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Úvod 

Založení pracovního poměru jmenováním je jedním ze dvou způsobů založení 

pracovního poměru, které je definováno zákoníkem práce. Druhým způsobem je založení 

pracovního poměru pracovní smlouvou. V této práci se budu zabývat tím mnohem méně 

užívaným způsobem, a to jmenováním.  

Toto téma jsem si vybrala, jelikož institut jmenování je dle mého názoru nynější 

literaturou ne zcela doceněným tématem, ačkoliv je neméně důležitým než pracovní 

smlouva. Aktuálně chybí komplexní zpracování uvedeného tématu, které je bezesporu 

zajímavé a bohužel dikcí dnešního zákoníku práce  je poněkud zanedbáno. Na rozdíl od 

úpravy založení pracovního poměru pracovní smlouvou, je jmenování zákoníkem práce 

upraveno spíše jen okrajově, s odkazem na úpravu speciálními zákony. 

V této práci budu čerpat především z komentářů zákoníku práce, judikatury, 

článků, ale také z učebnic a dalších publikací. Díky, dle mého názoru, nekoncepčně pojaté 

úpravě založení pracovního poměru jmenováním v zákoníku práce, dochází k různým 

výkladům jednotlivých ustanovení obecnými soudy, což nutně vyústilo k judikatornímu 

pokrytí téměř všech důležitých oblastí právní úpravy založení pracovního poměru 

jmenováním. 

V úvodu této práce se budu zabývat charakterem institutu jmenování, jeho 

zákonnými podklady, předpoklady vzniku a všeobecnému využití tohoto institutu v 

českém právním prostředí. 

V další části se budu věnovat genezi tohoto institutu, a to především od platnosti 

našeho prvního zákoníku práce z roku 1965, jeho novelami a poté vývojem úpravy od 

schválení nového zákoníku práce v roce 2006. Neopomenu však zmínit i všeobecný vývoj 

pracovního práva a pracovního poměru před rokem 1965. 

 Poté budu pojednávat o prvcích pracovního poměru založeného jmenováním, a to 

o subjektech, objektu a obsahu tohoto institutu. V části věnované subjektům se budu 

zaobírat jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli a to v první řadě omezenému okruhu 

pracovních pozic, na které je možno jmenovat. Taktéž se budu zabývat pojmem vedoucí 
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zaměstnanec a jeho důležitostí v rámci institutu jmenování a také specifikům úpravy 

zkušební doby. V rámci objektu pracovněprávních vztahů se budu věnovat dnešnímu 

chápání a definici závislé práce. Dále se budu věnovat obsahu pracovněprávního vztahu 

– vzájemným právům a povinnostem zaměstnance a zaměstnavatele. 

 Následně se budu zabývat institutem jmenování jako takovému, jeho obsahovým 

a formálním náležitostem, jeho vztahu k pracovní smlouvě a také ke smlouvě manažerské.  

V neposlední řadě se budu zaobírat skončením pracovního poměru založeného 

jmenováním a také zánikem pracovněprávního vztahu, jelikož v případě pracovního 

poměru založeného jmenováním se tyto instituty nemusí překrývat. Prvotně se budu 

věnovat odvolání a vzdání se funkce a dále pak zákonnými způsoby skončení pracovního 

poměru a specifikům jejich užití na pracovní poměr založený jmenováním. Také zmíním 

pravidla pro doručování a jejich důležitost v rámci úpravy pracovního poměru. Poté se 

budu obšírněji věnovat fikci výpovědi pracovního poměru pro nadbytečnost v rámci 

pracovního poměru založeného jmenováním. 

Posléze bych ráda nastínila právní úpravu oblasti institutu jmenování v právním 

řádu Slovenské republiky. A to vzhledem k společnému právnímu vývoji v minulosti a 

především odlišnostem následujícím po rozpadu společného státu.  

 V závěru zhodnotím nynější právní úpravu, její dopad na aplikovatelnost v 

nynějších podmínkách a také uvedu dílčí úvahy de lege ferenda, které by mohly vyřešit 

některé nedostatky stávající úpravy, které nastíním v průběhu své diplomové práce. 

Konečně se budu zabývat otázkou, zda je tato úprava pro český právní řád nezbytná a 

přínosná, či zda by nemělo být přistoupeno ke zrušení stávající právní úpravy založení 

pracovního poměru jmenováním, přičemž by i pro vznik pracovního poměru, dnes 

zakládaného jmenováním, postačilo toliko založení pracovního poměru smlouvou.  
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1 Charakter a využití právního jednání jmenování 

Jmenování je spolu s pracovní smlouvou jediným způsobem, kterým lze v České 

republice, dle zákoníku práce, založit pracovní poměr. Zákoník práce z roku 1965 znal i 

další způsob založení pracovního poměru, a to volbu. Založení pracovního poměru 

jmenováním je specifikem českého pracovního práva, ve většině zemí se uplatňuje pouze 

vznik pracovního poměru smlouvou.1 

Jmenování je jednostranné pracovněprávní jednání, kdy pro platnost tohoto 

jednání je nutný souhlas druhé strany (zaměstnance). Jmenování není jednostranným 

právním jednáním podle ObčZ, jelikož toto jednostranné právní jednání není účinné bez 

souhlasu zaměstnance.2 Jde o jednání atypické, jelikož projev vůle druhé strany je u 

většiny ostatních jednostranných právních jednání irelevantní.3 Jmenovací akt může být 

jak písemný, tak ústní a nemusí být za jmenovací akt výslovně označen. Souhlas může 

být ústní i vyjádřen konkludentně. 

Jmenováním se zakládá pracovní poměr pouze v případech vedoucího pracovního 

místa, tj. u vedoucích zaměstnanců.4 Jde o případy, které jsou taxativně stanoveny v § 33 

odst. 3 ZPr a případy kdy to stanoví zvláštní právní předpis. Toto ustanovení zákoníku 

práce je kogentní, a proto vylučuje u těchto pozic založení pracovního poměru smlouvou.5 

Všeobecně jde o pracovní pozice u zaměstnavatelů, jejichž hospodaření je navázáno na 

veřejné rozpočty.6 „V § 33 odst. 3 ZPr je pod písmeny a)-g) obsažen taxativní výčet 

                                                      

1  GALVAS, Milan a Miloslava PRUDILOVÁ. Pracovní právo po vstupu ČR do EU. 1. vyd. Brno: CP 

Books, 2005. ISBN 80-251-0523-7. str. 11  

2  ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. Praha: Auditorium, 2012. ISBN 978-80-

87284-24-7. str. 233  

3  VANĚČKOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z pracovního práva. 1. vyd. Praha: České vysoké učení 

technické, 2016.  ISBN 978-80-01-05894-7. str. 32 
4     § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

