavádějící vymezení, a to zejména 

s ohledem na předpoklad oboustranného souhlasu, který na rozdíl od vztahu mezi 

věřitelem a dlužníkem, je udílen za účelem dosažení vzájemného profitu, bez toho 

aniž by jedna ze stran byla v dlouhodobém nevýhodném postavení. Tímto profitem je 

myšlena oboustranná vůle dosáhnout určitého „zisku“, kdy zaměstnavatel díky práci 

zaměstnance je schopen zvýšit svou produktivitu či výkon; oproti tomu zaměstnanec 

do tohoto vztahu vstupuje kvůli peněžité odměně, kterou za svou práci obdrží. 

Z tohoto důvodu se výše uvedený výklad jeví spíše jako abstraktní přirovnání, než-li 

relevantní právní teorie.   

 

 Dalším prvkem pracovněprávního vztahu je jeho obsah, tedy práva a 

povinnosti jeho subjektů. Pracovní poměr je závazkový právní vztah, závazek tvoří 

vzájemná práva a povinnosti jeho subjektů. S ohledem na skutečnost, že vznik 

pracovněprávního vztahu je spjat se dnem nástupu do práce sjednaným v pracovní 

smlouvě, který je dnem vzniku pracovního poměru, lze říci, že pracovní smlouva je 

hlavním pilířem obsahujícím smluvená práva a povinnosti mezi subjekty pracovního 

poměru.  

 Mezi základní povinnosti zaměstnavatele dle § 38 odst. 1 ZP patří: 

a) přidělovat práce dle pracovní smlouvy, 

b) vyplatit zaměstnanci mzdu či plat za vykonanou práci, 

c) vytvářet podmínky pro plnění přidělených pracovních úkonů, 

d) dodržovat další pracovní podmínky stanovené právním řádem, smlouvou 

nebo vnitřním předpisem70.  
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 HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk. 2011. s. 66 : „ (…) vystupují tyto strany v návaznosti na 
nauku závazkového práva v pozici dlužníka a věřitele.“ 
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 Nejčastějším případem smlouvy je kolektivní smlouva, ve které se může zaměstnavatel, pokud mu to zákon 
umožňuje, odchýlit od zákonných ustanovení.  
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 Logicky těmto povinnostem zaměstnavatele odpovídají i příslušné povinnosti 

zaměstnance, jakož i jeho práva. Mimoto je zaměstnanec povinen dle § 301 ZP: 

a) pracovat řádně dle svých sil, schopností a znalostí, 

b) využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených 

prací,  

c) plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, 

d) dodržovat právní předpisy, které se vztahují k práci jím vykonávané, 

e) řádně hospodařit s prostředky, které jsou mu svěřeny zaměstnavatelem, 

f) ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou či jiným 

znehodnocením.  

 

 Tyto povinnosti jsou povinnostmi obecnými, přičemž ZP dále rozlišuje 

povinnosti vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců státních orgánů či bezpečnostních 

složek. Nejedná se o výčet taxativní, protože zaměstnavatel je oprávněn v mezích 

zákona ve svých vnitropodnikových normách upravovat práva a povinnosti 

zaměstnanců šířeji. Zároveň je nutné brát v potaz i povinnosti vyplývající 

z bezpečnosti či ochrany zdraví při práci. 

 

 Konkretizací a doplněním základních povinností zaměstnanců je stanovení 

základních povinností vedoucích zaměstnanců v ustanovení § 302 ZP. Vedoucími 

zaměstnanci jsou podle ustanovení § 11 ZP zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých 

stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným 

zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim 

k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího 

zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.  

 

 Objektem (předmětem) pracovního poměru je konání závislé práce. Jde o 

osobní výkon práce zaměstnancem pro zaměstnavatele za odměnu. Pro pracovní 

poměr je typické, že práce v něm konaná je určena druhově.  

 

 Jak už bylo konstatováno výše, zaměstnanec se řídí pokyny zaměstnavatele, 

jde tedy o výkon práce v podřízenosti k zaměstnavateli. Proto se nazývá „závislou 

prací“. Poprvé byla definována až novým zákoníkem práce s účinností od 1.1.2007. 

Koncepční novela zákoníku práce přinesla s účinností od 1.1.2012 novou legální 
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definici závislé práce, která je obsažena v ustanovení § 2 odst. 1 a 2 ZP. Dle něho se 

závislou prací rozumí práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti 

zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle jeho 

pokynů, přičemž ji zaměstnanec vykonává osobně. Závislá práce musí být 

vykonávána za mzdu, plat či odměnu za práci, na náklady a odpovědnost 

zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném 

dohodnutém místě.  

 

 S ohledem na shora uvedené, lze říci, že pracovní poměr je, vztahem 

dvoustranným, který vzniká z vůle a ku prospěchu obou subjektů, přičemž v souladu 

s právní úpravou a se sociální politikou státu, je nutné chránit zaměstnance, který 

svou činností přispívá k prosperitě zaměstnavatele.  
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6  ZPŮSOBY SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  

 

 

 Skončením pracovního poměru dochází k zániku pracovního poměru a tím i k 

zániku práv a povinností mezi bývalými účastníky pracovního poměru.  

 

 Nedochází však k zániku všech práv a povinností, přetrvat existenci 

pracovního poměru mohou především práva a povinnosti týkající se odměňování a 

náhrady škody, tj. peněžitých plnění a rovněž i povinnosti, které se týkají obchodního 

tajemství, ochrany osobních údajů a utajovaných skutečností.71 

 

  „Úprava skončení pracovního poměru je v pracovním právu úpravou stěžejní 

(...) Na jedné straně je třeba vytvořit podmínky pro mobilitu pracovní síly, tedy pro 

snadné uzavírání a rozvazování pracovního poměru, na druhé straně je třeba 

existující pracovní poměr ve vhodné míře stabilizovat (...).“72 Dochází zde tedy ke 

konfliktu flexibility a stability, a to v kontextu s hlavními zásadami pracovního práva; 

převážně v souladu se zvýšenou ochranou zaměstnance.  Na jednu stranu je 

tendence umožnit subjektům pracovního poměru rychle a účelně rozvázat tento 

pracovněprávní vztah, a to s přiměřeně rovnými podmínkami - např. dostatečně 

dlouhou výpovědní dobou. Oproti tomuto je zde snaha zákonodárce posílit postavení 

zaměstnance vůči zaměstnavateli, kterému zákon ukládá konkrétní povinnosti a 

stanoví důvody, ve kterých je oprávněn se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr.  

 

 Je zřejmé, že skončení pracovního poměru patří mezi diskutovanou oblast 

pracovního práva, a to z mnoha důvodu. Jedním z nich může být například i to, že 

"(...) stojí proti sobě dvě strany pracovního poměru a těžko lze mezi nimi hledat 

shodu, protože jejich zájmy a představy jsou protikladné."73 Z tohoto důvodu by 

hlavním cílem legislativy, měla být snaha o jasnou úpravu podmínek, pro které lze 

pracovní poměr rozvázat.  
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 Podobně též: BĚLINA, M a kol. Pracovní právo, 6. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, s. 191 
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 HŮRKA, P. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: Anag, 2012. s. 47  
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 GALVAS, M. Úvahy o problematice liberalizace skončení pracovního právu v českém pracovním právu. 
(Právník 1/2014, s.23).  
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 Ke skončení pracovního poměru může dojít z mnoha příčin, ovšem 

zaměstnavatel je zákoníkem práce v těchto podmínkách omezen, což souvisí s 

ochrannou funkcí pracovního práva. Díky ní je zaměstnanec chráněn před 

svévolným skončením pracovního poměru, které by pro něj mohlo mít finanční, 

morální a jiné následky, a to s ohledem na skutečnost, že prostřednictvím závislé 

práce získává zaměstnanec prostředky na své živobytí a zpravidla i živobytí své 

rodiny, hlavně nezaopatřených dětí. 

 

 „Z tohoto důvodu právní úprava poskytuje zaměstnanci, který řádně plní své 

pracovní povinnosti, právní záruky před neodůvodněným jednostranným rozvázáním 

pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.“74 Je zde tedy promítnuta zásada 

zvláštní zákonné ochrany zaměstnance dle § 1a odst. 1 písm. a) zákoníku práce. 

 

 Zároveň je důležité poukázat na skutečnost, že omezení pro zaměstnavatele 

vyplývají pouze v případech, kdy zaměstnanec řádně plní své povinnosti, čímž 

nedochází k poškození zájmů zaměstnavatele. „Z hlediska flexibility by právní úprava 

skončení pracovního poměru měla smluvním stranám poskytovat prostor pro 

bezproblémové po vzájemné dohodě, jednostranné ukončení pracovního poměru a 

rychlé rozvázání pracovního poměru s adekvátní dobou doběhu (...). Naopak úlohou 

ochrany při skončení pracovního poměru je v prvé řadě stabilizovat pracovní poměr a 

omezit jeho rychlé skončení bez vážných důvodů. Tento záměr by měl být prvotním, 

nicméně nikoli hlavním projevem ochrany zaměstnance.“75 Zmiňovaná flexibilita by 

měla umožnit rychlejší a snazší přesun pracovních sil v rámci pracovního trhu tak, 

aby zaměstnanec měl adekvátní možnost volby povolání. 

 

 V zákoníku práce je skončení pracovního poměru upraveno v Hlavě IV., kdy v 

§ 48 odst. 1 je taxativní výčet způsobů, kterými lze pracovní poměr rozvázat.76 

Všechny budou postupně rozebrány v rámci této kapitoly. 
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 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5.doplňené a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 
242 
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 HŮRKA, P. et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 172  
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 Dle právní věty z rozhodnutí Nejvyššího soudu (Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 
26.6.2001, spis.zn. 21 Cdo 2674/2000) neomezuje zákoník práce či jiný právní předpis, zda lze pracovní poměr 
rozvázat pouze jedním z možných způsobů. V případě, že byl pracovní poměr rozvázán dřívějším právním 
úkonem (jednáním), bude výsledkem neuplatnění pozdějšího. 
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 České pracovní právo rozlišuje několik právních způsobů skončení pracovního 

poměru. Všechny mají shodný cíl – směřují ke skončení pracovního poměru, přesto 

mezi nimi existují podstatné rozdíly spočívající v jejich právní povaze i v jednotlivých 

právních důsledcích, které způsobují. 

  

 Způsoby skončení pracovního poměru jsou: 

a) právní jednání, 

b) právní události, 

c) úřední rozhodnutí. 

  

 Pracovní poměr může skončit pouze způsoby uvedenými v § 48 zákoníku 

práce, jejich zákonem stanovený výčet nelze měnit – ani v pracovní nebo v kolektivní 

smlouvě.  

 

6.1 PRÁVNÍ JEDNÁNÍ 

 

 Jak se uvádí výše, pojem právní jednání nahradil dříve užívaný pojem právní 

úkon. Právní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru jsou nejdůležitější a 

nejčastější způsoby rozvázání pracovního poměru. V zákoníku práce je jim věnována 

velká pozornost, podrobně jsou upraveny jejich náležitosti i právní důsledky z nich 

vyplývající. 

 

  Výčet právních jednání, jimiž lze rozvázat pracovní poměr, je taxativně uveden 

v § 48 odst. 1 ZP. Jsou to: 

 a) dohoda, 

 b) výpověď, 

 c) okamžité zrušení, 

 d) zrušení ve zkušební době. 

 

 V souladu s tímto výčtem je nutné rozlišovat mezi jednostrannými a 

dvoustrannými právními jednáními, tedy mezi jednáními, která vycházejí z vůle 

jednoho či obou subjektů pracovněprávních vztahů. Dvoustranná právní jednání jsou 
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„(…)výrazem shodné vůle obou účastníků pracovního poměru jej ukončit (…)“77, 

oproti tomu jednostranná právní jednání „(…) jsou zpravidla výrazem rozporu mezi 

účastníky pracovního poměru, kdy jedna ze stran má zájem na jeho ukončení, a 

naproti tomu druhá strana na jeho pokračování.“78 

 

 V jednotlivých podkapitolách budou postupně rozebrány všechny způsoby 

skončení pracovního poměru dle §48 ZP.  

 

6.1.1 DOHODA 

 

 „Rozvázání pracovního poměru na základě dohody zaměstnance a 

zaměstnavatele patří mezi formálně nejjednodušší a nejčastěji používané způsoby 

skončení pracovního poměru.“79 Dohoda je upravena v §49 ZP. Jedná se o shodný 

projev vůle zaměstnance a zaměstnavatele skončit pracovní poměr sjednaným 

dnem. „Z pohledu soukromého práva se jedná o optimální způsob ukončení 

vzájemného vztahu, neboť ke skončení pracovního poměru dochází na základě 

konsensu smluvních stran.“80 

 

  S ohledem na shora uvedené členění a na skutečnost, že k uzavření dohody 

je nutná shodná vůle obou subjektů pracovního poměru, je dohoda o rozvázání 

pracovního poměru dvoustranným právním jednáním; pro její uzavření je tedy nutné 

subsidiárně aplikovat i ustanovení § 1724 a násl. občanského zákoníku, ve kterých 

jsou obecně upravena dvoustranná právní jednání vedoucí ke vzniku, změně či 

zániku právních vztahů mezi dvěma subjekty. 

 

 Vzhledem k tomu, že jde o souhlasný projev vůle zaměstnavatele a 

zaměstnance rozvázat pracovní poměr, je právní úprava zakotvená v zákoníku práce 

poměrně jednoduchá a neklade smluvním stranám pracovního poměru závažnější 

překážky formální ani věcné. 

 

                                                 
77

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5.doplňené a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 
243 
78 

BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5.doplňené a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 
243 
79

 GALVAS, M. Pracovní poměr aneb Co by měl vědět každý zaměstnavatel i zaměstnanec.s.125 
80

 HŮRKA, P. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: Anag, 2012. s. 49 
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 Dle výše uvedeného ustanovení zákoníku práce je nutné, aby dohoda o 

rozvázání pracovního poměru měla písemnou formu a zároveň bylo zřetelné, kterým 

dnem dojde ke skončení pracovního poměru. V tomto případě zákonodárce 

umožňuje zaměstnavateli a zaměstnanci určit tento den buďto konkrétním datem, 

anebo jiným, dostatečně určitým způsobem. Dle rozhodnutí Krajského soudu v Ústí 

nad Labem81 musí být dnem skončení pracovního poměru den podpisu dohody či 

některý ze dnů následujících po uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru; 

nikoli tedy den, který by tomuto předcházel.  

 

 V případě jiného časového určení je důležitá dostatečná specifikace tohoto 

„náhradního určení“, pro vyloučení pochybností o dni, ke kterému došlo k rozvázání 

pracovního poměru. „Den skončení pracovního poměru musí být samozřejmě vždy 

sjednán tak, aby nezávisel jen na vůli jedné ze stran pracovního poměru(…).“82 Toto 

vychází z podstaty dohody, jakožto dvoustranného právního jednání. „Dohoda se 

považuje za uzavřenou, pokud druhý účastník projevil s návrhem souhlas ve lhůtě 

určené v návrhu (…).“83   

 

 Den, kdy má pracovní poměr skončit, nemusí být určen pouze kalendářním 

dnem, ale např. dobou skončení prací. Nesmí však vzniknout pochybnost o 

sjednaném dni, ke kterému má být pracovní poměr rozvázán.  

 

 Dle zákoníku práce není podstatnou náležitostí dohody důvod, pro který se 

smluvní strany rozhodly rozvázat pracovní poměr. Do 31.12.2011 byl zaměstnavatel 

povinen důvod uvést, v případě, že to zaměstnanec požadoval. Ovšem z pohledu 

zaměstnance je uvedení důvodu jednoznačně pozitivním krokem zejména 

v případném jednání s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR či při jednání s 

potencionálním zaměstnavatelem. 

 

 Uvedení důvodů rozvázání pracovního poměru je důležité i tehdy, jestliže se 

tyto důvody pojí s nárokem zaměstnance na poskytnutí odstupného a rovněž tehdy, 

kdy chce zaměstnanec po skončení pracovního poměru požádat jako uchazeč o 

                                                 

81
 Rozhodnutí Krajského soudu v Ústní nad Labem č. 11 Co 225/91 ze dne 23.5.1991. 

82 
BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 290.  
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 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5.doplňené a podstatně přepracované vydání. Praha: C.H.Beck, 2010.  s. 
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zaměstnání o podporu v nezaměstnanosti. Pokud v dohodě není uveden žádný 

závažný důvod rozvázání pracovního poměru – např. péče o malé dítě či jiné důvody 

uvedené v ustanovení § 50 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, dostane uchazeč o 

zaměstnání podporu v nezaměstnanosti v nižší výměře, a to ve výši 45% 

průměrného měsíčního čistého výdělku. 

 

  Jak lze vyvodit z chybějící zákonné povinnosti uvádět důvod rozvázání 

pracovního poměru, nelze tuto absenci považovat za důvod neplatnosti dohody, což 

odvodil i Nejvyšší soud České republiky84. V tomto rozsudku se rovněž Nejvyšší soud 

vyjádřil k situaci, kdy se může důvod uvedený v dohodě odlišovat od reálného 

důvodu; ani v tomto případě nevede k neplatnosti dohody pouze to, že při 

posuzování těch práv a povinností účastníků, pro něž může být právně významný 

důvod rozvázání pracovního poměru, je třeba vycházet pouze z důvodů, které byly 

skutečnou příčinou skončení pracovního poměru, a nelze přihlížet k tomu, co o 

důvodech rozvázání pracovního poměru bylo uvedeno v dohodě.  

 

 Nejvyšší soud se v jednom ze svých rozhodnutí zabýval otázkou bezprávné 

výhružky či zneužití výkonu práva ze strany zaměstnavatele při rozvazování 

pracovního poměru dohodou, kdy zaměstnavatel odůvodní tím, že existuje důvod, 

pro který by mohl se zaměstnancem pracovní poměr rozvázat okamžitě. O 

bezprávnou výhružku se totiž dle soudu jedná pouze tehdy, kdy subjekt, který ji užívá 

ve svůj prospěch, hrozí něčím, co není oprávněn učinit (např. ublížení na zdraví); 

nebo by si výhružkou vynucoval něco, k čemu být užita nesmí. 85 

 

 Pokud není zaměstnanec omezen či zbaven svéprávnosti, přičemž v tomto 

případě by dohodu o rozvázání pracovního poměru za něj uzavřel soudem přidělený 

opatrovník, uzavírá dohodu se zaměstnavatelem osobně nebo prostřednictvím svého 

zástupce na základě plné moci. Stejné je to u zaměstnavatele, který je fyzickou 

osobou; u právnické osoby bude oprávněným k uzavření dohody ten, který je k tomu 

dle § 151 občanského zákoníku oprávněn.  

 

                                                 
84

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č. 21 Cdo 1779/2010 ze dne 14.7.2011.  
85

 Rozsudek Nejvyšší soudu České republiky ze dne 11.4.2002, sp.zn. 21 Cdo 1331/2001. . 
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 „Dohodu o rozvázání pracovního poměru je třeba odlišovat od rozvázání 

pracovního poměru fikcí dohody, které nastává podle § 69 odst. 3, § 70 odst. 2 

a § 71. V těchto případech nedochází ke skončení pracovního poměru na základě 

pracovněprávního úkonu, ale událostí, spočívající v tom, že zaměstnanec nebo 

zaměstnavatel netrvali na tom, aby pro ně druhá strana pracovního poměru dále 

konala práci, i když jí učiněné rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým 

zrušením pracovního poměru nebo dohodou bylo neplatné.“86  

 

 S ohledem na závažnost dvoustranného právního jednání a v zájmu větší 

jistoty smluvních stran musí být dohoda uzavírána v písemné formě (jinak je 

neplatná). Tuto vadu je ovšem možné dodatečně napravit – konvalidovat (§ 582 

ObčZ.) a dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít písemně se zpětnou 

účinností.87 

 

 Při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru se postupuje – jak 

stanoví § 71 zákoníku práce – při posuzování práva zaměstnance na náhradu ušlé 

mzdy nebo platu obdobně jako při neplatné výpovědi dané zaměstnanci 

zaměstnavatelem – zaměstnanci vzniká vůči zaměstnavateli nárok na náhradu 

ušlého platu či mzdy, a to ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnavateli 

oznámil, že trvá na pokračování pracovního poměru z důvodu neplatnosti dohody, a 

to do dne, kdy opět nastoupí do výkonu zaměstnání nebo do doby, kdy dojde 

k platnému skončení pracovního poměru.88 Dle ustanovení § 72 smí strany 

pracovního poměru namítnout neplatnost dohody u soudu do 2 měsíců ode dne, kdy 

měl pracovní poměr skončit.  

 

6.1.2  VÝPOVĚĎ 

 

 Výpověď je jednostranné právní jednání upravené zákoníkem práce v §50 a 

následujících. U výpovědi jde o způsob řešení nesouladu v zájmech účastníků 

pracovního poměru, kdy jeden z nich chce pracovní poměr zrušit a druhý v něm chce 
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 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 291.  
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 Pod. též.: VYSOKAJOVÁ, M., KAHLE, B., RANDLOVÁ, N., HŮRKA, P., ODEŽÍLEK, J. Zákoník práce, 

Komentář, Praha: Walters Kluwer 2015, s.92. 
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pokračovat. Proto zákon stanoví důležité podmínky věcné i formální, které musí být 

dodrženy.  

 

 Zákon zde stanovuje povinnost písemné formy, jinak se k ní v opačném 

případě nepřihlíží, což jak je uvedeno v kapitole 2. této práce znamená, že se na toto 

právní jednání pohlíží tak, jako kdyby vůbec neexistovalo.  

 

 I zde se uplatňuje princip ochrany slabší strany – zaměstnance, kterému je 

zákonem umožněno dát výpověď bez udání důvodu.  „Z pohledu flexibility je rovněž 

třeba umožnit jednostranné skončení tohoto závazku, práce je zaměstnancem 

konána jménem zaměstnavatele, na jeho náklady a odpovědnost, za odměnu 

vyplácenou zaměstnavatelem.  V případě, kdy se pracovní poměr nemůže dále 

úspěšně realizovat, by měl mít zaměstnavatel standardní možnost tento pracovní 

poměr jednostranně ukončit.“; oproti tomu zaměstnavateli jsou zákoníkem práce 

taxativně stanoveny důvody, z nichž může se zaměstnancem jednostranně rozvázat 

pracovní poměr výpovědí, jinak by byla výpověď neplatná.  

 

 Od výpovědi je nutné odlišit další jednostranná právní jednání - okamžité 

zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době; v obou 

případech skončí pracovní poměr ke dni doručení písemného právního jednání druhé 

straně. Kromě toho, zrušit pracovní poměr ve zkušební době je možné pouze během 

platně uzavřené zkušební doby. Existuje-li pochybnost ohledně toho, jakým 

způsobem pracovní poměr skončil, je nutné vycházet z vůle subjektu, z jehož 

iniciativy byl tento proces zahájen. V případě, že nebude zřejmé, z jakého titulu by 

mělo ke skončení pracovního poměru dojít, bude se na toto jednání pohlížet v 

souvislosti s §588 občanského zákoníku, jako na absolutně neplatné.89  

 

 Dle L.Jouzy dochází v případě výpovědí k závažným pochybením, která vedou 

k neplatnosti každé druhé podané výpovědi. Tato pochybení vznikají z formálních 

nedostatků, kterými výpověď trpí. Zaměstnavatel by tedy měl definovat důvod 

výpovědi přesně, neměl by se uchylovat k parafrázování konkrétního ustanovení 

zákoníku práce, či k uvádění pouze číselného označení příslušných ustanovení.90  S 
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 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. s. 294 
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ohledem na individuální charakter zrušení pracovního poměru v konkrétním případě, 

je logické očekávat od zaměstnavatele konkretizaci důvodu, na základě kterého se 

rozhodl se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr tak, aby bylo zřejmé, proč je 

zaměstnanci výpověď dávána. 

 

 I u výpovědi lze uplatnit její neplatnost u soudu v zákonem stanovené lhůtě. 

Soud v takovém případě není vázán obsahem výpovědi, respektive odůvodněním a 

konkretizací zaměstnavatele; záleží pouze na jeho posouzení, zda obsah výpovědi 

naplňuje příslušná ustanovení zákoníku práce.  Není tedy důležité, jakým způsobem 

zaměstnavatel výpověď odůvodnil či formuloval.91 Dle Nejvyššího soudu může být 

napadená výpověď odvolána, a to do doby nabytí právní moci rozhodnutí o této 

neplatnosti a pouze se souhlasem zaměstnance; i tehdy, kdy již došlo k uplynutí 

výpovědní doby.92 

 

6.1.2.1 VÝPOVĚĎ ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE 

 

 Jak bylo řečeno výše, zaměstnavatel je co do možností zrušení pracovního 

poměru výpovědí omezen taxativním výčtem důvodů, které upravuje zákoník práce v 

§ 52. Zaměstnanec „je chráněn před neopodstatněným rozvázáním pracovního 

poměru, je chráněna stabilita pracovního poměru a právní a sociální jistota 

zaměstnance."93 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního 

poměru pouze z důvodů taxativně vymezených v ust.  § 52 ZP. Pokud by byla 

výpověď dána z jiného důvodu, byla by neplatná. Výpovědní důvod musí existovat 

v době účinného projevu vůle směřujícího ke skončení pracovního poměru, tj. ke dni 

doručení výpovědi druhé straně. 

 

 Důvody, pro které je zaměstnavatel oprávněn rozvázat se zaměstnancem 

pracovní poměr jsou: 

a) organizační důvody, rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, 

nadbytečnost zaměstnance, vzhledem k organizačním změnám (§ 52 písm. 

a) – c) zákoník práce), 
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 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.8.2001, sp.zn. 21 Cdo 1768/2000.  
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b) dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance (§ 52 písm. d) - e) 

zákoník práce), 

c) nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon práce ze 

strany zaměstnance (§ 52 písm. f) zákoníku práce), 

d) důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či 

soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních 

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

zákoníku práce), 

e) z důvodu porušení zvlášť hrubým způsobem povinností dodržovat 

stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce (§ 52 písm. h) 

zákoník práce)94. 

 

 Je zřejmé, že tyto důvody musí být ve výpovědi stanoveny natolik konkrétně, 

aby nedošlo k případnému pochybení. „(…)výpovědní důvod se vykládá jednak podle 

použitého jazykového vyjádření (…), podle vůle zaměstnavatele (…) jen jestliže není 

v rozporu s jazykovým projevem (…).“95 K tomuto se vyjádřil i Nejvyšší soud, který ve 

svém rozhodnutí uvádí, že je třeba, „(...) aby výpovědní důvod byl určitým způsobem 

konkretizován uvedením skutečností, v nichž zaměstnavatel spatřuje naplnění 

zákonného důvodu tak, aby nemohly vzniknout pochybnosti, ze kterého důvodu 

rozvazuje se zaměstnancem pracovní poměr.“96 V případě, že bude důvod 

podmiňován více skutečnostmi, je nutné, aby byl důvod blíže skutkově vymezen, aby 

ani v tomto případě nedošlo k pochybení či záměně. Je zde snaha předcházet 

výkladovým nesrovnalostem mezi zákoníkem práce a samotným textem výpovědi, 

tedy i zde je uplatňována zásada ochrany slabší strany.  

 

 Ad a) Organizační důvody výpovědi dle § 52 písm. a) až c) 

 

 Výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části je možno dát jak u 

zaměstnavatelů, kteří jsou právnickou osobou, tak u zaměstnavatelů, kteří jsou 

fyzickými osobami. Částí zaměstnavatele je možno rozumět organizační jednotku, 

dílnu, útvar nebo jinou složku zaměstnavatelského subjektu, která v jeho rámci vyvíjí 

                                                 

94
 Touto jinou povinností je dodržování stanoveného režimu dočasné pracovní neschopnosti, tedy zdržovat se po 

zákonem stanovenou dobu v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah lékařem povolených vycházek.  
95

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012. s. 246 
96

 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.4.2011, sp.zn. 21 Cdo 279/2010.  
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relativně samostatnou činnost, jíž se podílí na předmětu činnosti (na plnění úkolů) 

zaměstnavatele. 

 

 V případě výpovědi z důvodu přemístění zaměstnavatele či jeho části je 

důležité upozornit, že se musí jednat o přemístění na místo, které nebylo sjednáno 

jako místo výkonu práce v rámci pracovní smlouvy či některého jejího 

pozměňovacího dodatku. Tento výpovědní důvod není možné použít v případě, že se 

zaměstnavatel nebo jeho část přemísťují v rámci místa nebo míst sjednaných se 

zaměstnancem jako místo výkonu práce v pracovní smlouvě. 

  

 V kontextu s výše uvedeným taxativním výčtem je nutné rovněž uvést, že 

v případě rozvázání pracovního poměru z důvodu nepotřebnosti zaměstnance je 

třeba, aby v takovém případě existovalo rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, o snížení stavu zaměstnanců za účelem 

zvýšení kvality práce nebo o jiných organizačních změnách, dále nadbytečnost 

zaměstnance a kauzální nexus mezi nepotřebností zaměstnance a organizačními 

změnami, které vede zaměstnavatele k personálním změnám či jiným obdobným 

krokům. Nadbytečným je ten zaměstnanec, který nemůže pro zaměstnavatele 

vykonávat činnost v souladu s ujednáními v pracovní smlouvě či na místech 

určených tímto dokumentem. Dle komentáře k zákoníku práce může nadbytečnost 

zaměstnance vyplývat nejen z jeho profesního zaměření, ale například i z časového 

omezení rozsahu výkonu práce či z obecného snižování pracovních míst. Důležitým 

aspektem je, aby výpověď dána z tohoto důvodu byla buďto již provedena, anebo o 

ní bylo alespoň rozhodnuto. 

 

  Dle P.Hůrky je nutné, aby zaměstnavatel reálně zrušil pracovní místo, ze 

kterého zaměstnanec odchází, aby bylo prokázáno, že se stal nadbytečným. 

Zároveň není možné, aby zaměstnavatel pouze přejmenoval pracovní místo, neboť 

se vychází z obsahu pracovní smlouvy, kterou byla určena náplň práce 

zaměstnance, která se neváže na označení pracovního místa.97 Pokud by později 

došlo ke změně událostí, které vedly zaměstnavatele ke zrušení pracovního místa, je 

zaměstnavatel oprávněn obnovit pracovní místo, aniž by došlo k neplatnosti již 

udělené výpovědi. Není podstatné, zda ke změnám došlo v nějakém časovém 
                                                 
97

 HŮRKA, P. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: Anag, 2012. s. 52 



61 

 

horizontu, ale zda „(...) nastala objektivní změna (...)“98;tedy zda došlo k finančnímu 

posílení zaměstnavatele, či ke zvýšení poptávky po činnosti zaměstnavatele, který v 

důsledku propuštění z organizačních důvodů není schopen požadavky splnit.  

 

 Výběr zaměstnance, kterému dá zaměstnavatel výpověď z pracovního 

poměru z důvodu nadbytečnosti, je zcela v kompetenci zaměstnavatele. 

 

 Při organizačních změnách jde zaměstnavateli někdy nejen o počet 

zaměstnanců, ale také o jejich kvalifikační skladbu. Je proto možné, že v době, kdy 

zaměstnavatel dává výpověď zaměstnancům určité profese, může přijímat do 

pracovního poměru zaměstnance nové, ale s jinou kvalifikací. 

 

 V souvislosti s výpovědí z důvodu organizačních změn je důležité zmínit, že 

Nejvyšší soud České republiky judikoval, že rozhodnutí zaměstnavatele o takovýchto 

změnách není pracovněprávním úkonem (jednáním) a z tohoto důvodu není možné, 

aby soud toto rozhodnutí přezkoumával z hlediska jeho platnosti. V případě, že 

vyvstanou pochybnosti, je soud oprávněn zabývat se tím, zda bylo takovéto 

rozhodnutí přijato a zda tak učinil zaměstnavatel nebo jeho statutární orgán.99 „(...) z 

pohledu práva je to toliko hmotněprávní předpoklad pro právní úkon spočívající 

například ve skončení pracovního poměru (...).“100  

 

 V případě, že zaměstnavatel rozhodne o snížení stavu zaměstnanců 

v souvislosti s organizačními změnami, nejedná se o nadbytečnost zaměstnance, 

kterému byla dána výpověď z pracovního poměru, v případě, že ke snížení stavu 

došlo například v důsledku výpovědi podané jiným zaměstnancem nebo uplynutím 

sjednané doby v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou u jiných 

zaměstnanců.101 Nejvyšší soud rovněž rozhodl, že není možné rozvázat se 

zaměstnancem pracovní poměr z organizačních důvodů, pokud má zaměstnavatel 

možnost přidělit zaměstnanci práci stejného druhu, kterou u něj zaměstnanec 

doposud nevykonával.102 
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 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 182 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28.2.2012, sp.zn. 21 Cdo 4574/2010.  
100

 HŮRKA, P. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: Anag, 2012. s. 55 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27.4.2004, sp.zn. 21 Cdo 2580/2003.  
102

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.3.2008, sp.zn. 21 Cdo 2061/2007.  
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 Ad b) Dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance 

 

 Důvody uvedené pod písmeny d) až e), jsou důvody vznikající na straně 

zaměstnance, tedy důvody, které zaměstnavatel nemůže ovlivnit, a to s ohledem na 

zdravotní stav zaměstnance.  

 

 Výpověď dána zaměstnanci ze zdravotních důvodů dle §52 písm. d) a e) musí 

být vždy podložena lékařským posudkem vydaným poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který 

posudek přezkoumává, na základě čehož bude zřejmé, že zaměstnanec není dále 

schopen vykonávat pracovní činnost z důvodu: 

a) pracovního úrazu103, 

b) onemocnění nemocí z povolání104 nebo pro ohrožení touto nemocí, 

c) dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice105, 

d) pozbyl-li zaměstnanec s ohledem na svůj zdravotní stav dlouhodobě 

zdravotní způsobilost. 

 

 Výpovědní důvody zakotvené v ustanovení § 52 písm. d) a e) zákoníku práce 

se od sebe liší hlavně tím, že k dlouhodobým zdravotním důvodům u zaměstnance 

nedošlo podle písm. e) při výkonu práce; jedná se o „obecné“ zdravotní problémy.  

 

 V tomto směru je nutné zmínit i zákon č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách, který v § 41 a násl. upravuje konkrétně otázku posudkové 

péče, pracovnělékařské služby či posuzování nemocí z povolání. Lékařský posudek 

v tomto musí být vydán do 10-ti pracovních dnů ode dne žádosti o jeho vyhotovení; 

v případě nemoci z povolání je tato doba prodloužena na 30 dnů. Rovněž je nutné, 

aby z obsahu lékařského posudku bylo zřejmé, že posuzovaný zaměstnanec není 
                                                 
103

 Dle § 380 odst. 1 zákoníku práce je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k 
nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilním působením vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v 
přímé souvislosti s ním. Není jim úraz, který se stal při cestě do nebo ze zaměstnání. 
104

 Právní řád nedisponuje žádnou legislativní definicí; zákoník práce v souvislosti s tímto v §380 odst. 4 odkazuje 
na zvláštní právní předpisy, kterým je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z 
povolání. Zde jsou v § 1 vyjmenovány příčiny, za kterých může k nemoci z povolání dojít. Jedná se například o 
působení chemických či fyzikálních látek, kdy je důležitá příčinná souvislost mezi tímto působením a podmínkami 
uvedenými v seznamu nemocí z povolání, kterou jsou přílohou tohoto nařízení.  
105

 Orgán ochrany veřejného zdraví rozhoduje o tom, kdy zaměstnanec určité profese dosáhne v zaměstnání 
nejvyšší přípustné expozice a hrozilo by mu riziko vzniku nemoci z povolání. Doba expozice je měřena počtem 
směn. 
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dlouhodobě způsobilý k výkonu zaměstnání. "Nestačí tedy pouhé doporučení lékaře 

ke změně druhu vykonávané práce odůvodněné nevhodnosti dosavadní práce 

z hlediska zdravotního stavu zaměstnance (...)."106  

 

 Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí judikoval, že pokud zaměstnanec není 

schopen vykonávat svou práci s ohledem na jeho dlouhodobý zdravotní stav, nesmí 

s ním zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr, aniž by měl oporu ve výše 

zmiňovaném lékařském posudku. Rovněž uvádí, že je nutné, aby v tomto posudku 

bylo výslovně stanoveno, že zaměstnanec není zdravotně způsobilý vykonávat svou 

práci.107  

 K tomuto se vyjadřuje i P.Hůrka, který uvádí, že lékařský posudek by měl 

dokládat skutečnost, že zaměstnanec není zdravotně způsobilý k výkonu práce a že 

tato způsobilost je dlouhodobého charakteru.108 Tento posudek bývá zpravidla 

vydáván poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se kterým má zaměstnavatel 

uzavřenu smlouvu o jejich poskytování.  