5  ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva: analýza limitů podpůrné působnosti 

obecného občanského práva v pracovněprávních vztazích. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012., ISBN 978-

80-87284-24-7.  s. 233 

6  KUBÍNKOVÁ, Marcela a Jaroslav STRÁNSKÝ. Základy teorie práva a pracovní právo. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Jana Amose Komenského, 2009.  ISBN 978-80-86723-83-9. str. 105  
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jmenovaných zaměstnanců. Jedná se vesměs o situace, kdy zaměstnavatelem je buď přímo 

stát, nebo subjekt bezprostředně se státem svázaný (státní podnik, státní fond či 

příspěvková organizace). Jistou výjimkou jsou příspěvkové organizace, které nemusí být 

vždy svázány se státem.“7 Tudíž se jmenování,  na rozdíl od úpravy zákoníku práce z roku 

1965, nevyužije v soukromém sektoru, nýbrž jen v sektoru veřejném. Okruh vedoucích 

pracovních míst, na které lze jmenovat, je zákoníkem práce značně omezen, ale poslední 

novelizace tento okruh rozšířily. Okruh jmenovaných zaměstnanců je vymezen okruhem 

zaměstnavatelských subjektů 

Ústavní soud se k existenci nutnosti úpravy založení pracovního poměru 

jmenováním vyjádřil: „Podle názoru Ústavního soudu lze dovodit, že prostřednictvím v 

napadeném ustanovení vyjmenovaných zaměstnavatelů se realizuje státní politika a plní 

se funkce státu; proto by stát měl mít rozhodující právo určit, kdo bude jeho jménem 

vystupovat (či v jistém smyslu za něj) či plnit jeho úkoly. Takovému oprávnění státu pak 

jednoznačně odpovídá jmenování, které má konstitutivní povahu.“8 Čímž také zhodnotil 

jeho funkci a určil jeho využití. 

Stejně jako jsou stanovena pracovní místa, na která je možno jmenovat, tak jsou 

stanoveny i osoby, které jsou na základě zákonného zmocnění oprávněny jmenovat. 

Výčet nalezneme v zákoníku práce či ve zvláštních právních předpisech. 9 Jiné osoby, 

než ty, které jsou taxativně stanoveny v § 33 odst. 4 ZPr nebo ve zvláštním právním 

předpisu nemohou jmenování provádět.  

Právní jednání jmenování je pevně svázáno s institutem odvolání z pracovního 

místa. Pokud lze zaměstnance na vedoucí místo jmenovat je nutné, aby ho bylo možné z 

pracovního místa taktéž odvolat. Zaměstnanec také musí mít právo se daného pracovního 

místa vzdát.10  

                                                      

7  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 205 

8  Nález sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. března 2008 (N 55/48 SbNU 629; 116/2008 Sb.). 

9  § 33 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

10  § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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2 Geneze právní úpravy jmenování a odvolání  

Zákonodárství o práci má historicky velmi dlouhý vývoj a stále se vyvíjí. Pracovní 

právo odráží jak politickou situaci, tak státoprávní ideu ve společnosti a společně s ní se 

rozvíjí a je jak politickou situací, tak státoprávní ideou determinováno.   

Existenci jistých forem zákonodárství o práci můžeme nalézt již ve starověku. 

Nám nejbližší je úprava římského práva, která položila základy našemu právnímu 

systému. Již ve starověkém Římě existovala určitá úprava výkonu práce – je možno uvést 

zejména institut římského práva locatio conductio operarum. 11  Také mezopotámský 

Chamurappiho zákoník upravoval některé pracovní vztahy. Příkladem uveďme článek 

257, který upravuje právo na výplatu pro najatého pracovníka na poli, článek 258, který 

upravuje výplatu najatého řidiče vola (pravděpodobně při polních pracích); článek 237 

upravuje právo na výplatu najatého námořníka atd. 12 

2.1 Před rokem 1965 

Středověk přinesl první český horní zákoník obsahující právní aspekty výkonu 

práce, a to Ius regale montanorum z roku 1300. Tento horní zákoník Václava II. upravoval 

podmínky pro těžbu a zpracování stříbra, obsahoval protikoaliční předpisy zamezující 

organizaci dělníků ve spolcích, ale také obsahoval na svou dobu velmi pokroková 

pravidla pro bezpečnost práce. Dále upravoval pracovní dobu a výplatu mezd. Jako další 

úpravy výkonu práce lze uvést různé čelední a cechovní řády, na jejichž základě se 

uzavíraly čelední, tovaryšské a učednické smlouvy – obdoby dnešních pracovních 

smluv.13 

 

                                                      

11  KINCL, Jaromír, Michal SKŘEJPEK a Valentin URFUS. Římské právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

1995. ISBN 80-7179-031-1. str. 255 

12  The Code of Hammurabi [online]. Trans. L. W. King. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp. Překlad vlastní. 

13  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 19 a násl. 

http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp
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Na konci 18. století se začínají vydávat předpisy upravující práci v továrnách. 

Týkaly se například úpravy práce a pracovních podmínek dětí a zaopatření pracovníků v 

nemoci.14 

Za počátek úpravy moderních pracovních vztahů lze považovat Všeobecný 

zákoník občanský (ABGB)15 z roku 1811, který upravil námezdní smlouvu, kterou po 

novelizaci štěpí na smlouvu služební a smlouvu o dílo. Ze smlouvy služební se postupně 

vyvinula nynější pracovní smlouva. Zákoník stanovil, že služební smlouva vznikla, 

pokud se někdo zavázal po určitou dobu vykonávat služby, a to osobně a za přiměřenou 

úplatu (pokud smlouva nestanovila něco jiného). Služební poměr vyplývající z této 

smlouvy zpravidla skončil uplynutím smluvené doby.16 

ABGB v hlavě 26 upravuje služební smlouvu, smlouvu námezdní, nárok na plat 

či mzdu, povinnosti zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec onemocní, skončení 

služebního poměru, ale také smlouvu o dílo a další.17 Jde tedy o první případ komplexní 

úpravy pracovního vztahu u nás. 

Za základ ochranného zákonodárství18 je považován Dvorský dekret Josefa II. z 

roku 1786 upravující hygienu pracujících dětí. K největšímu rozvoji ochranného 

zákonodárství dochází však až kolem poloviny 19. století dalšími dekrety upravujícími 

pracovní dobu dětí a zacházení se zaměstnancem v případě úrazu či nemoci.19   

                                                      

14  VANĚČEK, Václav. Dějiny státu a práva v Československu do roku 1945. 3., doplněné a přeprac. vyd. 

Praha: Orbis, 1976. str. 291 

15  Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen 

Monarchie  

16  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 20 

17  SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE, Civilní kodexy 1811 - 1950 - 1964. 1. vyd. Brno: Doplněk, 

1993. ISBN 80-210-0597-1. str. 236 a násl. 

18  Blíže k otázce vzniku ochranného zákonodárství Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie 

obecných vědomostí/ díl sedmý Dánsko-Dřevec. Fotoreprint původního vydání z roku 1893. Praha: 

Paseka, 1997. ISBN 80-718-5104-3.  Heslo: Dělnická otázka, str. 216 a násl. 

19  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 21 
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Následovalo přijímání dalších právních předpisů v souvislosti s rozvojem 

ochranného zákonodárství, které samostatně upravovaly postavení osob a pracovní 

podmínky zaměstnanců, což vedlo k zužování aplikace ABGB. Mezi tyto zákony patří 

obecný horní zákon (1854)20 a živnostenský řád (1859)21  a množství dalších zákonů 

upravující dílčí problematiku specifického odvětví.  

Obecný horní zákon obsahoval ustanovení směřující k ochraně zdraví dělníků a 

přikazoval majitelům dolů zřizovat bratrské pokladny. Živnostenský řád obsahoval 

podobná ustanovení, nadto obsahoval úpravu zaměstnávání dětí s tím, že děti do 10 let 

věku nesmí být zaměstnávány vůbec a děti mezi 10-12 lety věku jen na základě žádosti 

otce.22  

Prosincová ústava položila základ pro vznik kolektivního vyjednávání a 

kolektivního pracovního práva. Další úpravu ochranného zákonodárství přinesl zákon o 

zřizování živnostenských dozorců,23 kterým se zřídila obdobná instituce, jakou je nyní 

inspekce práce. V roce 1883 byla přijata novela živnostenského řádu, která omezila práci 

dětí mezi 12-14 lety věku na osm hodin denně a práci mladších 12 let zakázala úplně. 

Zakázala také práci dětí mladších 14 let v továrnách. Novela obecného horního zákona z 

roku 1884 upravila nejen pracovní dobu dětí, ale i dospělých dělníků.24 

Dále byla postupně upravena státní služba, a proces úpravy byl završen zákonem 

č. 15/1914 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební 

pragmatika). 

Velké množství veřejnoprávních i soukromoprávních předpisů různé právní síly 

vznikalo i po vzniku Československé republiky. 25  První Československá republika 

přejala rakousko-uherské zákonodárství, ale díky hospodářské krizi, v důsledku první 

                                                      

20  Zákon ze dne 23. května 1854,146/1854 ř. z., obecný horní zákon 

21  Zákon ze dne 20. prosince 1859 227/1859 ř. z., řád živnostenský  

22  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 21 

23  Zákon ze dne 17. června 1883, 117/1883 ř. z., o zřizování dozorců živnostenských   

24  MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 

2003. ISBN 80-7201-433-1. str. 294 a násl. 

25  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. Praha: Vyšehrad, 1997. 1. vyd. ISBN 80-85305-36-4. str. 18 
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světové války, byla nucena liberalizovat pracovněprávní zákony ve prospěch 

zaměstnanců a zvýšit jejich ochranu v pracovněprávních vztazích.  

Stále za platnosti ABGB byl přijat zákon č. 154/1934 Sb. z. a n., o pracovním 

poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v 

podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích) a stal se tak určitým 

výchozím základem zákoníku práce, a to i když upravoval pouze smlouvu o práci a otázky 

s ní související. 

Po dobu nacistické okupace našich zemí bylo v zásadě, s určitými úpravami, 

ponecháno v platnosti dřívější pracovní zákonodárství. Byla však do něho vnesena 

nacistická opatření, kupř. zavedení všeobecné pracovní povinnosti a připuštění nucených 

prací (totálního nasazení), restrikce koaličních práv, zavedení pracovních knížek pro 

evidenci pracovních sil, diskriminace v zaměstnání, atd. Hlavní byla snaha přizpůsobit 

protektorátní právo právu říšskému.26 

Po skončení druhé světové války bylo zrušeno protektorátní pracovní právo a 

původní rakousko-uherské zákony zůstaly v platnosti. Začal se rozvoj úpravy 

pracovněprávního zákonodárství, jehož směr byl odkloněn v roce 1948 nástupem 

komunistického režimu. 

 KSČ jakožto vedoucí strana nechala přebudovat právní řád podle 

„socialistických principů“. Charakteristickým znakem socialistického zákonodárství v 

pracovním právu se stalo sjednocení úpravy pro všechny pracovníky v pracovním 

poměru.27 

2.2 Vývoj mezi léty 1965 až 2006 

Přelomovým pro pracovní právo se stal rok 1965, kdy byl schválen zákon č. 

65/1965 Sb., zákoník práce, jehož návrh připravila Ústřední rada odborů. Tento zákoník 

                                                      

26  MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3. přeprac. vyd. Praha: Linde, 

2003. ISBN 80-7201-433-1. str. 485 a násl. 

27  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. Praha: Vyšehrad, 1997. 1. vyd. ISBN 80-85305-36-4.  str. 28 
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obsahoval komplexní úpravu pracovního práva a to tak, aby odpovídalo a bylo v souladu 

se socialistickým zřízením. Pro zákoník práce z roku 1965 byla charakteristická 

kogentnost ustanovení, komplexnost, jednotnost a naprosté osamostatnění a nezávislost 

na ostatních zákonech.28 Od počátku tento zákoník nezná a ani nepočítá se soukromým 

zaměstnáváním. Stranami pracovního poměru jsou pouze pracovník na straně jedné a 

socialistická organizace na straně druhé. „Socialistické organizace jsou samostatné 

organizační útvary, které mají způsobilost vystupovat v hospodářskoprávních, 

občanskoprávních a pracovněprávních vztazích svým jménem jako samostatní nositelé 

práv a povinností. (…) Aby určitá organizace mohla mít právní subjektivitu, musí 

splňovat nezbytné předpoklady, jimiž je: (…) 3. legalita, to znamená, že musí být určitou 

formou legalizována a to zřízena přímo zákonem nebo orgánem příslušným k  tomu podle 

zákona, nebo že k jejímu zřízení bylo dáno přivolení příslušným orgánem.“29  Tento 

zákoník také neznal dohody o pracích mimo pracovní poměr, lidé se museli spolehnout 

na institut občanské výpomoci. 