 

 Jen pro příklad, či dokreslení možných situací, které mohou v praxi nastat, lze 

uvést opět rozsudek Nejvyššího soudu, který se zabýval případem, kdy 

zaměstnankyni byla dána výpověď z důvodu nadbytečnosti. Žalobkyně se domáhala 

určení neplatnosti dané výpovědi, a to z důvodu existence dřívějšího lékařského 

potvrzení o její zdravotní nezpůsobilosti; čímž dle jejího tvrzení není předmětná 

nadbytečnost v příčinné souvislosti s organizační změnou zaměstnavatele. K tomuto 

Nejvyšší soud ČR judikoval, že pokud zaměstnavatel nemohl přidělovat zaměstnanci 

práci dle obsahu pracovní smlouvy, nemohlo v důsledku organizační změny, 

spočívající ve zrušení daného pracovního místa, dojít k tomu, že by práce daného 

zaměstnance nebyla pro zaměstnavatele potřebná.109 Z tohoto „(...) rozhodnutí 

vyplývá, že není rozhodné, kdy důvod nadbytečnosti zaměstnance fakticky vznikne 

(...), ale kdy je tento důvod zaměstnanci sdělen (...). Obecně tedy platí, že zdravotní 

nezpůsobilost zaměstnance pro výkon určité práce vylučuje, aby byl na stejné pozici 

zaměstnanec nadbytečný.“110 
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 Ad c) Nesplňování stanovených předpokladů nebo požadavků pro výkon 

práce ze strany zaměstnance 

 

 Zákoník práce v § 52 písm. f) stanoví, že pokud zaměstnanec nesplňuje 

předpoklady pro výkon práce, které mu jsou stanoveny jiným právním předpisem a v 

souvislosti s těmito předpoklady dochází rovněž ze strany zaměstnance k 

neuspokojivým pracovním výsledkům, je zaměstnavatel oprávněn zrušit s tímto 

zaměstnancem pracovní poměr. Ovšem pouze v případě, že byl zaměstnanec v 

posledních 12 měsících písemně vyzván k jejich odstranění, aby neuspokojivé 

pracovní výsledky odstranil.  

 

V praxi někdy dochází k pochybnostem o tom, co jsou předpoklady a co 

požadavky pro výkon práce. K tomu lze uvést, že předpoklady jsou vždy stanoveny 

právními předpisy – a to jak obecně závaznými právními předpisy, tak i vnitřními 

předpisy – např. pracovními řády. Například zaměstnání lékaře může vykonávat 

pouze absolvent lékařské fakulty. Výpověď může být dána i tehdy, dojde-li k zániku 

předpokladů pro výkon sjednané práce během trvání pracovního poměru – např. 

řidiči z povolání je odejmuto řidičské oprávnění. 

 

 Požadavky pro výkon sjednané práce jsou určité dovednosti, schopnosti či 

vlastnosti zaměstnance. Nemusejí být stanoveny právním předpisem, stanoví je 

zaměstnavatel – např. mohou být uvedeny v pracovní smlouvě nebo ve vnitřním 

předpisu zaměstnavatele. Musí vždy jít o požadavky, které zaměstnavatel požaduje 

na zaměstnanci oprávněně. 

 

 Rovněž lze pro dokreslení uvést rozsudek Nejvyššího soudu ČR111, který se 

zabýval předpoklady stanovenými právními předpisy a požadavky pro řádný výkon 

práce. Z jazykového výkladu není pochyb, že v prvém případě se jedná o 

předpoklady stanovené právními předpisy, jak už bylo uvedeno výše, které jsou 

vydávány například s ohledem na zajištění kvality práce, zabezpečení ochrany života 

a zdraví zaměstnanců; v druhém případě se jedná o konkrétní představu 

zaměstnavatele o tom, co vše by měl zaměstnanec splňovat - určitý stupeň vzdělání, 

stupně kvalifikace či konkrétní dovednosti. „Nesplňování stanovených předpokladů 
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pro výkon sjednané práce nebo požadavků (...) nemusí být časově omezeno. 

Výpovědní důvod tu může být dán delší dobu, než se zaměstnavatel rozhodne jej 

uplatnit; musí však trvat ještě v době, kdy byla výpověď z pracovního poměru 

podána.“112 V tomto případě tedy záleží na jisté benevolenci zaměstnavatele, do jaké 

míry a v jakém časovém horizontu umožní zaměstnanci zjednat nápravu a dané 

nedostatky odstranit. 

 

 Dle komentáře k zákoníku práce jsou prvé výše popsané předpoklady 

obligatorní povahy - tedy musí být splněny.113 Jedná se zejména o podmínky, které 

zákon pro dané zaměstnání stanovuje; například vysokoškolské vzdělání u lékařů či 

právníků. „Jestliže jde o předpoklady stanovené právními předpisy pouze fakultativně 

a zaměstnavatel je zaměstnanci prominul, může s ním z tohoto důvodu rozvázat 

pracovní poměr jen tehdy, jestliže zaměstnanec neplní podmínky, za nichž mu byly 

předpoklady prominuty (např. podmínky zvyšování kvalifikace).“114 V tomto případě 

se jedná o vzájemnou dohodu mezi oběma stranami pracovněprávního vztahu, kdy 

se zaměstnanec zaváže k tomu, že namísto těchto fakultativních podmínek, bude 

své „dovednosti“ rozvíjet jiným, alternativním způsobem.  

 

 Rovněž je nutné zmínit neuspokojivé pracovní výsledky, které jsou v praxi 

častým důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Zde je však na zaměstnavateli, 

aby dokázal, že zaměstnanec dlouhodobě, a to i přes upozornění, neplní své 

povinnosti. V tomto případě lze pracovní poměr vypovědět pouze tehdy, pokud 

zaměstnavatel v poslední 12 měsících písemně vyzval zaměstnance, aby konkrétní 

nedostatky odstranil v přiměřeně stanovené době.  

 

 Ad d) Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či 

soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci 

 

 Předchozí zákoník práce používal pojem „pracovní kázeň“. Avšak vzhledem 

k tomu, že jde o pojem používaný pro služební poměr, tj. pro oblast práva veřejného, 
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byl pro pracovní poměr jako institut soukromého práva pojem „pracovní kázeň“ 

nahrazen pojmem „povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci“.  

 

 „V tomto výpovědním důvodu lze rozlišovat trojí intenzitu porušení povinnosti: 

a) důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru (porušení povinností zvlášť 

hrubým způsobem), 

b) soustavné méně závažné porušení povinností, 

c) závažné porušení povinností.“115 

V případě, že je dávána výpověď z důvodu porušení povinností zvlášť hrubým 

způsobem, lze odkázat na kapitolu 6.1.3.1 této práce, ve které jsou rozebrány 

důvody, pro které je zaměstnavatel oprávněn se zaměstnancem okamžitě zrušit 

pracovní poměr.  

 

 V případě porušování povinností, které pro zaměstnance vyplývají z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, je důležitým aspektem 

subjektivní zavinění zaměstnance. „Toto zavinění se odvíjí od jeho intenzity. „V 

pracovním právu lze rozlišovat trojí intenzitu porušení povinností: 

a) méně závažné, 

b) závažné, 

c) zvlášť hrubým způsobem.“116 

 

 Typickým méně závažným porušením povinností je např. pozdní příchod do 

práce. Porušením pracovních povinností je např. práce pod vlivem alkoholických 

nápojů, nadměrné užívání internetu v pracovní době k soukromým účelům, výkon 

práce pro sebe či jiného zaměstnavatele během pracovní doby a jiné. Výše uvedené 

stupně intenzity nejsou obecné a tedy univerzálně použitelné.  

 

 Dle § 52 písm. g) může méně závažné porušení povinností vést ke zrušení 

pracovního poměru až po opakovaném porušení, a to právě s ohledem na výši 

intenzity. Vždy záleží na konkrétních okolnostech každého individuálního případu. 
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Kromě toho musí být zaměstnanec v době posledních 6 měsíců v souvislosti 

s porušením povinností písemně upozorněn na možnost výpovědi.117  

 

 Ad h) Z důvodu porušení zvlášť hrubým způsobem povinností dodržovat 

stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce 

 

 V případě porušení zvlášť hrubým způsobem povinnosti dodržovat stanovený 

režim dočasně práce neschopného pojištěnce je zřejmé, že se jedná pouze o 

případy, kdy zaměstnanec po dobu pracovní neschopnosti nedodržoval povinnosti 

stanovené v § 301a zákoníku práce, dle kterého má zaměstnanec povinnost 

v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti povinnost 

dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o 

povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a 

dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském 

pojištění. 

 

 Tento výpovědní důvod byl do zákoníku práce začleněn tzv. koncepční 

novelou s účinností od 1.1.2012. Již v době její přípravy byl předmětem velkých 

diskuzí – jde o nekoncepční zásah do právní úpravy skončení pracovního poměru. 

Jde o situaci, kdy porušení povinností stanovených právem sociálního zabezpečení, 

tj. právem veřejným, se řeší v oblasti práva soukromého. Jedná se o porušení 

veřejnoprávní povinnosti, za niž následuje soukromoprávní sankce od 

zaměstnavatele. Jde o zásadní zásah do dosavadní právní úpravy, kdy sankce za 

porušení povinnosti zaměstnanců měly vždy vazbu na výkon pracovní činnosti.118 

 

 „Pro po porušení povinnosti stanovené ve výše uvedeném ustanovení smí 

zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď jen ve lhůtách uvedených v § 57 zákoníku 

práce; opožděnost podané výpovědi je důvodem její neplatnosti.“119   
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6.1.2.2 VÝPOVĚĎ ZE STRANY ZAMĚSTNANCE 

 

 I zde je uplatňována zásada ochrany slabší strany, proto je zaměstnanec 

oprávněn vypovědět pracovní poměr bez udání důvodu či z jakéhokoli důvodu. 

Specifickým příkladem je dle § 51a zákoníku práce situace, kdy dochází k převodu 

práv a povinností z jednoho zaměstnavatele na druhého, přičemž zaměstnanec se 

může rozhodnout, zda chce i nadále vykonávat pracovní činnost pro nového 

zaměstnavatel. Pokud nehodlá setrvat v pracovněprávním poměru, musí ho skončit 

pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází nabytí účinnosti přechodu práva a 

povinností. „V tomto případě dochází ke zkrácení výpovědní doby tak, aby 

zaměstnanec nebyl nucen pokračovat v práci u nového zaměstnavatele.“120 

 

 Dle odborných publikací dochází v praxi často ze strany zaměstnance i 

zaměstnavatele k mylnému názvu i formulaci výpovědi, kterou po obsahové stránce 

strukturuje jako výpověď dohodou, na kterou druhá strana pracovního poměru 

samozřejmě není povinna přistoupit. V opačném případě je možné s výpovědí, na 

jedné listině, zároveň podat žádost o ukončení pracovního vztahu dohodou.121 I přes 

to, že není nutné uvádět důvody, pro které se zaměstnanec rozhodl rozvázat 

pracovní poměr, je i zde nutné, aby bylo z obsahu písemnosti zřejmé, o jaké právní 

jednání se z pohledu právní úpravy jedná.  

  

6.1.2.3 VÝPOVĚDNÍ DOBA 

 

 Specifickým znakem výpovědi je zákonem stanovená doba, po které pracovní 

poměr skončí – výpovědní doba; která je určena § 51 ZP, přičemž je stejná pro oba 

subjekty pracovněprávního vztahu. „Není možné sjednat nebo stanovit, že 

zaměstnanec - odborník, který je přijímán do pracovního poměru, bude mít 

sjednanou výpovědní dobu např. pětiměsíční a zaměstnavatel jen dvouměsíční.“122 

Toto však nevylučuje možnost upravit výpovědní dobu odlišně s ohledem na druh 

práce, věk zaměstnance či odbornost. I zde je nutné dodržet výše uvedenou rovnost, 

která spočívá v tom, že nelze dvěma zaměstnancům splňující stejná kritéria určit 
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výpovědní dobu odlišně. "V praxi někdy zaměstnavatelé odůvodňují tento postup 

obtížností při shánění náhrady za zaměstnance - odborníka, který dal výpověď."123  

 

 Výpovědní doba je zákonem stanovena minimálně na dobu 2 měsíců, přičemž 

zákonodárce ponechává stranám možnost ji smluvně prodloužit. Tím je myšleno 

například odlišné ujednání, které je zakomponováno již v pracovní smlouvě či v jejím 

dodatku nebo v jiné písemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Prodloužení výpovědní doby nelze vyjednat v kolektivní smlouvě ani stanovit ve 

vnitřním předpise zaměstnavatele. Delší výpovědní doba musí být sjednána na 

základě individuální smlouvy a musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. 

 

 Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po jejím doručení druhé straně. Tato doba slouží k tomu, aby měl 

zaměstnavatel možnost najít za zaměstnance náhradu, aniž by tím byl ohrožen jeho 

provoz. „Výpovědní doba není náležitostí výpovědi, a proto nemusí být ve výpovědi 

ani uvedena, neboť její běh a skončení vyplývají přímo ze zákona."124  Zároveň 

slouží i k tomu, aby si zaměstnanec mohl hledat nové zaměstnání. 

 

 Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým je upraven okruh a rozsah jiných 

důležitých osobních překážek v práci, ve své příloze v bodě 11. stanovuje právo 

zaměstnance na pracovní volno před skončením pracovního poměru, nejvýše však 

na 1 půlden v týdnu po dobu odpovídající výpovědní době, k hledání nového 

zaměstnaní. Toto volno je zaměstnanci poskytováno bez nároku na náhradu mzdy či 

platu.  

 

 Podle ustanovení § 51 odst. 2 zákoníku práce začíná výpovědní doba prvním 

dnem kalendářního měsíce ode dne jejího doručení druhému účastníku 

pracovněprávního vztahu. Doručování písemností v rámci vztahů spadajících pod 

úpravu zákoníku práce je upraveno § 334 a násl. zákoníku práce. Zákonodárce zde 

výslovně uvádí, že písemnosti týkající se skončení pracovního poměru, musí být 

doručeny zaměstnanci do vlastních rukou. Listinu lze doručit do vlastních rukou 
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předáním na pracovišti, v místě bydliště zaměstnance, a nebo kdekoli, kde bude 

zastižen.  

 

 Zaměstnavatel rovněž může doručit výpověď prostřednictvím sítě nebo služeb 

elektronických komunikací. Podle § 335 zákoníku práce je to možné výlučně tehdy, 

jestliže zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil písemný souhlas a 

poskytl zaměstnavateli elektronickou adresu pro doručování. Pokud ani v takovém 

případě nebude zaměstnanci úspěšně výpověď doručena, umožňuje mu zákon 

zaslat písemnost zaměstnanci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. I 

zde je možné aplikovat fikci doručení, kdy při marném pokusu o doručení uloží 

poštovní doručovatel písemnost do úschovy v jeho provozovně nebo u obecního 

úřadu. Zaměstnanci zanechá doručovatel písemné oznámení o marném doručení a 

zároveň bude informován o možnosti vyzvednutí písemnosti. Dle §336 odst. 3 

zákoníku práce musí být v oznámení adresát (zaměstnanec) poučen o následcích, 

které souvisejí s nevyzvednutím písemnosti.125 

 

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky se k problematice doručování 

vyjadřuje v tom směru, že při osobním doručování musí být zaměstnanci listina 

předána s vlastnoručním podpisem jednající osoby; nepostačuje, pokud 

zaměstnavatel pouze umožní zaměstnanci seznámit se s obsahem takové listiny a 

poté ji předá fotokopii, která již tento podpis neobsahuje.126  

 

 Oproti výše uvedenému upravuje zákoník práce v §337 i situaci, kdy dochází k 

doručování písemnosti ze strany zaměstnance. Ten tak činí zpravidla osobně, 

přičemž vyžádá-li si to zaměstnavatele, je zaměstnanec povinen toto doručení 

písemné potvrdit. Se souhlasem zaměstnavatele lze výpověď zaslat i prostřednictvím 

elektronické komunikace či sítě, kdy dnem doručení je den, kdy zaměstnavatel její 

převzetí potvrdí zaměstnanci s uznaným elektronickým podpisem, a nebo datovou 

schránkou.  
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6.1.2.4 OCHRANNÁ DOBA 

 

 Jedná se o dobu, kdy nastanou ze strany zaměstnance překážky, pro které s 

ním nelze rozvázat pracovní poměr a s ohledem na tyto překážky by bylo pro 

zaměstnance značně obtížné sehnat zaměstnání nové. Tedy i zde se promítá 

zásada zvýšené ochrany zaměstnance v pracovněprávních vztazích.  

 

 Zákoník práce v § 53 odst. 1 stanovuje tyto případy: 

a) pokud se zaměstnanec nachází v pracovní neschopnosti, 

b) při výkonu vojenského či výjimečného vojenského cvičení, 

c) pokud je zaměstnanec dlouhodobě uvolněn z důvodu výkonu veřejné 

funkce, 

d) u zaměstnankyně v době těhotenství či v případě následného čerpání 

mateřské nebo rodičovské dovolené, 

e) pokud byl zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského 

posudku uznán dočasně nezpůsobilým. 

 

 Ochranná doba má dle odborných publikací dvojí podobu, kdy v jedné rovině 

jde o „zákaz výpovědi určitým kategoriím zaměstnanců, kteří se nacházejí v 

ochranné době v okamžiku doručení výpovědi.“127 V rovině druhé dochází díky 

ochranné době k prodloužení pracovněprávního vztahu, a to tehdy, kdy zaměstnanci 

již běží výpovědní doba, ale z výše uvedených důvodů se mu tato doba staví a 

počíná znovu běžet až po odpadnutí těchto překážek.  

 

 Na tomto místě je nutné zdůraznit, že je zde důležitá objektivní existence 

určité situace, jež nastala a kvůli níž je zaměstnanec ochráněn před výpovědí a nikoli 

skutečnost, zda tento důvod zákazu výpovědi zaměstnavatel zná, nebo o něm ví. 

Například pro případy kdy zaměstnavatel dá výpověď těhotné zaměstnankyni, ale o 

jejím těhotenství zatím neví, platí že, výpověď je neplatná. Není podstatné, že 

zaměstnavatel o těhotenství neví, rozhodující je objektivní stav, tj. že zaměstnankyně 

je těhotná.  
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 Jestliže by byla dána zaměstnanci výpověď v ochranné době, byla by 

neplatná. Pokud byla zaměstnanci dána výpověď před počátkem ochranné doby tak, 

že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do 

výpovědní doby nezapočítává; podle § 53 odst. 2 zákoníku práce platí, že pracovní 

poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné 

doby, ledaže by zaměstnanec sdělil zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního 

poměru netrvá.  

 

 Ze shora uvedeného lze odvodit, že v případě rozvázání pracovního poměru v 

ochranné době, se bude jednat o neplatné právní jednání; ovšem „zákaz výpovědi v 

ochranné době není bezvýjimečný.“ 128 Dle §54 zákoníku práce se zákaz výpovědi 

podle § 53 zákoníku práce nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci v případech, 

které jsou v tomto ustanovení uvedeny. Jedinou „absolutní“ výjimkou ze zákazu 

výpovědi je důvod uvedený v ustanovení § 52 písm. a), tj. když se ruší 

zaměstnavatel nebo jeho část a zaměstnavatel už nemá možnost zaměstnance dále 

zaměstnávat. Z těchto důvodů je možné dát zaměstnanci výpověď v jakékoli 

ochranné době.  

 

 Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu skončí pracovní poměr v ochranné době 

tehdy, pokud zaměstnanec prohlásí, že na jeho pokračování nadále netrvá.129 Lze 

mít za to, že takto učiněný projev by měl mít písemnou podobu, aby nedošlo 

k případným pochybnostem o jeho učiněný.  

 

 Specifickou úpravou je ochranná doba u poslanců Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a senátorů Senátu Parlamentu České republiky, se 

kterými může být proti jejich vůli rozvázán pracovní poměr až se souhlasem 

předsedy příslušné komory Parlamentu, a to až po dobu 12 měsíců od zániku 

mandátu.130 Jinak je skončení pracovního poměru neplatné. 
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6.1.3   OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

 

 Jedná se o jednostranné právní jednání, které je upraveno v § 55 a násl. 

zákoníku práce; a zároveň jde v praxi o nejméně frekventovaný způsob rozvázání 

pracovního poměru. „Mimořádnost tohoto způsobu je v tom, že jeho právní účinky 

nastávají okamžitě, což pro oba subjekty pracovního poměru znamená podstatný a 

neočekávaný zásah do jejich původního právního postavení.“131 V tomto případě lze 

shledat možný rozpor v užití termínu „neočekáváný zásah“ s ohledem na důvody, pro 

které lze pracovní poměr okamžitě zrušit. Tyto důvody jsou natolik zřejmé a obě 

strany pracovního poměru by s nimi měly být srozuměny do té míry, aby byly 

schopné dovodit důsledky vyplývající z jednání vedoucích k okamžitému zrušení 

pracovního poměru. Těžko tedy lze hovořit o neočekávaném zásahu do postavení 

jednoho ze subjektů.  

 

 Dle judikatury Nejvyššího soudu je subjekt pracovního poměru svým 

rozhodnutím o okamžitém zrušení pracovního poměru vázán již od momentu 

odeslání jeho písemného vyhotovení, přičemž okamžiky nastanou až momentem 

doručení druhé straně. Rovněž s řádným doručením okamžitého zrušení pracovního 

poměru je spjat počátek běhu zákonné dvouměsíční lhůty, v rámci které lze u soudu 

uplatnit jeho neplatnost.132  

 

 Okamžité zrušení pracovního poměru je však nástrojem, který lze využít v 

situacích, kdy nelze adekvátně požadovat ani na jednom ze subjektů 

pracovněprávního vztahu, s ohledem na výše uvedené situace, „(...) aby pracovní 

poměr dále pokračoval, a to ani do uplynutí výpovědní doby."133  Z tohoto důvodu je, 

stejně jako u výpovědi, nutné konkrétně specifikovat důvod, pro který dochází k 

okamžitému zrušení pracovního poměru. „Okamžité zrušení pracovního poměru 

musí zaměstnavatel i zaměstnanec provést písemně (...).“134 Podle § 60 zákoníku 

práce je nutné skutkově vymezit důvod natolik jasně, aby jej nebylo možné zaměnit 

s jiným. Takto vymezený důvod nesmí být dodatečně měněn. 

                                                 
131

 GALVAS, Milan. Pracovní poměr, aneb Co by měl vědět každý zaměstnavatel i zaměstnanec. 1. vyd. Brno: 

Elita Bohemia, 1995. s. 176 
132

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.10.2001, sp.zn. 21 Cdo 2426/2000.  
133

 Ministerstvo práce a sociální věcí. Práce a právo: Příručka pro personální a platovou agendu. VI.3.1.  
134

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepr. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014. s. 249 
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 Podle ustanovení § 60 zákoníku práce musí být okamžité zrušení pracovního 

poměru písemné, jinak se k němu nepřihlíží. 

 

 Právní úprava rozlišuje mezi okamžitým zrušením pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele a ze strany zaměstnance. V obou případech jsou důvody 

taxativně vyjmenovány, zaměstnavatel i zaměstnanec tedy mohou okamžitě zrušit 

pracovní poměr pouze z důvodů výslovně uvedených v zákoníku práce. 

 

6.1.3.1 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNAVATELEM 

 

 Zaměstnavatel může podle ustanovení § 55 zákoníku práce okamžitě zrušit 

pracovní poměr pouze ze dvou důvodů. V prvé řadě se jedná o situaci, kdy byl 

zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin na dobu delší než jeden 

rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody na dobu nejméně 6 měsíců nebo tehdy, porušil-li zaměstnanec povinnost 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým 

způsobem.  

 

 „Povinnost dodržovat pracovní kázeň patří k základním povinnostem 

zaměstnance (…).“135 Dle usnesení Ústavního soudu mezi základní povinností patří 

ty, které vyplývají z § 38 odst. 1. písm. b), dle kterého je zaměstnanec povinen konat 

práci dle pokynů zaměstnavatele a dodržovat povinnosti, které mu z pracovního 

poměru vyplývají.  

  

 Obecně by se dalo říci, že porušením povinností vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem může být např. hrubé 

fyzické či slovní napadení zaměstnavatele, opakovaná neomluvená absence, 

poškozování zájmů zaměstnavatele (výkon činnosti pro sebe nebo pro jiného 

zaměstnavatele v pracovní době na pracovišti) a podobně. Je zřejmé, že mezi zvlášť 

hrubým porušením povinností a chováním zaměstnance musí být příčinná souvislost. 

Vždy musí být přihlíženo ke konkrétním událostem každého individuálního případu. 
                                                 
135

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.1.2000, sp.zn. 21 Cdo 1228/99.  
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 Ani v jednom z výše uvedených důvodů nelze okamžitě zrušit pracovní poměr 

s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, či 

se zaměstnancem nebo zaměstnankyní na rodičovské dovolené; v těchto případech 

zaměstnavatel nesmí využít možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Může 

však s těmito zaměstnanci rozvázat pracovní poměr výpovědí. Ovšem pro 

zaměstnankyni na mateřské dovolené a pro zaměstnance v době rodičovské 

dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, platí 

absolutní zákaz okamžitě zrušit pracovní poměr. To znamená, že z důvodů, pro které 

je možno zrušit pracovní poměr okamžitě, nelze rozvázat s těmito zaměstnanci 

pracovní poměr ani výpovědí. 

 

 Dle § 58 zákoníku práce může zaměstnavatel z výše uvedených důvodů 

rozvázat pracovní poměr do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu umožňující 

skončení pracovního poměru dozvěděl. Dle judikátu Vrchního soudu je takovýmto 

momentem chvíle, kdy se o porušení povinností dozvěděl kterýkoli jeho 

zaměstnanec, jenž je zaměstnanci nadřízen.136 Nejpozději může zaměstnavatel 

okamžitě zrušit pracovní poměr v objektivní lhůtě jednoho roku ode dne, kdy tento 

důvod vznikl. Jde o lhůty prekluzivní. 

 

6.1.3.2  OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCEM 

 

 Zaměstnanec může podle § 56 odst. 1 písm. a) zákoníku práce okamžitě 

zrušit pracovní poměr tehdy, pokud dle lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního 

orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže vykonávat práci bez vážného 

ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil výkon jiné pro něho vhodné 

práce, a to do 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku zaměstnavateli.  

 

 Dále může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56 odst. 1 

písm. b) zákoníku práce, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo 

náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období 

splatnosti.  
                                                 
136

 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 2.11.1993, sp.zn. 6 Cdo 28/92.  
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 K tomuto je třeba uvést, že dle právní věty Nejvyššího soudu lze okamžitě 

zrušit pracovní poměr pro prodlení s vyplacením peněžní odměny i tehdy, kdy 

zaměstnavatel sice uhradí mzdu či plat před doručením okamžitého zrušení 

pracovního poměru, ale až po uplynutí 15 denní lhůty splatnosti.137 Dle soudní praxe 

je nutné rozlišovat mezi datem splatnosti mzdy či platu a termínem výplaty. 

Splatnost, dle § 141 zákoníku práce, nastává po vykonání práce nejpozději 

v následujícím kalendářním měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na finanční 

odměnu. Oproti tomu termín výplaty si každý zaměstnavatel určuje sám a jedná se o 

konkrétní den či datum v zákonem umožněném rozmezí splatnosti mzdy či platu.  

 

 S ohledem na uvedené rozhodl Nejvyšší soud, že pro uplatnění důvodů 

k okamžitému zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení odměny či její části, 

není rozhodující termín výplaty mzdy určený zaměstnavatelem, ale její splatnost. 

Výše uvedená 15-ti denní lhůta tedy dle tohoto počne běžet ode dne následujícího 

po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

zaměstnanci vzniklo právo na mzdu nebo plat.138  

 

 Tento důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru není dle Nejvyššího 

soudu založen na sporu o existenci nároku na mzdu či plat; ani jeho prostřednictvím 

nelze postihovat zaměstnavatele za chyby či omyly při výpočtu náhrady mzdy (platu); 

a to ani tehdy, kdy zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu či plat do uplynutí 15 

dnů od splatnosti, pokud prokáže, že tak došlo z důvodu administrativního či 

technického pochybění.139  

 

 Dle jiného judikátu Nejvyššího soudu lze tímto způsobem rozvázat pracovní 

poměr rovněž pouze tehdy, pokud v konkrétním případě neprobíhá jiný spor o 

vyplacení mzdy či platu. Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu nevyplacení 

mzdy či platu lze tedy využít v případě, že není v téže věci vedeno jiné řízení; 

zároveň je nutné, aby zaměstnavatel nebyl prokazatelně schopen zaměstnanci 

finanční odměnu vyplatit. Nelze tedy skončit se zaměstnancem pracovní poměr 

z výše uvedeného důvodu v případě, že mu zaměstnavatel odmítá vyplatit mzdu či 
                                                 

137
 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26.4.2002, sp.zn. 21 Cdo 1151/2001.  

138
 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7.12.2011, sp.zn. 21 Cdo 4030/2010.   

139
 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10.1.2012, sp.zn. 21 Cdo 3676/2010.  
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plat z neopodstatněné domněnky, že mu tato odměna nenáleží.140 Dle P.Hůrky je 

tedy zapotřebí „(…) objektivní existence prodlení s výplatou mzdy či její části oproti 

termínu splatnosti.“141 

 

6.1.3.3 OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM 

NEZLETILÉHO ZAMĚSTNANCE 

 

 Jak již bylo zmíněno výše, zvláštní úpravu okamžitého zrušení pracovního 

poměru mají nezletilí zaměstnanci, kteří nedosáhli věku šestnácti let. Za tyto může 

pracovní poměr okamžitě zrušit jejich zákonný zástupce v souladu s §56a zákoníku 

práce, respektive s §35 odst. 2 občanského zákoníku. Ten tak může učinit v případě, 

pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. Dle 

ustanovení zákoníku práce je k tomuto nutné rovněž přivolení soudu. Zákonný 

zástupce je následně povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního 

poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci. Jak už bylo uvedeno výše, jde o 

právní úpravu velmi diskutabilní. 

 

6.1.4 ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ 

 

 Zkušební doba je obecně určena k tomu, aby se zaměstnavatel přesvědčil, 

zda daný zaměstnanec je schopný plnit úkoly mu svěřené a zaměstnanec se může 

ujistit, zda mu vyhovují pracovní podmínky a zda přidělená práce není nad rámec 

jeho schopností. Zákoník práce ji upravuje v § 35; dle tohoto nelze sjednat v pracovní 

smlouvě zkušební delší než-li 3 měsíce a 6 měsíců u vedoucího zaměstnance. 

Z textu zákona vyplývá, že je pevně určena pouze horní hranice, přes kterou nesmí 

zaměstnavatel zkušební dobu protáhnout.  

 

 Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den 

nástupu zaměstnance do práce nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na 

pracovní místo vedoucího zaměstnance. Nesmí být následně z vůle zaměstnavatele 

či zaměstnance prodloužena. Výjimkou z tohoto je prodloužení zkušební doby o dny, 

                                                 

140
 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.12.2011, sp.zn. 21 Cdo 4042/2010.  

141
 HŮRKA, P. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: Anag, 2012. s. 98 
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které představují celodenní překážku v práci ze strany zaměstnance či dny dovolené. 

O tyto dny se zkušební doba prodlužuje. 

 

 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jednostranným právním 

jednáním, a jak vyplývá z výše uvedeného, skončit pracovní poměr tímto způsobem 

mohou obě strany pracovního poměru. Zákoník práce tento postup upravuje v § 66, 

dle kterého pracovní poměr lze takto rozvázat z jakéhokoli důvodu či bez jeho 

uvedení. Pracovní poměr následně končí dnem doručení oznámení, pokud v něm 

není uveden den pozdější.   

 

 Omezení vyplývá pouze pro zaměstnavatele, který není oprávněn se 

zaměstnancem pracovní poměr rozvázat v době prvních 14 dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. „Důvodem omezení možnosti 

zrušit v této době pracovní poměr je snaha zabránit zaměstnavateli (…)“142, aby se 

nemohl vyhnout povinnosti vyplácet po tuto dobu zaměstnanci náhradu mzdy nebo 

platu ve výši nemocenského.  

 

 Předpokladem pro platné zrušení pracovního poměru ve zkušební době je 

písemná forma; v opačném případě se k němu nepřihlíží. Neplatným je právní 

jednání, které bylo doručeno druhé straně po uplynutí sjednané zkušební doby. 

V takovém případě by dotyčný subjekt, kdyby stále trval na rozvázání pracovního 

poměru, musel využít jiného nástroje. Bude-li sjednán jako den skončení pracovního 

poměr den, který následuje po uplynutí zkušební doby, skončí pracovní poměr 

posledním jejím dnem. 143 

 Oproti jiným možnostem skončení pracovního poměru, zde není třeba 

zesílené ochrany zaměstnance.  Smyslem zrušení pracovního poměru ve zkušební 

době je umožnit oběma subjektům nesetrvávat v pracovněprávním vztahu v případě, 

kdy nejsou spokojeni s výkonem či podmínkami.  Právní úprava je na rozdíl od 

úpravy jiných právních jednání směřujících ke skončení pracovního poměru velmi 

flexibilní. 

 

                                                 
142

 DOLEŽÍLEK, J., KAHLE, B., VYSOKAJOVÁ, M. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008.   
143

 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28.4.1995, sp.zn. 6 Cdo 11/94.  
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 Skutečnost, že ke zrušení pracovního poměru tímto způsobem není zapotřebí 

odůvodnění ani ze strany zaměstnavatele, není zárukou absence případných 

soudních sporů. Z tohoto důvodu je nutné, aby z jednání zaměstnavatele bylo patrné, 

že je prosté jakýchkoli diskriminačních prvků. Tedy, že k rozvázání pracovního 

poměru tímto způsobem dochází v souladu s nevyhovujícími pracovními výkony, a 

ne z jiných, sporných důvodů.  

 

6.1.5 DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

 

 Doručování je obecně v právu významným institutem, protože správnost 

doručení se odráží v dalších aspektech pracovního práva. Jedná se zejména o 

platnost skončení pracovního poměru, kdy řádné doručení druhé smluvní straně je 

předpokladem například pro stanovení začátku běhu výpovědní doby. Nad rámec 

tématu této práce se lze zmínit například i o doručování mzdových či platových 

výměrů či záznamu o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. 

 

 Doručování důležitých písemností má v pracovním právu zvláštní úpravu, 

proto se zde nepoužijí občanskoprávní předpisy. 

 

6.1.5.1 DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELEM 

 

 Zaměstnavatel je dle §334 zákoníku práce povinen veškeré písemnosti 

týkající se vzniku, změny či skončení pracovního poměru doručovat zaměstnanci do 

vlastních rukou. Zaměstnavatel je oprávněn písemnosti zaměstnanci doručovat na 

pracovišti do vlastních rukou, v jeho bytě nebo kdekoli bude zastižen; anebo na 

adresu jím uvedenou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

Zaměstnavatel je rovněž oprávněn po předchozím souhlasu zaměstnance doručovat 

písemnosti i prostřednictvím sítě či elektronických komunikací. 

 

 „Obecně platí, že projev vůle dojde (je doručen) druhé smluvní straně 

základních pracovněprávních vztahů (jinému subjektu pracovněprávního vztahu), 

jakmile se dostane do sféry její dispozice, tedy jakmile druhá strana získá možnost 
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seznámit se s jeho obsahem.“144 Rovněž by se dalo říci, že momentem doručení je 

okamžik, kdy je zaměstnanec schopen se s písemností seznámit, popřípadě s ní 

disponovat. 

 

 Okamžikem doručení je obecně chápán moment, ve kterém dojde k potvrzení 

převzetí písemnosti. Jedná-li se o osobní předání na pracovišti, bývá tímto 

okamžikem zpravidla moment podpisu potvrzení o převzetí písemnosti. 