Zákoník práce z roku 1965 znal trojí způsob založení pracovního poměru, a to 

pracovní smlouvou, volbou a jmenováním. Toto dělení nalezneme v § 27 ZP65 . Odstavec 

4. tohoto ustanovení stanovil, že „jmenováním může být založen pracovní poměr jen u 

vedoucích pracovníků jmenovaných do jejich funkce orgánem nadřazeným organizaci, v 

níž má pracovník svou funkci vykonávat.“ Tudíž již od počátku úpravy založení 

pracovního poměru jmenování bylo stanoveno, že lze jmenovat jen na pozici vedoucího 

pracovníka.  

Zákoník ovšem umožňoval založení pracovního poměru jmenováním nejen u 

vedoucích organizace, nýbrž i u dalších vedoucích pracovníků, pokud to stanovil právní 

předpis, organizační řád, statut či jiný vnitřní předpis. Příkladem lze uvést jmenování 

generálního ředitele odborového podniku, koncernu a trustu, podle nařízení vlády ČSSR 

č. 91/1974 Sb., ministrem, který tuto výrobní hospodářskou jednotku zřídil. Generální 

                                                      

28  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 24  

29  MADAR, Zdeněk. Právnický slovník 4. zcela přeprac. a dopl. vyd. Praha: Orbis, 1978. 2 sv. str. 292 
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ředitel stojící v čele výrobní hospodářské jednotky jmenuje ředitele národních podniků, 

účelových organizací, koncernových podniků a koncernových účelových organizací, jež 

tvoří tuto výrobní hospodářskou jednotku (pokud si to nevyhradil ministr). Konečně řada 

speciálních zákonů stanovila další případy jmenování do funkce. Jde například o ředitele 

státních pojišťoven a spořitelen, jež jsou jmenováni ministrem financí. 30  Toto je 

důležitým aspektem institutu jmenování do dnešní doby. Z dikce tohoto ustanovení lze 

vyčíst, že jmenovat pracovníka bylo možným, ne však nutným způsobem založení 

pracovního poměru vedoucího zaměstnance. 

Dále se institutu jmenování věnoval oddíl pátý tohoto zákona nazvaný „Volba a 

jmenování“. Ve čtyřech paragrafech (§ 65-68) upřesňoval úpravu § 27. Odstavec druhý 

§ 65 upravoval den vzniku, odvolání a skončení pracovního poměru. Stanovil, že 

odvoláním pracovní poměr nezaniká, a že následné převedení na jinou práci musí být 

projednáno s pracovníkem. Také stanovil, že jmenování i odvolání je třeba projednat s 

vyšším odborovým orgánem. Následující § 66 upravoval dopad jmenování na pracovní 

poměr uzavřený s jiným zaměstnavatelem před vznikem nového pracovního poměru 

založeného jmenováním, § 67 řeší stejnou problematiku, ale v případě zaměstnance v 

pracovním poměru u stejného zaměstnavatele, a závěrem § 68 ustanovuje subsidiární 

použití pracovní smlouvy na jmenováním založený pracovní poměr. V této podobě 

zůstala ustanovení týkající se jmenování až do roku 1988. 

Novela schválená 14. prosince 198831 přinesla pro institut jmenování významné 

změny. Tyto změny navazovaly na přijetí zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku. 

Došlo k zpřesnění okruhu vedoucích pozic, na něž je možné jmenovat v § 27 ZP65 tak, 

že výčet vedoucích funkcí na které je možno jmenovat stanoví nařízením vláda po 

projednání s Ústřední radou odborů, vyjma vedoucích pracovníků společenských 

organizací. Jmenováním se dal založit pracovní poměr jen na základě stanov 

společenských organizací či na základě úpravy zvláštních zákonů. Hlavní změnou v § 65 

                                                      

30  BERNARD, František a Jarmila PAVLÁTOVÁ. Vznik, změny a skončení pracovního poměru. 1. 

vydání, Praha: Práce, 1979. str.  

31  Zákon č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce   
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bylo doslovné určení, že zaměstnavatel může odvolaného zaměstnance, po projednání s 

odborovou organizací, převést na jinou práci, a to i bez jeho souhlasu a bez nutnosti toto 

projednat s odborovým orgánem. § 67 byl pozměněn, tak aby odpovídal obsahu § 65. 

Po pádu totalitního režimu byly přijaty zákony č. 105/1990 Sb., o soukromém 

podnikání občanů a zákon č. 103/1990 Sb., kterým se měnil hospodářský zákoník. Tyto 

zákony umožnily soukromé podnikání formou obchodní společnosti a rozšířily tím okruh 

zaměstnavatelů (organizací). 

Další novela schválená 5. prosince 199032 přinesla jak koncepční tak obsahové 

změny úpravy institutu jmenování. Novinkou je změna odst. 4 § 27, který se stává 

kogentním a stanoví, že „jmenováním se pracovní poměr zakládá jen u vedoucích 

pracovníků…“. Tudíž na vybraných pozicích neumožňuje užití založení pracovního 

poměru pracovní smlouvou. Byl vytvořen nový 5. odstavec § 27, do kterého byla 

přesunuta část odst. 4 § 27 a výrazně pozměněna. Tento odstavec taxativně stanovil  okruh 

funkcí vedoucích pracovníků, na něž se vztahuje založení pracovního poměru 

jmenováním. Došlo také ke sloučení § 65, § 66 a § 67 do prvého z uvedených. Odstavec 

první pojednával o vzniku a vztahu pracovníka k organizaci, u níž se pracovní poměr 

zakládá. Odstavec druhý stanovil postup pro případ, že zaměstnavatel nemá pro 

odvolaného zaměstnance vhodnou pracovní pozici. 

Ustanovení § 65 ZP65 bylo poté pozměněno zákonem č. 231/1992 Sb. 33 . 

Stanovilo, že se organizace musí s odvolaným zaměstnancem dohodnout na dalším 

pracovním zařazení – není tedy již možné pracovníka zaměstnavatelem svévolně převést. 

Také stanovilo možnost zaměstnancem nabídnuté pracovní místo odmítnout. 

Poslední větší novela původního zákoníku práce, která zasahuje do úpravy 

institutu jmenování, pochází z 23. března 1994. Tato novela mimo jiné přinesla změnu 

názvosloví, kdy je pojem pracovník nahrazen pojmem zaměstnanec a organizace  

nahrazena pojmem zaměstnavatel. Dále je součástí novely zrovnoprávnění veřejných i 

                                                      

32  Zákon č. 3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce  

33  Zákon č. 231/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 
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soukromých zaměstnavatelů, jak fyzických, tak právnických osob. Toto se odráží ve 

všech částech zákoníku práce týkajících se jmenování. Důležitá změna pro právní jednání 

jmenování dopadla především na § 23 odst. 5., který modifikuje výčet funkcí, na které je 

možné založit pracovní poměr jmenováním a upravuje, kdo je pověřen prováděním 

jmenování a odvolání.  Další změnu nalezneme v § 65, kde byl vložen nový odstavec 3, 

do něhož byla přesunuta ustanovení z původního odstavce 2. Nový 2. odstavec § 65 

zakotvuje obligatorní písemnou formu odvolání a jmenování pod sankcí neplatnosti. 