 

 Zaměstnavatel je oprávněn písemnost doručit zaměstnanci i osobně, a to 

kdekoli, kde bude možné zaměstnance zastihnout. Lze tedy říci, že tak může učinit u 

zaměstnance v bytě, v divadle či na již zmiňované ulici. „Doručení je možné nejen 

v pracovní době, ale i po jejím skončení anebo též v nočních hodinách. Po 

zaměstnanci však nelze vyžadovat, aby se dostavil na zaměstnavatelem určené 

místo k převzetí písemnosti.“145 V případě, že je zaměstnavatelem právnická osoba, 

je zřejmé, že k tomuto způsobu doručování bude pověřen jiný její zaměstnanec. Dále 

je nutné upozornit na skutečnost, že v případě doručování do vlastních rukou není 

možné, aby zaměstnavatel písemnost předal někomu jinému než zaměstnanci, 

popřípadě jeho opatrovníkovi či zákonnému zástupci.  

 

 „Při osobním doručování prováděném zaměstnavatelem si zaměstnanec 

nemůže vyhradit, že listinu převezeme teprve poté, co se seznámí s jejím 

obsahem.“146 Za doručenou se má v tomto případě i ta písemnost, kterou 

zaměstnanec odmítne od zaměstnavatele převzít (fikce doručení). Pro 

případné - např. je možné vylíčit průběh pokusu o doručení v písemném záznamu 

podepsaném svědky. 

 

 Doručuje-li zaměstnavatel písemnost prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb, je povinen zajistit, aby poštovní smlouva147 upravovala podmínky 

doručení v souladu se zákoníkem práce. Dle § 336 zákoníku práce je rovněž nutné, 

aby v tomto případě bylo doručování doloženo písemným záznamem o doručení, 

přičemž zaměstnavatel písemnost zasílá na poslední adresu zaměstnance, která je 

                                                 
144

 BĚLINA M, a kol., Zákoník práce, 2. Vydání, C.H.Beck, 2015, s. 1362.  
145

 BĚLINA M, a kol., Zákoník práce, 2. Vydání, C.H.Beck, 2015, s. 1365. 
146

 BĚLINA M, a kol., Zákoník práce, 2. Vydání, C.H.Beck, 2015, s. 1365. 
147

 Pojem převzat ze zákona č. 29/2000Sb., o poštovních službách. 
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mu známa a lze ji doručit i jiné osobě, která je k tomu zaměstnancem zplnomocněna. 

Písemnost musí být odeslána jako doporučená zásilka určená do vlastních rukou. „V 

případě, že se zaměstnanec na adrese, kterou dříve oznámil svému zaměstnavateli, 

již nezdržuje a že mu novou adresu zaviněně neoznámil, je opodstatněn závěr, že 

tím neposkytl součinnost nezbytnou k doručení písemnosti; v takovém případě se 

písemnost považuje za doručenou dnem, kdy provozovatel poštovních služeb 

nemohl zaměstnanci doručovanou poštovní zásilku odevzdat.“148 

  

6.1.5.2 DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ ZAMĚSTNANCEM 

 

 Zaměstnanec obvykle písemnosti doručuje zaměstnavateli osobně, a to osobě 

k tomu pověřené, zpravidla v místě jeho sídla. Ovšem i v tomto případě je možné, 

aby byly písemnosti doručeny zaměstnavateli prostřednictvím sítě či elektronické 

pošty, pokud s tím zaměstnavatel vysloví souhlas. I zde se jako den doručení počítá 

okamžik, kdy zaměstnavatel zásilku převzal. V případě právnické osoby to bude 

zpravidla okamžik, kdy byla písemnost předána pověřenému zaměstnanci. 

 

 Dle Nejvyššího soudu je zaměstnanec oprávněn zaměstnavateli písemnost 

doručit i prostřednictvím třetí osoby, tedy prostřednictvím každé fyzické nebo 

právnické osoby, která bude ochotna doručení provést. 149 

 

 

6.1.6  NÁROKY Z NEPLATNÉHO ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

 

 V případě neplatného rozvázání pracovního poměru je nutné rozlišit, zda 

k tomuto došlo ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele. Zákoník práce tuto 

problematiku upravuje v § 69 a následujících. „Ustanovení § 69 – 72 současně jsou 

ve vztahu k ostatním pracovněprávním předpisům lex specialis, který vylučuje, aby 

zaměstnavatel a zaměstnanec měli v období, v němž jsou jejich právní vztahy sporné 

v důsledku rozvázání pracovního poměru, jiná práva a povinnosti, než která jim podle 

                                                 
148

 BĚLINA M, a kol., Zákoník práce, 2. Vydání, C.H.Beck, 2015, s. 1372. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10.5.2004, sp.zn. 21 Cdo 2172/2003. 
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těchto ustanovení náleží.“150 Je nutno rozlišit situaci, zda zaměstnavatel trvá na tom, 

aby zaměstnanec dále konal svou práci či nikoli. 

 

 Je zřejmé, že neplatnost rozvázání pracovního poměru „(…)může být pro 

uplatněna pouze pro účastníky pracovního poměru.“151 Zaměstnavatel i 

zaměstnanec mohou neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým 

zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou uplatnit u soudu, a to dle § 72 

zákoníku práce ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl být pracovní poměr skončit tímto 

rozvázáním. Jedná se o lhůtu prekluzivní, tedy nelze tento nárok uplatňovat po jejím 

uplynutí, s čímž je následně spojena i nemožnost zhojení stavu, a to i v případě, že 

by „(…) bylo mimo veškerou pochybnost, že trpí vadou způsobující neplatnost.“152 Po 

marném uplynutí lhůty právo zaniká a platnost rozvázaní pracovního poměru už poté 

nemůže být soudem přezkoumána. S ohledem na uvedené lze konstatovat, že 

neplatnost rozvázání pracovního poměru nastává až v momentě, kdy rozhodnutí 

soudu nabyde právní moci. 

 

 V kontextu přijetí nového občanského zákoníku lze i tady poukázat na nutnost 

rozlišování mezi zdánlivostí právního jednání a jeho neplatností. V případě 

zdánlivého právního jednání se jedná o takové právní jednání, na které se již 

zpočátku hledí jako kdyby k němu nikdy nedošlo. V tomto případě se to týká situací, 

kdy nebyla doručena druhé straně pracovněprávního vztahu, což je zákonným 

požadavkem v takovýchto případech. Oproti tomu neplatné rozvázání pracovního 

poměru je způsobeno takovým právním jednáním, které již od počátku trpí vadami, 

které nezpůsobují jeho zdánlivost.  

 

6.1.6.1  NEPLATNÉ ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZE STRANY ZAMĚSTNAVATELE 

 

 V případě, že zaměstnavatel dal zaměstnanci neplatnou výpověď nebo s ním 

zrušil neplatně pracovní poměr okamžitě či ve zkušební době je důležité, zda má 

zaměstnanec i nadále zájem na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával. 

V případě, že by tomu tak nebylo, nedojde k uplatnění nároku z neplatného 

                                                 

150
 BĚLINA M, a kol., Zákoník práce, 2. Vydání, C.H.Beck, 2015, s. 438. 
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 BĚLINA M, a kol., Zákoník práce, 2. Vydání, C.H.Beck, 2015, s. 252 
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 BĚLINA M, a kol., Zákoník práce, 2. Vydání, C.H.Beck, 2015, s. 252 
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rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr následně skončí dle § 70 odst. 2 

buďto dnem, na kterém se strany písemně dohodly, nebo skončí dohodou, 

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby, 

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, 

dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech 

má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného 

výdělku za dobu výpovědní doby. 

 

V opačném případě, tedy tehdy, kdy zaměstnanec bude i nadále trvat na 

pokračování pracovního poměru, je povinen nejprve podat žalobu ne určení 

neplatnosti pracovního poměru, poté se téhož dovolávat i u zaměstnavatele a 

následně zaměstnavateli písemně oznámit svůj záměr setrvat v pracovněprávním 

vztahu. Oznámení o pokračování pracovního poměru je svou povahou 

jednostranným právním jednáním a jako takové ho lze i jednostranně měnit, tedy 

záleží pouze na zaměstnanci. Tímto se zabýval i Nejvyšší soud, který judikoval, že 

zaměstnanec je oprávněn své stanovisko o tom, zda trvá na tom, aby ho 

zaměstnavatel dále zaměstnával, změnit. Rozhodným je to stanovisko, které bylo 

zaměstnavateli doručeno v době vyhlášení soudního rozhodnutí o určení neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru. 153 „Vzhledem k tomu, že zaměstnanec může své 

písemné oznámení učinit nejen výslovně, ale také jiným způsobem nevzbuzujícím 

pochybnosti o tom, co chtěl projevit, je jeho požadavek na další zaměstnávání 

obsažen v každém písemném projevu vůle, z něhož bez pochybností vyplývá 

(…).“154 

 

 Nejvyšší soud se rovněž zabýval otázkou, zda je zaměstnanec oprávněn 

vykonávat v období, ve kterém se neplatnost rozvázání pracovního poměru řeší, 

práci i pro jiného zaměstnavatele, pokud mu původní zaměstnavatel nepřiděluje práci 

dle pracovní smlouvy. Nejvyšší soud rovněž judikoval, že v takovémto případě je 

zaměstnanec povinen dbát na to, aby nový pracovněprávní vztah sjednal buďto na 

dobu určitou (na dobu trvání sporu), nebo jiným ujednáním zajistit, aby mohl znovu 

nastoupit do práce u svého původního zaměstnavatele, jakmile se stane 

                                                 
153

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2011, sp. zn. 21 Cdo 2905/2000. 
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 BĚLINA M, a kol., Zákoník práce, 2. Vydání, C.H.Beck, 2015, s. 2440 
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pravomocným rozhodnutí soudu o určení neplatnosti výpovědi z pracovního 

poměru.155 

 

 Pokud zaměstnanec bude trvat na pokračování pracovního poměru, je 

zaměstnavatel dle § 69 odst. 1 zákoníku práce povinen zaměstnanci i nadále hradit 

náhradu mzdy či plat. Výše této náhrady je určena dle průměrného výdělku ode dne, 

kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnání. Tuto náhradu poskytuje 

zaměstnavatel do doby, než-li dojde k určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru nebo k jeho skončení dle § 69 odst. 3. 

 

 Jestliže soud rozhodne, že rozvázání pracovního poměru bylo neplatné, trvá 

pracovní poměr zaměstnance i nadále a zaměstnavatel je povinen mu poskytnout 

náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, po kterou mu 

neumožnil výkon práce. Jestliže však celková doba, za kterou zaměstnanci přísluší 

náhrada mzdy nebo platu přesáhla 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele 

v rámci tzv. moderačního práva povinnost zaměstnavatele k náhradě mzdy nebo 

platu za delší dobu snížit – s přihlédnutím k důvodům uvedeným v § 69 odst. 2 ZP.  

  Jen pro zajímavost lze zmínit, že v případě, kdy zaměstnanec trvá i nadále na 

tom, že rozvázání pracovního poměru bylo učiněno neplatně, je zaměstnavatel 

povinen přidělovat zaměstnanci práci v souladu s pracovní smlouvou. Pokud tomu 

tak není a zaměstnanec tak nemůže vykonávat své povinnosti, jedná se o překážku 

v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak vzniká nárok na náhradu mzdy 

dle § 208 zákoníku práce. 156 

 

6.1.6.2 NEPLATNÉ ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZE STRANY ZAMĚSTNANCE 

 

V tomto případě je situace takřka obdobná jako v případě, kdy se neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru svým jednání dopustí zaměstnavatel. V tomto případě 

je zaměstnavatel oprávněn požadovat po zaměstnanci, aby i nadále vykonával 

činnost dle pracovní smlouvy a dovolávat se neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru. V případě, že zaměstnanec nebude přidělenou práci vykonávat, je 

zaměstnavatel oprávněn po něm požadovat náhradu škody, která mu v důsledku 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9.3.2006, sp.zn. 21 Cdo 1218/2005 
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tohoto jednání vznikne, a to ode dne, kdy bylo zaměstnanci doručeno oznámení o 

pokračování pracovního poměru. 

 

 Netrvá-li zaměstnavatel na dalším pokračování pracovního poměru platí, že 

nedohodnou-li se strany na dni skončení pracovního poměru, skončí tento dohodou, 

a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby, 

b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, 

dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.  

V těchto případech není zaměstnavatel oprávněn vůči zaměstnanci uplatňovat 

náhradu škody. 

 

6.1.7 HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ 

 

 „Hromadné propouštění je definováno jako skončení pracovního poměru 

výpovědí z podnětu zaměstnavatele s větším počtem zaměstnanců a ve stanoveném 

období.“157 Dle směrnice ES 75/129/EEC čl. 1 odst. 1 je toto období stanoveno na 30 

kalendářních dnů.  

 

 Podle ustanovení § 62 zákoníku práce se jedná o skončení pracovního 

poměru z důvodu stanovených § 52 písm. a) až c), které jsou popsány výše, přičemž 

těmito způsoby se pracovní poměr rozvazuje alespoň s: 

a) 10 zaměstnanci, pokud má zaměstnavatel 20 – 100 zaměstnanců, 

b) 10% zaměstnanců, pokud zaměstnává 101 – 300 zaměstnanců, 

c) 30 zaměstnanců, pokud zaměstnavatel zaměstnává více než 300 

zaměstnanců. 

 

 Do tohoto počtu se započítávají i zaměstnanci, se kterými zaměstnavatel 

rozvázal pracovní poměr dohodou; ovšem pouze v případě, že pracovní poměr 

rozvázal ve shora uvedené době alespoň s 5 zaměstnanci. pak se o hromadné 

propouštění nejedná.“158 
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 DOLEŽÍLEK, J., KAHLE, B., VYSOKAJOVÁ, M. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008.   
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 V případě hromadného propouštění je zaměstnavatel povinen, před samotným 

podáním výpovědí, včas obeznámit se svým záměrem odborovou organizaci či radu 

zaměstnanců. Toto je povinen učinit nejpozději 30 dnů předem, a to písemně, 

přičemž v tomto písemném oznámení je povinen uvést důvody, pro které se rozhodl 

přistoupit k hromadnému propouštění; dále je nutné, aby uvedl přesný počet 

zaměstnanců, kterých se hromadné propouštění týká, spolu s jejich profesním 

zaměřením. V neposlední řadě musí písemné oznámení obsahovat dobu, ve které 

má k hromadnému propuštění dojít a rovněž i informace o výši odstupného. 

 

 Následná jednání s výše uvedenými orgány mají dle § 62 odst. 4 sloužit k 

tomu, pokud je to možné, aby se  předešlo či omezilo hromadného propouštění. Dále 

je to i snaha o zmírnění jeho důsledků pro zaměstnance. 

 

 Posléze je zaměstnavatel povinen doručit místně příslušné krajské pobočce 

Úřadu práce ČR písemné oznámení o hromadném propouštění spolu s výsledky 

jednání s odborovou organizací či s radou zaměstnanců. V této zprávě je povinen 

uvést celkový počet propouštěných zaměstnanců. „Včasné splnění této povinnosti je 

zajištěno zákonným ustanovením o prodloužení trvání pracovního poměru hromadně 

propouštěných zaměstnanců. V této souvislosti je zaměstnavateli uložena povinnost 

prokazatelně (například doručenkou, potvrzením podatelny úřadu práce apod.) 

doručit písemnou zprávu příslušnému úřadu práce a o dni doručení informovat 

propuštěné zaměstnance.“159 Pro případ, že u zaměstnavatele není zřízena rada 

zaměstnanců či není ustanovena odborová organizace, musí uvedené povinnosti 

splnit vůči každému jednotlivému zaměstnanci.  

 

6.1.8 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU V NĚKTERÝCH ZVLÁŠTNÍCH 

PŘÍPADECH 

 

 Česká legislativa kromě výše uvedených právních jednání, upravuje i 

specifičtější či v praxi méně běžné případy skončení pracovního poměru. Tímto je 

skončení pracovního poměru založeného jmenováním dle § 73 a násl. a skončení 

pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu dle § 48 odst. 3 zákoníku práce. 
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6.1.8.1 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZALOŽENÉHO JMENOVÁNÍM 

 

 Jmenování je jednostranné právní jednání, k jehož platnosti – jak bylo 

uvedeno výše – je nutný souhlasný projev zaměstnance. Tímto způsobem vzniká 

pracovní poměr dle § 33 odst. 3 zákoníku práce nebo v případech stanovených 

zvláštním právním předpisem (např. zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků). Pracovní poměr se zakládá tímto způsobem pouze u 

vedoucího zaměstnance v taxativně uvedených případech určených tímto 

ustanovením. Je nutné uvést, že jmenování může provést zaměstnanec, který je 

k tomu příslušný opět dle zvláštního právního předpisu nebo ho provede vedoucí 

taxativně vyjmenovaných organizačních útvarů v odst. 4 výše citovaného ustanovení. 

 

 Takto založený pracovní poměr lze zrušit způsobem uvedeným v § 73 a násl. 

zákoníku práce. Jmenovaného zaměstnance tedy může odvolat ten, kdo byl 

příslušný k jeho jmenování dle § 33 odst. 4; popřípadě může tento druh pracovního 

poměr u skončit vzdáním se pracovního místo vedoucím zaměstnancem. V případě, 

že zaměstnavatel není subjektem definovaným ve zvláštním právním předpise či 

taxativním výčtem § 33 odst. 3, a nebo jím je fyzická osoba, lze se zaměstnancem 

smluvit možnost odvolání, ale pouze tehdy, je-li zároveň ujednáno, že je 

zaměstnanec oprávněn se tohoto pracovního místa160 vzdát. V těchto případech je 

pracovní poměr zakládán pracovní smlouvu. Dohoda o možnosti odvolání a vzdání 

se vedoucího místa může být součástí pracovní smlouvy nebo manažerské smlouvy, 

ale lze ji uzavřít i samostatně. 

 

 Zákoník práce rovněž určuje písemnou formu pro odvolání či vzdání se 

vedoucího pracovního místa (§ 73a odst. 1 ZP). Výkon práce na vedoucím 

pracovním místě následně skončí ke dni, který následuje po dni doručení tohoto 

odvolání či „rezignace“. Ovšem i zde je subjektům pracovního poměru dána možnost 

určit si tuto lhůtu odchylně, a to jiným dostatečně určitým dnem či událostí.  