Další novely34 zákoníku práce obsahovaly minimální změny, které neměly dopad 

na koncept založení pracovního poměru jmenováním. 

2.3 Vývoj po roce 2006 

V roce 2005 začal Parlament ČR projednávat návrh nového zákoníku práce. I přes 

mnohé novelizace zákoníku práce z roku 1965 nebylo možné tímto zákoníkem reflektovat 

pracovněprávní vývoj s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie 1. května 

roku 2004 ani ukotvení zásady co není zakázáno je povoleno dle čl. 3 LZPS a 

společenskou a hospodářskou situaci.  

I přes bouřlivé diskuze provázející legislativní proces a veto prezidenta, byl nový 

zákoník přijat 21. dubna 2006 jako zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Nový zákoník 

se oproti původnímu vyznačuje větší flexibilitou, liberálností a převážně dispozitivním 

charakterem norem v něm uvedených. Zákoník byl však netradičně postaven na principu 

delegace. V dubnu roku 2008 rozhodl Ústavní soud nálezem č. 116/2008 Sb., že částečně 

vyhoví stížnosti skupiny poslanců a senátorů. Zrušil některá kogentní ustanovení, 

ustanovení nepřiměřeně zvýhodňující některé odborové organizace a další.35 Také zrušil 

                                                      

34  Zákon č. 155/2000 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony (harmonizační novela); zákon č. 220/2000 Sb., o změnách některých 

zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích; zákon č. 46/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů; zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů. 

35  PICKOVÁ, Zuzana. Zákoník práce po nálezu Ústavního soudu [online]. [cit. 2017-03-11]. Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zakonik-prace-po-nalezu-ustavniho-soudu-54488.html 
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ustanovení § 4, které obsahovalo obecné pravidlo pro užití principu delegace. Tento 

princip byl nahrazen tradičním principem subsidiarity. Konečné zakotvení principu 

subsidiarity do textu zákoníku práce proběhlo až novelou zákoníku práce č. 365/2011 Sb., 

přijatou až 6. listopadu 2011. Do té doby nebyl v zákoníku práce výslovně deklarován. V 

souladu s ust. §4 ZPr se tedy občanský zákoník použije tehdy, pokud zákoník práce nemá 

svou přímo použitelnou úpravu. Použití občanského zákoníku musí být vždy v souladu 

se základními zásadami pracovněprávních vztahů. 

Nový zákoník práce zná pouze dva způsoby založení pracovního poměru, a to 

pracovní smlouvou a jmenováním. Volba se dá využít pouze jako předpoklad pro 

uzavření pracovního poměru smlouvou. 

Úprava jmenování byla zakotvena pouze v § 33 odst. 3. Původní znění tohoto 

ustanovení obsahovalo normativ, že jmenováním se zakládá pracovní poměr vedoucích 

pracovníků v případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo u pracovních 

míst taxativně vyčtených v tomto v ustanovení. Těmito pracovními místy jsou vedoucí 

organizačních složek státu, vedoucí organizačních jednotek organizačních složek státu, 

ředitelé státních podniků, vedoucí organizačních jednotek státních podniků, atd. Toto 

ustanovení rovněž uvádí, že příslušným k jmenování je osoba stanovená zvláštním 

právním předpisem, popřípadě vedoucí organizační složky státu. 

Z tohoto ustanovení vyplývá, že je všeobecně zúžena možnost aplikace jmenování 

oproti bývalé úpravě v ZP65. Již nadále nelze uplatnit institut jmenování v soukromém 

sektoru a i veřejnoprávní pracovní pozice, na které je možno jmenovat, jsou značně 

omezeny. 

Z přechodných ustanovení zákoníku práce vyplývá, že v případě zaměstnance, 

jehož pracovní poměr byl založen jmenováním před přijetím výše zmíněného zákoníku 

práce, se tento pracovní poměr považuje za pracovní poměr uzavřený na základě pracovní 

smlouvy. Toto neplatí, pokud je jeho pracovní pozice stanovená i nadále v § 33 odst. 3 

ZPr. Nejvyšší soud svým rozsudkem také dovodil, že postavení zaměstnanců 

jmenovaných na vedoucí místa, kteří se po účinnosti nového zákoníku stávají 

zaměstnanci v pracovním poměru založeném smlouvou, mohou být ze svého pracovního 
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místa odvoláni, či se jej mohou také vzdát.  Jde o právní jistotu všech účastníků 

pracovněprávního vztahu, přičemž zaměstnanec nemůže pozbýt práva a povinnosti v 

pracovněprávních vztazích na základě nepravé retroaktivity nového zákoníku. 36 Dalším 

svým rozhodnutím Nejvyšší soud a contrario stanovil, že pracovní poměr zaměstnanců 

uvedených v § 33 odst. 3 ZPr se stává bezvýhradně pracovním poměrem založeným 

jmenováním, a to i v případě, že šlo původně o pracovní poměr založený smlouvou.37 

Odvolání a vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance zákoník práce 

zakotvil v ust. § 73. V původním znění měl tento paragraf 6 odstavců. První odstavec 

stanovil, že kdo je příslušný jmenovat dle § 33 odst. 3, může zaměstnance také odvolat a 

vedoucí zaměstnanec se může pracovního místa rovněž vzdát. Druhý odstavec stanovil 

možnost odvolání a vzdání se pracovního místa pokud nejde o pracovní poměr založený 

jmenováním. Třetí odstavec se zabýval deskripcí vedoucího místa odstavce druhého a 

odstavec čtvrtý vymezuje osobu, která je pověřená odvoláním podle odstavce 2. V 

odstavci pátém je stanoveno, že odvolání a vzdání se pracovního místa musí být učiněno 

písemně, jinak je neplatné a závěrem odstavec šestý stanovil, že odvoláním nebo vzdáním 

se pracovního místa pracovní poměr nekončí, a také postup zaměstnance a 

zaměstnavatele po právním jednání odvolání či vzdání se pracovního místa. 