 

                                                 

160
 Vedoucím místem v tomto případě jsou dle zákoníku práce místa v přímé řídící působnosti statutárního orgánu 

pokud je zaměstnavatel právnická osoba, a nebo zaměstnavatel pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba. Dále 
to jsou místa v přímé řídící působnosti vedoucího zaměstnance přímo podřízeného statutárnímu orgánu u 
právnické osoby, a nebo zaměstnavateli jakožto fyzické osoby. 
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 Odvolat vedoucího zaměstnance z pracovního místa je možné bez uvedení 

důvodu (pokud důvody odvolání nestanoví zvláštní právní předpis). Jestliže odvolaný 

zaměstnanec s takovýmto opatřením nesouhlasí, nemůže se obrátit na soud. Soudní 

orgány totiž důvodnost odvolání nepřezkoumávají, zaobírají se pouze dodržením 

formálních náležitostí uvedeného právního jednání. 

  

 Z uvedeného vyplývá, že odvolání či odstoupení z vedoucího místa není 

skončením pracovního poměru dle kapitoly šesté této práce, ale i přesto dochází 

k zániku konkrétních práv a povinností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, 

takže z tohoto pohledu lze, s jitou dávkou nadsázky, přesto považovat tento institut 

za „skončení pracovního poměru“. A to i s ohledem na skutečnost, že v případě, 

pokud zaměstnavatel pro odvolaného či odstoupivšího zaměstnance nemá 

k dispozici pracovní místo jiné, které by odpovídalo jeho kvalifikaci či zdravotnímu 

stavu, nebo takové místo zaměstnanec odmítne, je zaměstnavatel oprávněn 

vypovědět pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti zaměstnance.  

 

 Nejvyšší soud se ve shora uvedené věci rovněž zabýval souběhem odvolání a 

výpovědi z důvodu § 52 písm. c). Z tohoto judikátu vyplývá, že zaměstnavatel je 

oprávněn platně rozvázat pracovní poměr s odvolaným zaměstnancem již v den, ve 

kterém nastanou účinky odvolání. Dle právního názoru soudu je třeba vzít v úvahu 

skutečnost, že již v den, ve kterém se subjekty pracovněprávního vztahu domluvili na 

odvolání či vzdání se místa, jsou obě strany seznámeny se zaměstnavatelovou 

možností přidělit zaměstnanci jinou, adekvátní pracovní pozici.161 S tímto se ztotožnil 

i P.Hůrka, dle kterého je fikce nadbytečnosti, se kterou soud ve svém rozhodnutí 

rovněž oponoval, v příčinné souvislosti s odvoláním zaměstnance a s nemožností 

zaměstnavatele přidělit mu jinou práci, popřípadě s odmítnutím zaměstnance na toto 

místo nastoupit. „Z časového hlediska to však znamená jen tolik, že pracovní poměr 

nemůže skončit dříve, než nastane účinnost odvolání z vedoucího místa.“162 

 

 Obecně lze říci, že skončení pracovního poměru na základě právního jednání 

jednoho či obou subjektů pracovního poměru, je výraznou změnou v životě 

zaměstnance, a komplikace pro zaměstnavatele v podobě hledání náhrady na 
                                                 

161
 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.1.2012, sp.zn. 21 Cdo 3201/2010.  

162
 HŮRKA, P. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem. Olomouc: Anag, 2012. s. 107 
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uvolněné pracovní místo. Shora uvedené způsoby skončení pracovního poměru jsou 

rovněž z pohledu praxe nejčastějším způsobem jeho rozvázání; ovšem nejedná se o 

jediné možnosti, jakými může pracovní poměr skončit. Může skončit i objektivními 

právními skutečnostmi, tj. právními událostmi. 

 

6.1.8.2 SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ROZHODNUTÍM PŘÍSLUŠNÉHO ORGÁNU 

VEŘEJNÉ MOCI 

 

 Jedná se, v praxi, o méně častý způsob skončení pracovního poměru. K 

tomuto dochází pouze v případech, kdy je jedním ze subjektů pracovního poměru 

cizinec či osoba bez státní příslušnosti. Tuto situaci upravuje zákoník práce v § 48 

odst. 3, který obsahuje taxativní výčet důvodů, které vedou ke skončení pracovního 

poměru úředním rozhodnutím. "Tyto důvody se prosadí jako způsob skončení 

pracovního poměru, jen jestliže pracovní poměr cizince neskončil již dříve na základě 

jiné pracovněprávní skutečnosti."163  

 

 Dle uvedeného ustanovení skončí pracovní poměr: 

a) dnem, kterým má skončit jeho pobyt na území České republiky, a to dle 

vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu; 

b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek o vyhoštění; 

c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, 

zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu. 

 

 Zaměstnavatel může s cizincem či osobou bez státní příslušnosti sjednat 

pracovní smlouvu pouze v případě, že bylo dotyčnému vydáno povolení k pobytu na 

území České republiky dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o pobytu cizinců"). Jedná se 

například o § 42g tohoto zákona, na základě kterého lze výše uvedeným subjektům 

vydat zaměstnaneckou kartu k výkonu zaměstnání, ke kterému byl udělen souhlas 

ministerstva. Dále je nutné zmínit i § 89 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, dle kterého může být cizinec přijat do 

zaměstnání jen tehdy, pokud je držitelem modré či zaměstnanecké karty; dále na 

                                                 
163

 DOLEŽÍLEK, J., KAHLE, B., VYSOKAJOVÁ, M. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. s. 288  
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základě povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR spolu s 

platným povolením k pobytu.  

 

 Zákon o pobytu cizinců v § 37 upravuje obecné důvody, pro které lze platnost 

vydaných povolení zrušit. Jedná se například o případy, kdy byl cizinec (či osoba bez 

státní příslušnosti) pravomocně odsouzen ze spáchání úmyslného trestného činu; z 

důvodu podání žádosti o zrušení povolení daným subjektem nebo tehdy, kdy cizinec 

v žádosti o udělení povolení uvedl neplatné údaje. V rozhodnutí o odnětí povolení k 

pobytu, je ministerstvo povinno stanovit lhůtu k vycestování ze země a zároveň udělí 

cizinci výjezdní příkaz.  

 

 Oproti některým výše uvedeným způsobům skončení pracovního poměru, se v 

tomto případě jedná o objektivní způsob, kdy okolnosti nejsou závislé na vůli ani 

jednoho ze subjektů pracovně právního vztahu.  

 

6.2 PRÁVNÍ UDÁLOSTI 

 

 Ustanovení § 600 občanského zákoníku zákon stanoví, která práva a které 

povinnosti vznikají, mění se či zanikají z právních skutečností, které nejsou závislé 

na vůli osoby. Takový následek může též určit ujednání stran. 

 Pracovní poměr může skončit rovněž na základě právní události, tj. objektivní 

skutečností nastávající zcela nebo alespoň zčásti nezávisle na lidské vůli.  

 Ke skončení pracovního poměru tedy v tomto kontextu dochází buďto na 

základě smrti zaměstnance či zaměstnavatele, uplynutím doby nebo dosažením 

věkové hranice.  

 

6.2.1 SMRT ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE 

 

6.2.1.1 SMRT ZAMĚSTNANCE 

 

 Smrt zaměstnance má za následek skončení pracovního poměru, protože 

zaměstnanec je povinen vykonávat svou práci osobně. Z toho lze tedy vyvodit, že 

pracovní poměr v tomto případě skončí ke dni úmrtí zaměstnance. Zároveň z důvodu 

výkonu pracovní činnosti, kterou je zaměstnanec povinen vykonávat osobně, nelze 
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pracovní pozici zahrnout do dědického řízení, to se ovšem nevztahuje na peněžitá 

práva dle § 328 odst. 1 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení přecházejí mzdová a 

platová práva zaměstnance z pracovněprávního vztahu uvedeného v § 328 odst. 2 

větě druhé zákoníku práce na jeho manžela, děti či rodiče, pokud s ním žili ve 

společné domácnosti. Tato práva jim lze přiznat až do výše trojnásobku průměrného 

měsíčního výsledku. Pokud zaměstnanec nemá nikoho z výše uvedeného výčtu 

osob, stanou se tyto peněžní nároky předmětem dědictví. 

 

 Stejným způsobem bude postupováno v případě, že zaměstnanec bude 

úředně prohlášen za mrtvého, přičemž dnem skončení pracovního poměru bude den, 

který bude uveden v tomto prohlášení.  

 

6.2.1.2 SMRT ZAMĚSTNAVATELE 

 

 Již z jazykového výkladu lze vyvodit, že v tomto případě se bude jednat o 

zaměstnavatele jakožto fyzickou osobu.  I zde pracovní poměr skončí dnem jeho 

smrti, vyjma případů pokračování živnosti v souladu s ustanovením §342 zákoníku 

práce. Samotné pokračování v živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání, konkrétně § 13 tohoto zákona. Dle tohoto mohou v 

provozování živnosti pokračovat: 

a) správce pozůstalosti, 

b) dědicové ze zákona či závěti, 

c) pozůstalý manžel či partner, 

d) insolvenční správce ustanovený soudem, 

e) svěřenský správce, pokud byl závod pro případ smrti vložen do 

svěřeneckého fondu dle občanského zákoníku. 

 

 Tyto osoby jsou oprávněny pokračovat v živnosti do té doby, než dojde ke 

skončení řízení o projednání dědictví; přičemž jsou tuto skutečnost povinni nahlásit 

příslušnému živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí 

zaměstnavatele. V případě, že tato lhůta uplyne, zaniká živnostenské oprávnění 

zaměstnavatele ke dni jeho úmrtí a tím i pracovní poměr s jeho zaměstnanci. 

Insolvenční správce a správce dědictví jsou povinni živnostenskému úřadu oznámit 

rozhodnutí o pokračování v živnosti nejdéle do 2 měsíců od úmrtí zaměstnavatele.  
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 V případě, že je zaměstnavatelem právnická osoba, jejím zánikem nedochází 

automaticky ke skončení pracovního poměru, a to z důvodu přechodu práv a 

povinností na jejího nástupce. „Zvláštní právní situace nastává u zaměstnanců 

právnické osoby, která zanikla (...), aniž by práva a povinnosti z pracovněprávních 

vztahů přešla na přejímajícího zaměstnavatele. Zákoník práce tuto událost výslovně 

neoznačuje za způsob skončení pracovního poměru. Na druhé straně je 

nepochybné, že právnická osoba není po svém zániku způsobilá vystupovat jako 

zaměstnavatel a vykonávat práva nebo plnit povinnosti vyplývající z pracovního 

poměru. V zájmu právní jistoty zaměstnanců je třeba dovodit, že zánikem 

zaměstnavatele, který je právnickou osobou, končí také (...) pracovní poměry jeho 

zaměstnanců, ledaže by došlo (nejpozději při zániku právnické osoby) k přechodu 

práv a povinností z těchto pracovněprávních vztahů na přejímajícího 

zaměstnavatele.“164  

 

6.2.2 UPLYNUTÍ DOBY 

 

 Uplynutím doby skončí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, tedy ke 

sjednanému dni nebo je sjednán na určité období. "Přípustné je rovněž alternativní 

určení doby trvání pracovního poměru, např. vymezením doby skončení určitých 

prací a časovým určením maximální doby trvání pracovního poměru."165 Toto 

upravuje zákoník práce v §65, dle kterého je možné, aby i takto sjednaný pracovní 

poměr skončil způsoby výše popsanými. Nastane-li však situace, že zaměstnanec 

pokračuje po uplynutí sjednané doby s vědomím zaměstnavatele dále v práci, 

přechází takový pracovní poměr uzavřený na dobu určitou v pracovní poměr na dobu 

neurčitou (§65 odst. 2 ZP) 

 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o výkon pracovní činnosti sjednaný na dobu 

určitou, tak lze říci, že obě strany pracovního poměru budou schopny si termín jeho 

skončení pohlídat; zaměstnavateli tedy zákoník práce stanoví povinnost upozornit 

zaměstnance na uplynutí této doby předem pouze tehdy, kdy byl výkon práce 

omezen na dobu konání určitých prací. Může jít např. o sezonní práce, jejichž výkon 

                                                 
164

 BĚLINA, M. Zákoník práce : komentář. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010. s. 187. 
165

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, 1.vydání.  Praha: C.H. Beck, 2012. s. 392 
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je spojován s určitým ročním obdobím. Tehdy je zaměstnavatel povinen 

zaměstnance upozornit na skončení těchto práci alespoň 3 dny přede dnem 

skončení pracovního poměru.  

 

 V souladu s již často zmiňovanou zvýšenou ochranou zaměstnance, je nutné 

zmínit, že dle § 39 odst. 2 nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou 

přesáhnout u jednoho zaměstnavatele 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního 

poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování 

pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž jeho prodloužení. Určité 

výjimky pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou stanoví § 39 odst. 4 ZP. 

Pokud zaměstnavatel nedodrží tento postup a jednal v rozporu s ustanovení § 39 

odst. 2-4 zákoníku práce zaměstnanec mu před uplynutím sjednané doby oznámí, že 

trvá na pokračování pracovního poměru, bude se již jednat o pracovní poměr na 

dobu neurčitou.  

 

 Transformace pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou nastane dle 

Nejvyššího soudu i tehdy, kdy zaměstnanec pokračuje v konání prací s vědomím 

nejbližšího nadřízeného zaměstnance; rovněž tehdy, kdy takto koná i s vědomím 

fyzické osoby, která sice není ve vztahu se zaměstnavatelem v pracovním poměru, 

ale jedná jeho jménem na základě dohody o plné moci.166 

 

 Zvláštním případem skončení pracovního poměru na dobu určitou, je situace 

dle § 73a odst. 3 zákoníku práce; tedy skončení pracovního poměru vedoucího 

zaměstnance, který byl jmenován založen na dobu určitou. V takovém případě "byl-li 

zaměstnanec jmenován na vedoucí pracovní místo na dobu určitou a byl-li před 

uplynutím této doby z vedoucího místa odvolán nebo se ho vzdal, nemá to vliv na to, 

že pracovní poměr stran skončí uplynutím původně stanovené doby trvání 

pracovního poměru; to platí samozřejmě jen tehdy, jestliže ještě před uplynutím této 

doby neskončí některým ze způsobů uvedených v § 48 odst. 1, 3 a 4 (...)."167 

 

 

                                                 
166

 Rozsudek Nejvyšší soudu České republiky ze dne 15.12.2005, sp.zn. 21 Cdo 568/2005. 
167

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1.vydání.  Praha: C.H. Beck, 2012. s. 392 



94 

 

6.2.2.1 UPLYNUTÍ DOBY, NA KTEROU BYLO VYDÁNO POVOLENÍ K ZAMĚSTNÁNÍ 

 

 Tento způsob je uveden pouze ve stručnosti pro komplexní dokreslení 

předmětu práce. Jak z názvu podkapitoly vyplývá, jedná se o situaci, kdy práci 

vykonává cizinec, který tak může činit na základě platného povolení k zaměstnání a 

k pobytu na území České republiky; nebo je držitelem zelené karty.168 Dle § 48 odst. 

3 skončí tento pracovní poměr právě uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení 

k zaměstnání nebo povolení k pobytu. Příslušnou k prodloužení povolení k 

zaměstnání je Krajská pobočka Úřadu práce, která toto povolení může na žádost 

cizince prodloužit i opakovaně, vždy však nejdéle na dobu dvou let.  

 

6.3 ÚČAST ODBOROVÉ ORGANIZACE PŘI ROZVAZOVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU  

 

 Jak již bylo poznamenáno výše, odborové organizace fungují jako určití 

prostředníci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, a jejich činností je především, 

vyjednávat pro zaměstnance lepší pracovní podmínky. V rámci problematiky 

skončení pracovního poměru je postavení odborové organizace významné hlavně 

v případě, kdy k rozvázání pracovního poměru dochází jednostranně ze strany 

zaměstnavatele. „Projevem ochranné funkce pracovního práva je participace 

odborové organizace (…)“169 v oblasti skončení pracovního poměru. 

 

 V případě, že se jedná o zaměstnance, který je členem orgánu odborové 

organizace, musí zaměstnavatel „(…) informovat odborovou organizaci o rozvázání 

pracovního poměru, (…) a má zároveň povinnost získat s rozvázáním její 

souhlas.“170 I zde je patrná ochranná funkce pracovního práva, která je zesílena 

pozicí odborové organizace.  

 

 Podle ustanovení § 61 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen předem 

projednat výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru s odborovou 

organizací, a to i v případech, že tato právní jednání směřují k zaměstnancům, kteří 

nejsou členy odborů. Odborová organizace má právo vyslovit své stanovisko ke 

                                                 

168
 § 89 zákona č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  

169
 HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 191 

170 
HŮRKA, Petr et al. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 191 
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všem výpovědím i k okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele, avšak toto stanovisko není pro zaměstnavatele závazné.  

  

 Jestliže by zaměstnavatel povinnost předchozího projednání s odborovou 

organizací nerespektoval, výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru by byly 

platné, ale zaměstnavateli může orgán inspekce práce udělit pokutu, protože porušil 

ustanovení zákoníku práce. 

 

 Jiná je situace u zaměstnanců, kteří jsou členy orgánu odborové organizace 

působícího u zaměstnavatele – např. závodního výboru. V době jejich funkčního 

období a v době 1 roku po jeho skončení je – podle § 61 odst. 2 zákoníku 

práce - k výpovědi nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel 

povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Tento souhlas musí být 

vyjádřen tak, aby z něho bylo zcela zřejmé, jaké stanovisko zaujala odborová 

organizace k opatření, které chce zaměstnavatel učinit. Za předchozí souhlas se – se 

podle § 61 odst. 2 – považuje též, jestliže odborová organizace písemně neodmítla 

udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj 

zaměstnavatelem požádána. Zaměstnavatel může souhlasu použít jen ve lhůtě 2 

měsíců od jeho udělení. 

  

 Pokud odborová organizace odmítne souhlas k rozvázání pracovního poměru 

s členem jejího odborového orgánu udělit, jsou výpověď nebo okamžité zrušení 

pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné. Tuto neplatnost však musí 

v případném sporu vyslovit soud. Jestliže jsou všechny ostatní podmínky výpovědi 

nebo okamžitého zrušení splněny a soud ve sporu podle § 72 zákoníku práce 

shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále 

zaměstnával, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné. 