Důležitá novela pro institut jmenování byla přijata v roce 2007, s účinností od 1. 

ledna 2008. 38 Tato novela zákoníku práce zpřehlednila a značně rozšířila výčet 

jmenovaných osob dle § 33 odst. 3. Novela nahradila pojem organizační jednotka pojmem 

organizační útvar. Užití tohoto pojmu značně rozšířilo okruh jmenovaných 

zaměstnanců.39 Za organizační útvar považujeme každý vnitřní útvar vytvořený podle 

organizačního předpisu.40 Také byl přidán odst. 4, který se zabývá tím, kdo je příslušný 

                                                      

36  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. 21 Cdo 3429/2009 

37  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 2303/2012 

38  Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony  

39  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 206 

40  Meritum Personalistika. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2005. ISBN 978-80-7357-627-1. str. 

186 



15 

jmenovat, pokud jde o jmenování dle § 33 odst. 3, a ne o jmenování dle zvláštních 

předpisů. 

Ve světle této novely musela být upravena a zpřehledněna úprava odvolání a 

vzdání se pracovního místa, a to již výše zmíněnou novelou č. 365/2011 Sb. Ta mimo 

jiné rozložila § 73 na dvě části s tím, že vytvořila nový § 73a. 

V této podobě zůstala ustanovení týkající se založení pracovního poměru 

jmenováním a odvolání, a vzdání se pracovního místa do dnes, a v této podobě se jím 

budu věnovat v dalších částech mé práce.  
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3 Vznik a prvky pracovního poměru založeného jmenováním 

Účelem institutu jmenování je založení základního individuálního 

pracovněprávního vztahu – pracovního poměru, na jehož základě dochází k výkonu 

závislé práce. Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká dnem, 

který byl sjednán ve jmenovacím aktu jako den nástupu do práce. 

3.1 Subjekty pracovního poměru založeného jmenováním 

Subjekty pracovního poměru se rozumí zaměstnanec a zaměstnavatel. 

Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba, na druhé straně zaměstnavatelem může 

být stát, osoba fyzická i osoba právnická. Ustanovení týkající se založení pracovního 

poměru jmenováním však, v tomto případě, fyzickou osobu jako zaměstnavatele 

vylučují.41 

Zákoník práce užívá obou pojmů, do značné míry, nekoncepčně, a to i k označení 

osob před uzavřením pracovního poměru, respektive i po jeho skončení.  Tato nepřesnost 

však vede, na rozdíl od možného restriktivního užití, k vyšší ochraně jak práv 

zaměstnance, tak zaměstnavatele.42 Jak vidno z předcházejícího textu, i já se budu držet 

této dikce. 

3.1.1 Zaměstnanec 

 Zákoník práce v § 6 stanoví, že „zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala 

k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.“43 Zaměstnancem nemůže 

být právnická osoba, ale pouze osoba fyzická způsobilá uzavřít pracovní poměr. Musí 

tedy být svéprávná a mít právní osobnost. Touto problematikou se zákoník práce více 

nezabývá a je nutno subsidiárně použít občanský zákoník, který upravuje statusové 

                                                      

41  Srov. § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

42  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 58 

43  § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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otázky.44 

Právní osobnost znamená mít v mezích právního řádu způsobilost k právům a 

povinnostem. Občanský zákoník stanoví v § 23, že člověk má právní osobnost od 

narození až do smrti. Svéprávnost je způsobilost k právnímu jednání a získává se v plném 

rozsahu zletilostí, popřípadě přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství. 

Posledními dvěma jmenovanými způsoby lze nabýt svéprávnost pouze na základě 

rozhodnutí soudu.45 Podle novelizovaného ustanovení § 35 OZ se může nezletilý, který 

dovršil 15 let, zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den 

nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí 

povinnou školní docházku. 

Na zaměstnance, u kterého má být pracovní poměr založen jmenováním, se 

vztahují ochranná ustanovení omezující zaměstnavatele a spočívající v zákazu 

zaměstnavateli požadovat po zaměstnanci zakázané informace uvedené v ustanovení § 

316 odst. 4 zákoníku práce. Také se na něj vztahují antidiskriminační ustanovení. 

Výběr budoucího zaměstnance je zcela na rozhodnutí zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel posoudí osobu zaměstnance z hlediska kvalifikace, zvláštních schopností 

či nezbytných požadavků a vybere nejvhodnějšího kandidáta.46 Zvláštní předpis může 

stanovit další podmínky předcházející vzniku pracovního poměru jmenováním. Může jít 

například o prokázání dosaženého vzdělání či praxe v oboru, podrobení se lékařské 

prohlídce, dodání výpisu z rejstříku trestů, ale také o účast ve výběrovém řízení apod. 

 Jak již bylo uvedeno výše, zaměstnanec může být jmenován na pozici stanovenou 

zvláštním právním předpisem, či na pracovní místa taxativně vyjmenované zákoníkem 

práce v § 33 odst. 3 písm. a) – g). Výčtem těchto pracovních míst se budu dále zabývat v 

části věnované zaměstnavateli. 

                                                      

44  § 15 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

45  LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): komentář. 1. vydání, Praha: C. H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-529-9. str. 179 a násl. 

46  SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013- s výkladem: Právní stav k 1. 1. 2013. 

14. vyd. Praha: GRADA publishing a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4628-9. str. 10 
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3.1.2 Zaměstnavatel 

 „Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé 

práce v základním pracovněprávním vztahu.“ 47  Zaměstnavatelem může být jak 

právnická, tak fyzická osoba, česká i zahraniční, veřejného práva i práva soukromého.  

Institut jmenování lze uplatnit pouze na taxativně stanovené pozice zákoníkem práce. Jak 

vyplývá z výčtu § 33 ZPr, jedná se o osoby veřejného práva, tudíž jde pouze o osoby 

právnické a výlučně české. 

Ustanovení § 33 odst. 3 a odst. 4 jsou provázána. Odstavec první uvádí dané 

pracovní místo a odstavec druhý odpovídá určením příslušné, zákonem zmocněné osobě 

zaměstnavatele, oprávněné k  založení pracovního poměru jmenováním. 

Jako první je stanoveno, že jmenováním se pracovní poměr vedoucího 

zaměstnance zakládá v případech stanovených zvláštním právním předpisem. 

Poznámkou pod čarou poskytuje demonstrativní výčet zvláštních předpisů, na jejichž 

základě proběhne založení pracovního poměru jmenováním. Příkladem uveďme zákon č. 

312/2002 Sb., o úřednících vyšších samosprávných celků – ten v § 2. odst. 6 a 7 

předepisuje založení pracovního poměru jmenováním u vedoucích úředníků. Příslušným 

k tomuto jmenování je vedoucí úřadu. Dalším příkladem uveďme zákon § 12 odst. 2 a 3 

zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku. Ten říká, že ředitele státního podniku jmenuje 

a odvolává příslušný ministr nebo vláda.48 

Dále zákoník práce výslovně uvádí taxativní výčet a okruh pracovních míst 

vedoucích zaměstnanců, na které se zakládá pracovní poměr jmenováním a také stanoví 

osobu příslušnou k tomuto právnímu jednání. Prvou uvedenou pod písm. a) výše 

zmíněného ustanovení, je organizační složka státu. Soupis organizačních složek státu 

nalezneme v § 6 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích. Jsou to například ministerstva, Ústavní soud a soudy obecné, 

Kancelář prezidenta republiky, Kancelář veřejného ochránce práv a další. Oprávněným k 

                                                      

47  §7 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

48  CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální 

agendy. 5. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-692-1. str. 151 a násl. 
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jmenování je vedoucí nadřízené organizační složky státu. Jmenováním se také dle písm. 

b) zakládá pracovní poměr vedoucího zaměstnance organizační složky státu, příslušným 

k jmenování je vedoucí této organizační složky. K tomuto ustanovení se vztahuje usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 550/2006, které stanoví, že ředitele 

státního fondu může jmenovat pouze ministr, který nemůže tuto pravomoc na nikoho 

přenést. Ustanovení je kogentní a nelze se od něj odchýlit. Analogicky lze tento judikát 

použít i na ostatní ustanovení o zaměstnancích oprávněných k jmenování. 

Pod písm. c) se nachází organizační útvar státního podniku, kde je oprávněným 

jmenovat vedoucí zaměstnance ředitel státního podniku. Právní úprava státního podniku 

se nachází v zákoně č. 77/1997 Sb., o státním podniku.  

Dalším je organizační útvar státního fondu, u nějž je k jmenování oprávněn 

vedoucí tohoto fondu. Právní režim je rozštěpen do dílčích zákonů upravujících jednotlivé 

státní fondy. 

Písmeno e) určuje zřizovatele příslušného k jmenování vedoucího zaměstnance u 

příspěvkové organizace. Příspěvkovými organizacemi se zabývá zákon č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích  a zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu. Předposledním ve výčtu pod 

písmenem f) je organizační útvar příspěvkové organizace, kdy oprávněným k aktu 

jmenování je vedoucí této organizace. Úpravu nalezneme ve dvou posledně zmíněných 

zákonech. 

Posledním ve výčtu je organizační útvar Policie České republiky. Jmenování v 

tomto případě provede policejní prezident.  

 Zaměstnavatel nemá právo po zaměstnanci před uzavřením pracovního poměru (a 

ani po jeho uzavření) požadovat žádné informace, které nemají souvislost s uzavřením 

pracovního poměru. Mezi tyto informace patří údaje o majetku, rodinné situaci, sexuální 

orientaci, náboženství apod., které by mohly vést k diskriminačnímu zacházení se 

zaměstnancem. 
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3.1.3 Vedoucí zaměstnanec 

 Definice vedoucího zaměstnance se nachází v § 11 zákoníku práce: „Vedoucími 

zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí 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.“ 

Daná úprava vedoucích zaměstnanců je závislá na existenci řadových 

zaměstnanců, jejichž definice není zákoníkem práce vymezena. Vycházíme-li z 

ustanovení týkajících se zkušební doby, tak lze předpokládat, že řadový zaměstnanec je 

každý, který není vedoucím zaměstnancem. 49 Vedoucí zaměstnanec musí mít podřízené 

řadové zaměstnance. Je v kompetenci zaměstnavatele, aby si stanovil vnitřní vertikální 

hierarchii, z níž bude vyplývat nadřízenost a podřízenost.50 Ustanovení zákoníku práce 

upravující pojem „vedoucí zaměstnanec“ je kogentní a nedovoluje zaměstnavateli se od 

něj odchýlit či ho jinak vymezit.  

Problematikou vymezení pojmu „vedoucí zaměstnanec“ se zabýval Nejvyšší soud 

v rozsudku ze dne 17. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 1863/2003, který stanovil, že nezáleží 

na označení funkce, kterou zaměstnanec vykonává, nýbrž na tom, zda ji vykonává 

fakticky a zda mu jsou podřízeni další zaměstnanci. Pracovní místa podřízených 

zaměstnanců nemusí být obsazena, záleží pouze na jejich existenci. 

Povinnosti vedoucích zaměstnanců, nad rámec povinností řadového zaměstnance, 

jsou uvedeny § 302 zákoníku práce. Jde o vymezení řídících povinností, jako povinnost 

řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců, hodnotit jejich výkon, organizovat a 

řídit práci, aby bylo dosaženo co nejvyšší produktivity a efektivity, dále vytvářet příznivé 

                                                      

49  PORUBIAKOVÁ, Václava. Pracovní právo praktické. 1. vyd. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-

200-2543-2. str. 31 

50  VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr a Jiří 

DOLEŽÍLEK.  Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-

955-7. str. 18 
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pracovní podmínky a podmínky pro odměňování zaměstnanců, zabezpečovat dodržování 

předpisů, zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, atd.51 Další povinnosti mohou 

být určeny pracovním řádem, manažerskou smlouvou nebo mohou být stanoveny 

příkazem jim nadřízeným vedoucím zaměstnancem.52 

S vedoucím zaměstnancem lze, dle § 35 odst. 3 zákoníku práce, sjednat zkušební 

dobu, a to na dobu až 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Pokud by byla 

sjednána na dobu delší, bude platit pouze sjednání zkušební doby na 6 měsíců, a neplatná 

bude pouze ta část, přesahující zákonem povolenou dobu. V případě pracovního poměru 

na dobu určitou, nesmí být zkušební doba delší, než polovina sjednané doby trvání 

pracovního poměru.  

Ujednání o zkušební době musí být sjednáno písemně, a to nejpozději v den 

stanovený jako den jmenování na pracovní místo. Nemusí být obsažena ve jmenovacím 

aktu, nýbrž bude především obsažena v jiné samostatné dohodě či smlouvě.53 

V případech, kdy jde o jmenovaného zaměstnance, který již byl v pracovním 

poměru k zaměstnavateli, nelze znovu sjednat zkušební dobu nebo ji prodloužit. 

Jmenování zaměstnance na pracovní místo, který je u zaměstnavatele již zaměstnáván na 

základě pracovní smlouvy, neznamená uzavření nového pracovního poměru, nýbrž 

změnu pracovního poměru.54 Z tohoto vyplývá, že pokud byla při uzavření pracovního 

poměru smlouvou sjednaná zkušební doba a v době trvání zkušební doby byl zaměstnanec 

jmenován, zkušební doba nekončí aktem jmenování, ale trvá do svého sjednaného 

uplynutí. V případě odvolaného zaměstnance z vedoucího místa, zkušební doba uplyne 

po sjednaném čase, i v případě, že přesahuje tři měsíce. Takové právní jednání musíme 

                                                      

51  KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2014: právní stav k 1. lednu 2014: poznámky, prováděcí právní 

předpisy (vyhlášky, nařízení vlády), vybrané vzory pracovněprávních úkonů, judikatura (na CD), řešení 

nejčastějších otázek. Praha: Golden Books, 2014. ISBN 978-80-905075-7-9. str. 362 a násl. 