 

 Členů rad zaměstnanců ani zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci se výše uvedená ochrana před rozvázáním pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele netýká. 

 

 Působí-li u zaměstnavatele více odborových organizací, jedná za 

zaměstnance v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům ta 
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odborová organizace, jejímž je zaměstnancem členem. Za zaměstnance, kteří 

nejsou odborově organizováni, jedná v pracovněprávních vztazích ta odborová 

organizace, která má největší počet členů, avšak zaměstnanec si může zvolit i jinou 

odborovou organizaci nebo může odmítnout, aby za něj daná odborová organizace 

jednala.  
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7   POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO 

POMĚRU 

 

 

 Jedná se o poslední interakci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; 

respektive ke konečnému vypořádání vzájemných závazků. Vzhledem k tomu, že 

skončení pracovního poměru má závažnější dopad pro zaměstnance a opět v 

souladu s aplikací zásady ochrany slabší strany, je zaměstnavatel ten, kterému při 

skončení pracovního poměru vznikají povinnosti, jejichž splnění se lze domáhat 

soudně. 

 

 Tyto povinnosti mají usnadnit zaměstnanci vypořádat se se vzniklou obtížnou 

situací a pomoci mu překlenout těžké sociální období. Hlavním cílem je umožnit mu 

najít si zaměstnání nové a případně mu poskytnout jisté finanční plnění. 

 

7.1 PRACOVNÍ VOLNO K HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 

 

 V tomto případě se nejedná ani tak o právo či povinnost spjatou přímo se 

skončením pracovního poměru, ale zákoník práce, respektive nařízení vlády 

č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních 

překážek v práce, upravuje ve své příloze v bodě 11. nárok na pracovní volno 

související s vyhledáváním nového zaměstnání. Dle tohoto je zaměstnavatel povinen 

poskytnou zaměstnanci, se kterým má být rozvázán pracovní poměr, před jeho 

skončením pracovní volno na nezbytně nutnou dobu, avšak ne delší než 1 půlden v 

týdnu, a to po celou dobu výpovědní doby. Toto volno se zaměstnanci poskytuje bez 

nároku na náhradu mzdy či platu. Výjimku tvoří případy, kdy dochází ke skončení 

pracovní poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 52 

písm. a) až e) zákoníku práce; v tomto případě přísluší zaměstnanci náhrada mzdy či 

platu. Zaměstnanec je oprávněn možná pracovní volna slučovat. 

 

 Z uvedeného vyplývá, že pracovní volno k hledání nového zaměstnání není 

zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout v případě, že má pracovní poměr 

skončit jiným způsobem, než-li výpovědí ze strany zaměstnavatele. 
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 Zároveň lze mít za to, že pokud je volno poskytnuto za takto specifických 

podmínek, měl by zaměstnanec doložit, že ho využil k účelům mu poskytnutých. 

Zároveň je nutné, aby zaměstnanec postupoval v souladu s ustanovením § 206 

zákoníku práce, který se obecně zabývá překážkami v práci ze strany zaměstnance.  

 

7.2 PRACOVNÍ POSUDEK A POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ 

 

7.2.1 POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ 

 

 V souladu s § 312 odst. 1 zákoníku práce, je zaměstnavatel oprávněn vést 

osobní spis každého svého zaměstnance, přičemž tento spis obsahuje veškeré 

písemnosti, které se vztahují k výkonu závislé činnosti a datují se od vzniku 

pracovního poměru. Zároveň je nutno poznamenat, že osobní spis smí obsahovat 

pouze písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním 

pracovněprávním vztahu. Z ustanovení § 312 zákoníku práce vyplývá pro 

zaměstnavatele povinnost poskytnout při rozvázání pracovního poměru zaměstnanci 

potvrzení o zaměstnání, v praxi nazývaném „zápočtový list“, ve kterém musí uvést 

údaje o: 

a) zaměstnání; tedy zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení 

práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání, 

b) druhu konaných prací, 

c) dosažené kvalifikaci, 

d) odpracované době, 

e) případných nařízených srážkách ze mzdy, zejména v čí prospěch, jak 

vysoká je pohledávka, jaká je výše dosud provedených srážek, 

f) údajích o započitatelné době zaměstnání v I. a II. kategorii za dobu před 

1.1.1993 pro účely důchodového pojištění. 

 

 Dle P.Hůrky je tento výčet taxativní a zaměstnavatel je tedy povinen v 

potvrzení o zaměstnání uvést veškeré výše uvedené informace. Lze se domnívat, že 

v takovémto případě, by měl zaměstnavatel uvést veškeré informace i tehdy, pokud 

nejsou u daného zaměstnance aktuální; například by tedy měl uvést, že 

u zaměstnance nedochází ke srážkám ze mzdy (platu).  
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 Povinnost vystavit potvrzení o zaměstnání "není vázána na žádnou součinnost 

zaměstnance."171 Vzhledem k tomu, že se jedná o zákonnou povinnost, nesmí 

zaměstnavatel jeho vydání nikterak podmiňovat, ani zaměstnanci hrozit, že ho 

nevydá, pokud například nepřistoupí na dohodu o rozvázání pracovního poměru. Z 

výkladu ustanovení § 312 lze rovněž dovodit, že uvedené potvrzení je zaměstnavatel 

povinen vydat přímo zaměstnanci, a to bez výjimek. Zaměstnanec je následně 

povinen dle § 294 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, předložit potvrzení 

o zaměstnání novému zaměstnavateli, který je povinen si je od zaměstnance 

vyžádat.  

 

 Dle komentáře k zákoníku práce rovněž není legislativně zakotveno v jakém 

časovém intervalu, popřípadě do jaké doby je nutné potvrzení zaměstnanci 

poskytnout; ovšem z jazykového výkladu § 313, který ukládá povinnost vydat toto 

potvrzení "při" skončení pracovního poměru, je zřejmé, že by toto měl zaměstnavatel 

splnit nejpozději do dne, kterým pracovní poměr končí.  

 

 Vedle taxativního výčtu všech údajů, lze pouze na žádost zaměstnance 

vystavit i oddělené potvrzení, ve kterém dle § 313 v odst. 2 zaměstnavatel uvede i 

informace o výši průměrného výdělku nebo zda byl pracovní poměr rozvázán z 

důvodu porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu 

porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a ZP zvlášť hrubým způsobem a o 

dalších skutečnostech. 

 

 V případě, že zaměstnavatel poruší zákonnou povinnost vydat potvrzení o 

zaměstnání, je zaměstnanec oprávněn dožadovat se tohoto soudní cestou dle 

příslušných ustanovení občanského soudního řádu. Rovněž je zaměstnanec 

oprávněn se dle § 315 zákoníku práce domáhat úpravy již vyhotoveného potvrzení, a 

to ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dozvěděl. K tomuto soudní 

judikatura stanovila, že je nutné, aby zaměstnanec své námitky uplatnil soudní 

cestou; pouhá námitka by nevedla k zastavění běhu prekluzivní lhůty.172 Obdobně se 

k této problematice vyjádřil Nejvyšší soud i v dalším rozhodnutí, kdy v případě, že 

                                                 
171

 DOLEŽÍLEK, J., KAHLE, B., VYSOKAJOVÁ, M. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. s. 1120. 
172

 Rozhodnutí nejvyššího soudu České republiky ze dne 5.2.2003, sp.zn. 21 Cdo 870/2001.  
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zaměstnavatel uvede informace nad rámec zákonného výčtu a zaměstnanec s tím 

nesouhlasí, musí soud podané žalobě o vypuštění těchto údajů vyhovět.173  

 

 V případě, že zaměstnavatel nedodrží svou povinnosti vydat potvrzení o 

zaměstnání a zaměstnanci tak vznikne újma, je zaměstnavatel povinen ji uhradit. Ta 

může spočívat například v ušlém zisku, kdy přijde zaměstnanec o novou práci právě 

v důsledku chybějícího potvrzení o zaměstnání.174  

 

 Specifickou situací je smrt zaměstnavatele fyzické osoby, kdy nedochází k 

pokračování živnosti dle kapitoly 6.2.1.2 této práce. V tomto případě je příslušným k 

vydání potvrzení o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce, a to dle místa výkonu 

živnosti zemřelého zaměstnavatele. „(...) povinnost vystavit potvrzení o zaměstnání 

vzniká příslušné krajské pobočce Úřadu práce teprve na žádost zaměstnance 

(...)."175 Dle komentáře je rovněž nutné, aby zaměstnanec předložil potřebné doklady, 

přičemž Úřad práce tak vyhotoví potvrzení o zaměstnání v takovém rozsahu, v jakém 

mu byly doklady předloženy.  

 

7.2.2 PRACOVNÍ POSUDEK 

 

 Pracovní posudek je vydáván na žádost zaměstnance a v zákoníku práce je 

upraven v § 314. Rozdíl mezi potvrzením o zaměstnání a pracovním posudkem 

spočívá zejména v tom, že zaměstnavatel není povinen posudek vyhotovit pokud o 

něj zaměstnanec nepožádá. Svým obsahem se natolik tyto dva dokumenty neliší; 

posudek oproti potvrzení nemá taxativně určený rámec informací, které by měl 

obsahovat. Stejně jako potvrzení o zaměstnání by měl pracovní posudek "umožnit 

lepší poznání nového zaměstnance a jeho správné zařazení na pracovní místo."176  

 

 Zaměstnavatel by měl v posudku uvést informace týkající se kvalifikace 

zaměstnance, hodnocení jeho práce a jeho schopností plnit pracovní úkoly. Svým 

způsobem se tedy jedná, oproti potvrzení o zaměstnání, o subjektivnější hodnocení 

zaměstnance, ve kterém může zaměstnavatel uvést i jiné hodnotící informace; pouze 

                                                 

173
 Rozhodnutí Nejvyšší soudu České republiky ze dne 24.9.2004, sp.zn. 21 Cdo 981/2004.  

174
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 20.3.2003, sp.zn. 21 Cdo 1491/2002.  

175
 DOLEŽÍLEK, J., KAHLE, B., VYSOKAJOVÁ, M. Zákoník práce: komentář. Praha: C.H. Beck, 2008. s. 1122.  

176
 FETTER,W.R. Pracovní posudek: Kdy vám jej musí zaměstnavatel vydat? 2013.  
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za předpokladu, že se budou týkat pracovního výkonu zaměstnance. "Pracovní 

posudek tak může obsahovat (...) hodnocení jeho celkového vztahu k práci a ke 

spolupracovníkům, jakož i hodnocení těch jeho osobních vlastností, které mají 

bezprostřední vztah k výkonu jeho práce, jako je svědomitost, iniciativnost, 

dodržování povinností vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (...)"177 a 

další obdobné údaje. Tomuto se věnoval i Nejvyšší soud, který ve svém rozhodnutí 

uvedl, že zaměstnavatel je v pracovním posudku oprávněn uvádět i informace 

týkající se celkového vztahu zaměstnance k ostatním pracovníkům. Zároveň se musí 

pracovní posudek omezit na konkrétní hodnocení činností zaměstnance a nelze v 

něm tak uvádět subjektivní názor na vhodnost přiřazení zaměstnance na danou 

pracovní pozici. 178 

 

 Dalším rozdílem oproti potvrzení o zaměstnání, je zákonem stanovená 15-ti 

denní lhůta, ve které je zaměstnavatel povinen pracovní posudek zaměstnanci 

vyhotovit. Tato povinnost odpadá, pokud zaměstnanec o jeho vydání požádá dříve, 

než-li 2 měsíce době před skončením pracovního poměru. Pokud i přes to 

zaměstnanec podá žádost o posudek, je zaměstnavatel povinen ho vyhotovit 

nejdříve v uvedených 2 měsících před skončením pracovního poměru. Zároveň "nic 

ale nebrání tomu, aby (...) zaměstnanec požádal o vydání pracovního posudku v 

průběhu zaměstnaneckého vztahu (bez souvislosti s jeho skončením) a vyhoví-li mu 

zaměstnavatel (...), aby požádal znovu o vydání posudku v souvislosti se skončením 

pracovního poměru."179 

 

 V souladu s ustanovením § 314 odst. 1 zákoníku práce jsou pracovním 

posudkem veškeré písemnosti, které se týkají hodnocení práce zaměstnance, jeho 

kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce. Pokud 

jde o informace o soukromém životě zaměstnance, ty do pracovního posudku 

nepatří.  

 

 Zákoník práce ve svých ustanoveních neupravuje dobu, po kterou má 

zaměstnanec právo zaměstnavatele požádat o vydání pracovního posudku; nelze 

tedy vyvozovat, že by tuto možnost pozbyl samotným rozvázáním pracovního 
                                                 
177

 BĚLINA, M. Zákoník práce (EKZ), 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 811.  
178

 Rozsudek Nejvyšší soudu České republiky ze dne 17.5.2005, sp.zn. 21 Cdo 2152/2004.  
179

 BĚLINA, M. Zákoník práce (EKZ), 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2010. s. 811.  
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poměru. De facto se jedná o časově neomezené právo zaměstnance, kdy však z 

účelu, za kterým je pracovní posudek vydáván, je zřejmé, že bude snahou 

zaměstnance získat ho ještě před hledáním nového pracovního místa. 

 

  Rovněž je nutné zmínit, že stejně jako v případě potvrzení o zaměstnání, i zde 

je zaměstnanec oprávněn domáhat se obsahové změny pracovního posudku, pokud 

se domnívá, že se nejedná o objektivní hodnocení a neodpovídá tedy skutečnosti.  

 

 Jestliže zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního 

posudku nesouhlasí, může se podle § 315 zákoníku práce domáhat ve lhůtě 3 

měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dozvěděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo 

uloženo přiměřeně jej upravit. 

 

 Podle ustanovení § 314 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnavatel oprávněn 

podávat o zaměstnanci jiné informace než ty, které mohou být obsahem pracovního 

posudku pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.  

 

7.3 ODSTUPNÉ 

 

7.3.1 ZÁKONNÉ ODSTUPNÉ 

 

 Vzhledem k tomu, že odstupné je hlavním zaměstnancovým nárokem 

souvisejícím se skončením pracovního poměru, lze předpokládat, že je většina 

zaměstnanců dostatečně obeznámena, za jakých situací jim vzniká nárok na jeho 

vyplacení a v jaké výši jim bude poskytnuto.  

 

 Odstupné je jednostranně poskytnuté peněžní plnění od uvolňujícího 

zaměstnavatele. Má charakter určité formy odškodnění zaměstnance za ztrátu 

zaměstnání bez vlastního zavinění. I zde se projevuje zásada ochrany zaměstnance, 

jakožto slabší strany pracovního poměru. Jde tedy o jednorázovou finanční 

kompenzaci za ztrátu zaměstnání. "Není rozhodné, zda zaměstnanec, kterému bylo 

odstupné poskytnuto, nastoupí do nového zaměstnání a v jaké době, či zda začne 
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soukromě podnikat (...)"180; účelem odstupného totiž není poskytnout zaměstnanci 

finanční rezervu pro překlenutí období nezaměstnanosti.  

 

 Zákoník práce upravuje odstupné v § 67 a násl., kdy toto finanční plnění 

náleží zaměstnanci vždy v případě, že dochází k rozvázání pracovního poměru 

výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů vymezených v §52 písm. a) až c), tedy z 

důvodu organizačních změn, tj. rušení zaměstnavatele či jeho části, z důvodu jeho 

přemístění nebo jeho části nebo stane-li se zaměstnanec nadbytečným z rozhodnutí 

zaměstnavatele vzhledem k organizačním změnám. Stejně tak náleží zaměstnanci 

odstupné, pokud dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou z týchž důvodů. 

Pro poskytnutí odstupného totiž není rozhodující, zda k rozvázání pracovního 

poměru dochází výpovědí či dohodou, rozhodující je pouze důvod rozvázání. "Právní 

úprava odstupného vychází, i když jí Česká republika není vázána, z Úmluvy 

Mezinárodní organizace práce č. 158 o skončení pracovního poměru z podnětu 

zaměstnavatele (...)."181  

 

 Zákonný výčet důvodů pro poskytnutí odstupného nelze, dle soudní judikatury, 

brát jako výčet taxativní. V kontextu zásady smluvní svobody subjektů soukromého 

práva, nebrání zákoník práce těmto subjektům ujednat odstupné nezávisle na § 67. 

Toto ustanovení je dle vyjádření Nejvyššího soudu ustanovením relativně kogentním; 

subjektům pracovněprávního vztahu není umožněno se odchýlit od minimální hranice 

výše odstupného. Oproti tomu jim je umožněno smluvně upravit situace, za kterých 

je odstupné vypláceno. Výše uvedené ustanovení je v souladu se zásadou legální 

licence.182  

 

 Výše odstupného poskytovaného z organizačních důvodů byla v minulosti 

stanovena jednotně a činila nejméně trojnásobek průměrného výdělku zaměstnance. 

Koncepční novelou zákoníku práce došlo s účinností od 1.1.2012 k důležité 

změně - výše odstupného je závislá na dílce doby zaměstnání. 

 

                                                 
180

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. doplněné a podstatně přepr. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 257 
181

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. vydání. C.H.Beck: Praha, 2012. s. 399.  
182

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18.9.201, sp.zn. 21 Cdo 732/2011.  
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 Výše odstupného se odvíjí od průměrného výdělku zaměstnance a délky doby 

zaměstnání u zaměstnavatele. Podle ustanovení § 67 odst. 1 ZP a zákoníku práce 

má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně: 

a) jednonásobek průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval méně, než-li 1 rok; 

b) dvojnásobek průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky; 

c) trojnásobek průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 2 roky; 

d) součet trojnásobku průměrného výdělku a částek uvedených v písm. a) až 

c), pokud dochází k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se na 

zaměstnance vztahuje konto pracovní doby postup podle § 84 odst. 4. 

 

 Zaměstnanci náleží odstupné také v případě, kdy dochází ke skončení 

pracovního poměru z důvodu dle § 52 písm. d), tedy pokud není zaměstnanec 

schopen dle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských 

služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek 

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

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

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné 

expozice. V takovém případě vzniká zaměstnanci nárok na odstupné ve výši 

nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku (§ 67 odst. 2 ZP).  

 

 Rozdílnou situací je rozvázání pracovního poměru pro nemoc z povolání či pro 

pracovní úraz, kdy se dle komentáře k zákoníku práce zaměstnavatel zcela zprostí 

odpovědnosti za jejich vznik dle § 270 (do 30.9.2015 § 367 ZP) zákoníku práce. To, 

zda se zaměstnavatel plně zprostil odpovědnosti, "je třeba řešit jako jeden z 

předpokladů pro vznik práva zaměstnance na odstupné."183 Jestliže se 

zaměstnavatel zcela zprostí povinností nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu 

podle § 270 odst. 1 zákoníku práce, nárok na odstupné zaměstnanci nevzniká. 

 

 Zákoník práce stanoví pouze minimální výši odstupného; s ohledem na 

jazykový výklad výše citovaného ustanovení lze tedy snadno dovodit, že se nejedná 
                                                 
183

 BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce, Komentář, 1. vydání. C.H.Beck: Praha, 2012. s. 399.  
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o striktně kogentní ustanovení a zaměstnavatel může svými vnitřními předpisy 

upravit výši odstupného dle svého uvážení. Takto může ovšem učinit pouze v 

souladu se zásadou zvýšené ochrany zaměstnance, tedy nelze, aby výši odstupného 

stanovil pod zákonem určenou hranici.  

 

 Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.1.2.2., z dané výpovědi musí být zcela 

patrné, z jakého důvodu je se zaměstnancem pracovní poměr rozvazován. Totéž 

platí v případě nároku na odstupné, kdy i zde je nemožné dodatečně důvody 

skončení pracovního poměru měnit či doplňovat. Specifikace výpovědních důvodů je 

neméně důležitá i v případě zrušení pracovního poměru ze zdravotních důvodů, kdy 

s ohledem na shora zmiňovanou odlišnou úpravu nároku na odstupné, je nutné 

rozlišit, zda se jedná o zdravotní nezpůsobilost způsobenou pracovním úrazem či 

nemoci z povolání, zda dlouhodobá pracovní nezpůsobilost vznikla při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nebo zda jde o zdravotní problémy 

„obecné“ povahy. 

 

 Rozdílnou situací, dle judikatury Nejvyšší soudu, je specifikace důvodů 

souvisejících s nárokem na odstupné v případě skončení pracovního poměru 

dohodou. V tomto případě soud judikoval, že pro posouzení věci, není rozhodující, 

zda byly v dohodě uvedeny důvody, pro které je se zaměstnancem pracovní poměr 

rozvázán, ale naopak je důležité zjistit skutečný stav, tedy "proč" byl se 

zaměstnancem pracovní poměr rozvázán.184  

 

 Odstupné je právem zaměstnance, které je – stejně jako ostatní práva 

zaměstnanců – soudně vymahatelné.  

 

 Dle rozhodnutí Nejvyšší soudu vzniká zaměstnanci nárok na  odstupné ze 

zákona, a proto není předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; 

takováto dohoda, která by odlišně upravovala jeho výši, by byla neplatným právním 

jednáním. Dle tohoto judikátu by se rovněž jednalo o neplatné právní jednání, pokud 

by zaměstnanec při rozvázání pracovního poměru projevil vůli vzdát se svého nároku 

na odstupné.185  

                                                 
184

 Rozsudek Nejvyšší soudu České republiky ze dne 24.1.2006, sp.zn. 21 Cdo 708/2005.  
185

 Rozsudek Nejvyšší soudu České republiky ze dne 17.5.2002, sp.zn. 21 Cdo 1667/2001.  
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   Dle právní věty z dalšího rozhodnutí Nejvyšší soudu, má zaměstnavatel nárok 

na navrácení již uhrazeného odstupného, a to tehdy, pokud zaměstnanec ještě před 

uplynutím doby určené dle výše poskytnutého odstupného pracovat 

u zaměstnavatele v jiném pracovněprávním vztahu.186 V případě, že by si 

zaměstnanec tuto finanční částku ponechal, i přes to, že by věděl, že tak jedná 

neoprávněné, jednalo by se z jeho strany o bezdůvodné obohacení dle § 2991 

občanského zákoníku. O bezdůvodné obohacení by se ovšem jednalo i v případě, 

kdyby zaměstnavatel nedostál své povinnosti odstupné vyplatit a bez spravedlivého 

důvodu si příslušnou částku ponechal. 

 

 Otázkou nároku na vrácení odstupného se zabýval Nejvyšší soud i v 

souvislosti s pracovněprávním vztahem státního zaměstnance, který po vyplacení 

odstupného pro výpověď z důvodu organizačních změn, nastoupil na pracovní místo 

u konkrétního ministerstva, jakožto zřizovatele organizační složky. Postavení 

zaměstnavatele je přiznáno státu, jakožto právnické osobě a organizační složka je 

dle § 9 zákoníku práce oprávněna v pracovněprávních vztazích za něj jednat. Dojde-

li proto ke zrušení organizační složky, lze na situaci dle Nejvyšší soudu aplikovat 

ustanovení týkající se přechodu práv a povinností při úmrtí zaměstnavatele, jakožto 

fyzické osoby. Pokud by tedy zaměstnanec nastoupil na příslušné ministerstvo, 

jakožto na zřizovatele organizační složky, je nutné takovýto případ posoudit jako 

nástup do zaměstnání u stejného zaměstnavatele, čímž zaměstnanci vzniká 

povinnost vrátit případné odstupné. To by si mohl nechat pouze v případě, že by 

nastoupil do jiné organizační složky, která by byla zřízena jiným ministerstvem, 

respektive jiným zřizovatelem.187 

 

 Oproti výše uvedeným neplatným právním jednáním spojeným s hrazením 

odstupného, je nutné uvést další judikát Nejvyššího soudu, který přímo souvisí s 

nárokem na jeho vrácení. Dle tohoto je možné, aby si subjekty pracovněprávního 

vztahu sjednaly právně akceptovatelným způsobem, že zaměstnavatel nebude 

od zaměstnance požadovat navrácení odstupného. Pokud i přes to tak udělá, 

odporuje to dobrým mravům, přičemž dle rozhodnutí Nejvyššího soudu je v tomto 

                                                 
186

 Rozsudek Nejvyšší soudu České republiky ze dne 29.5.1998, sp.zn. 21 Cdon 1858/1997.  
187

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 13.9.2005, sp.zn. 21 Cdo 1031/2005. 



107 

 

směru důležité, aby v případném sporu soudu věc posuzovaly i z tohoto hlediska, 

jinak by se jednalo o neúplné a nesprávné posouzení věci.188 

 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, odstupné je posledním důležitým 

zaměstnancovým nárokem, pokud skončení pracovního poměru splňuje zákonné 

předpoklady. S ohledem na závažnost rozvázání pracovního poměru a jeho sociální 

dopad na zaměstnance, je důležité zdůraznit zásadu: "Neznalost zákona 

neomlouvá", kdy v kontextu právní praxe nelze očekávat, že zaměstnavatel vždy 

dostojí svým povinnostem a bude se zaměstnancem jednat čestně; z tohoto důvodu 

je nutné, aby se každý zaměstnanec řádně s touto problematikou obeznámil 

 

7.3.2 SMLUVNÍ ODSTUPNÉ 

 

  Jedná se o právo zaměstnavatele určit rozdílně výši odstupného oproti 

zákonné úpravě. Tuto možnost zavedla až novela zákoníku práce v roce 2001, 

přičemž smluvní navýšení se rovnalo násobku průměrného výdělku a jeho úpravu 

musela obsahovat kolektivní smlouva či vnitřní předpis zaměstnavatele pokud u něho 

neexistovala odborová organizace a proto nebylo možné uzavřít kolektivní smlouvu. I 

v tomto případě je cílem smluvního odstupného zvýhodnění zaměstnance, jakožto 

slabší strany pracovněprávního vztahu.  

 

 „Aktuální znění § 67 zákoníku práce však přináší jiný interpretační problém. 

Tím je spor o to, zda je možné, aby dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

přiznala zaměstnanci odstupné ve smyslu § 67 zákoníku práce i z jiných důvodů, než 

které jsou v tomto paragrafu vypočteny.“189 Tedy kromě volného ujednání samotné 

výše odstupného je možné, aby odstupné bylo poskytnuto i z jiných důvodů než 

stanoví zákoník práce. 

 

  Ovšem i zde je nutné upozornit na diskriminační ujednání, která by mohla 

vést ke sporům mezi subjekty pracovněprávních vztahů. To znamená, že i přes 

smluvní volnost v tomto případě, je nutné dodržovat rovnost v ujednání v rámci 

obdobných skupin zaměstnanců. Tedy je nutné, aby zaměstnavatel při sjednávání 

                                                 
188

 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22.05.2014, sp.zn. 21 Cdo 2071/2013.  
189

 CHALDA, O., NEUVIRT, T.  Sporné otázky kolem odstupného. 17.2.2012  
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smluvního odstupného, nerozlišoval mezi konkrétními zaměstnanci. Rozdílné 

navýšení odstupného je možné vázat na určitá kritéria, ta však nesmějí  být v rozporu 

s principem zákazu diskriminace. Není např. možné poskytnout vyšší smluvní 

odstupné s ohledem na věk – starším zaměstnancům vyšší odstupné, šlo by o 

diskriminaci z důvodu věku. Stejně tak není možné navýšení odstupného z důvodu 

rodinného stavu např. pokud jde o svobodné matky s nezaopatřenými dětmi. 

Zaměstnavatel tedy může smluvní odstupné určit např. s ohledem na pracovní místo 

nebo na délku trvání pracovního poměru. 

   

 Navýšení zákonného odstupného může být sjednáno v kolektivní smlouvě, 

v individuální smlouvě nebo stanoveno vnitřním předpisem zaměstnavatele. 

 

 Nejvyšší soud rovněž ve svém rozhodnutí190 dospěl k závěru, že vyjma výše 

uvedeného odstupného lze sjednat odlišně i případy, pro které je lze poskytnout. 

Nejvyšší soud dovodil, že ustanovení upravující odstupné, není ustanovením 

kogentním, které by smluvním stranám v odlišné úpravě bránilo.  

 

 Zaměstnavatel tedy může zaměstnanci v souvislosti s rozvázáním pracovního 

poměru poskytnout odstupné i z jiných než zákonných důvodů, a to i v jiných 

násobcích průměrného výdělku nebo i konstantní částku.191 

 

 I u smluvního odstupného lze aplikovat zásadu „co není zakázáno, je 

dovoleno“, tedy pokud zákon nestanoví jinak, lze ujednat odlišně. Záleží tedy na 

zaměstnavateli, zda je ochoten např. v rámci jednáni o pracovní smlouvě navýšit 

položku odstupného, která jistým způsobem představuje pro zaměstnavatele ztrátu, 

která je spojena i se ztrátou pracovní síly.  

   

 Zaměstnavatel je povinen vyplatit zaměstnanci odstupné v nejbližším 

výplatním termínu po skončení pracovního poměru, pokud se písemně nedohodnou 

se zaměstnancem buď na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru 

nebo na pozdějším termínu. 

 
                                                 

190
 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.9.2012  sp.zn. 21 Cdo 732/2011.  

191
 Pod. též: Vysokajová, M., Kahle, B., Randlová, N., Hůrka, P., Doležílek, J. Zákoník práce. Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, Praha 2015, str. 164 
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 Je nutné se ještě stručné zmínit o vztahu odstupného a podpory 

v nezaměstnanosti – uchazeči o zaměstnání, který je evidován u krajské pobočky 

Úřadu práce ČR a jemuž bylo z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, se 

podle ustanovení § 44a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, poskytne podpora v nezaměstnanosti až po uplynutí doby 

rovnající se počtu násobku průměrného výdělku odpovídajícího zákonnému 

odstupnému.  
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ZÁVĚR 

 

 

 Cílem této práce bylo podat ucelený výklad o skončení pracovního poměru, 

k čemuž byla využita nejen odborná literatura, ale i judikatura a odborné články; 

cílem bylo rovněž rozebrat právní úpravu skončení pracovního poměru s účinností od 

1.1.2014 a poukázat i na některé aplikační problémy.  

  

 Vzhledem k tomu, že při skončení pracovního poměru může dojít ke zhoršení 

sociální situace zaměstnance i ke komplikacím na straně zaměstnavatele, je právní 

úprava skončení pracovního poměru v zákoníku práce dosti podrobná. Je vždy nutné 

ji respektovat, aby se smluvní strany nedostaly do složitých problémů.  

 

 Ve své práci jsem se zabývala také změnami, které do oblasti právní úpravy 

skončení pracovního poměru přinesla s účinností od 1.1.2014 soukromoprávní 

rekodifikace. Projevuje se hlavně v obecné části pracovního práva, občanský 

zákoník upravuje zejména statusové věci a také neplatnost právních jednání. Pokud 

jde o zvláštní část, tak k větším změnám nedošlo, pro pracovní právo platí kontinuita 

právní úpravy.  

  

 Za určitý problém, který může způsobit komplikace při aplikaci právní úpravy, 

považuji zdánlivá právní jednání vyjádřená výrazem „nepřihlíží se“. Jde o úplné 

novum v pracovněprávních vztazích, nejedná se o neplatnost právního jednání, ale o 

situaci, kdy právní jednání neexistuje, nepřihlíží se k němu. Znamená to, že ta ze 

stran pracovního poměru, vůči níž bylo zdánlivé právní jednání učiněno, může dále 

pokračovat ve výkonu práce, protože pracovní poměr zůstává i nadále zachován. 

Otázkou je, jak se k této problematice postaví judikatura.  

  

 Za problém považuji i možnost zákonného zástupce okamžitě zrušit pracovní 

poměr nezletilého zaměstnance mladšího 16 let. Toto oprávnění je velmi diskutabilní, 

zejména v kontextu s otázkou, zda je možné, aby zákonný zástupce zrušil 

pracovního poměr i proti vůli obou smluvních stran. Může-li nezletilý, který ukončil 

povinnou školní docházku a dosáhl věku 15-ti let, uzavřít pracovní smlouvu, je 
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problematické zda třetí osoba může zasáhnout do uzavřeného pracovněprávního 

vztahu. Toto lze chápat jako porušení smluvní svobody nezletilého zaměstnance i 

zaměstnavatele. Kromě toho chci poukázat na to, že připravovaná tzv. urgentní 

novela občanského zákoníku, která byla rozeslána do vnějšího připomínkového 

řízení v listopadu roku 2014, už počítá s tím, že příslušné ustanovení zákoníku práce 

má být zrušeno. Stejně tak je mimo jiné navrhováno, aby se právní úprava 

způsobilosti uzavřít pracovní smlouvu jako nezletilý zaměstnanec vrátila ke stavu 

platnému a účinnému k 31.12.2013 

 

 Svůj velký význam má stále základní funkce pracovního práva, tj. ochranná 

funkce pracovního práva, a to již s ohledem na několikrát zmiňované slabší 

postavení zaměstnance v rámci pracovněprávních vztahů. Svým způsobem se tato 

funkce může někdy jevit jako protěžování jednoho ze subjektů pracovněprávních 

vztahů, ale s ohledem na finanční i sociální závislost zaměstnance na příjmech 

plynoucích od zaměstnavatele je zřejmé, že tato ochranná funkce je na místě. 

Uplatnění ochranné funkce je velmi důležité právě v oblasti právní úpravy skončení 

pracovního poměru. Jde zde hlavně o to, aby zaměstnanci, kteří dobře a svědomitě 

pracují, měli jistotu, že s nimi nebude bez závažného důvodu rozvázán pracovní 

poměr. Diskuse o možnosti zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr výpovědí bez 

uvedení důvodu lze považovat za značně problematické.  

 

 Otázkou ovšem zůstává, zda intenzita ochranné funkce není přílišná a zda je 

dlouhodobě udržitelným trendem. Přílišná ochrana některých zaměstnanců – např. 

žen v souvislosti s mateřstvím, by mohla odradit zaměstnavatele od jejich 

zaměstnávání. Určitý stupeň ochrany žen v souvislosti s mateřstvím je nutný, 

zvýšená ochrana v pracovněprávních vztazích by měla být poskytována zejména 

těhotným ženám a matkám malých dětí. Určit míru této ochrany ovšem není pro 

zákonodárce vůbec snadné. Právní úprava by měla na straně jedné chránit 

oprávněné zájmy žen, na straně druhé by neměla odrazovat zaměstnavatele od 

zaměstnávání mladých žen.  

  

 Tento úkol není snadný. Proto je nutné každou změnu právní úpravy v této 

oblasti pečlivě zvážit. Důležitou úlohou je i role oborové organizace, jakožto 

organizace zastupující zájmy zaměstnance.  
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 Na základě rozboru právní úpravy skončení pracovního poměru lze 

konstatovat, že tato úprava je v zásadě vyhovující. Jde hlavně o to, aby ji jak 

zaměstnavatelé, tak i zaměstnanci respektovali, aby nebyla obcházena 

nebo dokonce porušována. 



 

SHRNUTÍ 

 Rigorózní práce je zaměřena na systematický výklad problematiky skončení 

pracovního poměru a pojmů s ním bezprostředně souvisejících. První kapitola je 

zaměřena na obecné definování pracovního práva, jakožto právního odvětví 

upravující skončení pracovního poměru. Druhá kapitola byla věnována vztahu mezi 

zákoníkem práce a občanským zákoníkem. Ve třetí kapitole byly zmíněny 

nejdůležitější mezinárodní dokumenty týkající se předmětu práce. Čtvrtá a pátá 

kapitola byly zaměřeny na hlavní zásady pracovního práva a na subjekty 

pracovněprávních vztahů. Šestá kapitola vymezuje způsoby skončení pracovního 

poměru, přičemž sedmá kapitola obsahuje povinnosti subjektů pracovněprávních 

vztahů souvisejících se skončením pracovního poměru.  
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    Abstrakt: 

 

Thesis is focused on the systematic interpretation of the issue of termination of 

employment and associated terms. The first chapter focuses on a general definition 

of labor law, as a legal branch covering the termination of employment. The second 

chapter was devoted to the relationship between the Labour Code and the Civil 

Code. In the third chapter were mentioned the most important international 

documents on the subject of the thesis. The fourth and fifth chapters were focused on 

the main principles of labor law and it´s entities. The sixth chapter describes ways of 

termination of employment, while the seventh chapter contains the duties of the 

subjects of labor relations related to termination of employment.  
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