52  KUBÍNKOVÁ, Marcela. Nový zákoník práce: s účinností od 1. ledna 2007 a související předpisy: s 

exkluzivním výkladem a příklady pro praxi. 1. vyd. Praha: Sondy, 2006.  ISBN 80-86846-15-6. str. 300 

53  FETTER, Richard W. Zkušební doba. Právní rádce [online]. 2008 [cit. 2017-04-01]. Dostupné z:     

http://www.pravniradce.ihned.cz/c1-28161360-zkusebni-doba  

54  FETTER, Richard W. Zkušební doba: co o ní možná nevíte? Mesec.cz [online]. 2014 [cit. 2017-03-

11]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/zkusebni-doba-co-o-ni-mozna-nevite/ 
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posuzovat dle doby, kdy bylo učiněno.55 

Zkušební dobu sice nelze uzavřít po započetí výkonu práce, nebo ji prodloužit, lze 

ji však po vzájemné dohodě zkrátit nebo ukončit. 

3.2 Objekt pracovního poměru 

Objektem pracovního poměru je výkon závislé práce, neboli osobní výkon práce 

zaměstnancem za mzdu nebo plat.  

Závislou práci lze vykonávat pouze v základním pracovněprávním vztahu, není-li 

upravena zvláštními právními předpisy, tj. v pracovním poměru nebo v právních vztazích 

založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.56 Tím se odlišuje od 

práce nezávislé, která je vykonávána na základě oprávnění či zvláštního právního 

předpisu. Legální definice závislé práce je obsažena v ustanovení § 2 ZPr. Jejím 

základním znakem je vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance. Jde 

tedy o vztah nerovný, kdy zaměstnavatel je silnější stranou, která určuje náplň práce, 

místo výkonu práce, mzdové či platové podmínky a další. Na druhé straně stojí 

zaměstnanec jakožto slabší strana, k jehož ochraně je určeno množství ustanovení ZPr. 

Dalšími znaky závislé práce jsou osobní výkon práce zaměstnance jménem 

zaměstnavatele a na jeho odpovědnost. Zaměstnavatel má právo dávat zaměstnanci 

pokyny a zaměstnanec je povinen se jimi řídit. Jelikož jde o osobní výkon práce, tak 

zaměstnanec se nesmí nechat zastoupit jinou osobou.  

Zaměstnanec musí práci vykonávat v pracovní době, na odpovědnost a náklady 

zaměstnavatele, v pracovní době a na pracovišti určeném zaměstnavatelem, případně na 

jiném dohodnutém místě. Zaměstnavatel je odpovědný za pracovní podmínky a ochranu 

zaměstnance. Zaměstnanec nevnáší do pracovněprávního vztahu své prostředky, ty 

zaručuje a zajišťuje zaměstnavatel. Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, stejně tak 

                                                      

55  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 226 

56  § 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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jako stanoví místo práce. 

Posledním znakem závislé práce je, že za práci náleží mzda nebo plat. Více se 

budu tématu zaměstnávání věnovat v částech „vedoucí zaměstnanec“ a „manažerská 

smlouva“. 

3.3 Obsah pracovního poměru 

Obsahem pracovního poměru založeného jmenováním jsou vzájemná práva a 

povinnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Pracovněprávní vztah je vztahem 

synallagmatickým.  

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele patří ty uvedené v § 38 odst. 1 zákoníku 

práce, jako přidělování práce zaměstnanci, vyplácení mzdy nebo platu, vytváření 

podmínek pro plnění pracovních úkolů a dodržování ostatních stanovených pracovních 

podmínek.   

Zaměstnavatel rovněž zaručuje rovné zacházení a zákaz diskriminace v 

pracovněprávním vztahu. 

Hlavními povinnostmi zaměstnance, dle § 38 odst. 1 písm. b je konat osobně práci, 

v rozvržené pracovní době, podle pokynů zaměstnavatele a dodržovat další podmínky 

vyplývající z pracovního poměru. Podle ustanovení § 38 odst. 2 platí pro pracovní poměr 

založený jmenováním ustanovení o pracovním poměru sjednaném smlouvou. 

Demonstrativní výčet základních povinností zaměstnance je uveden v § 301 a 

násl. zákoníku práce. K základním povinnostem zaměstnanců patří především povinnost 

zakotvená v ustanovení § 301 písm. a) ZPr – pracovat řádně podle svých sil, znalostí a 

schopností. V případě porušení povinností z tohoto pracovněprávního závazku, může 

vzniknout odpovědnost, a to jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele.57  

                                                      

57  VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr a Jiří 

DOLEŽÍLEK.  Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-

955-7. str. 618 
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Další povinnosti zaměstnance jsou stanoveny v § 301 zákoníku práce. Ty 

povinnosti prof. Bělina člení do čtyř okruhů a to na povinnost řádně pracovat, povinnost 

využívat pracovní dobu, povinnost dodržovat předpisy a povinnost řádně hospodařit s 

majetkem.58 Toto členění odpovídá členění daného ustanovením zákoníku práce. 

Dále ustanovení § 301a zákoníku práce upravuje jiné povinnosti zaměstnance, a 

to povinnosti v případě dočasné pracovní neschopnosti. 

Na některé zaměstnance, jejichž pracovní poměr byl založen jmenováním, se 

vztahuje též ustanovení § 303 zákoníku práce. Toto ustanovení upravuje pracovní 

povinnosti zaměstnanců veřejné sféry. Jde o taxativně vymezený okruh zaměstnanců, 

kteří mají kogentně uloženy další povinnosti vyplývající z charakteru jejich pracovního 

místa, a  které slouží k nestrannému a řádnému výkonu státní správy a samosprávy.59 

Mezi tyto povinnosti se řadí kupříkladu povinnost mlčenlivosti, povinnost jednat a 

rozhodovat nestranně, nepřijímat dary nebo jiné výhody atd. Toto ustanovení také 

upravuje restrikci některých zaměstnanců v podnikání.  

                                                      

58  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1166  

59  VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav, RENDLOVÁ,  Nataša; HŮRKA, Petr a Jiří 

DOLEŽÍLEK. Zákoník práce: komentář. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.  ISBN 978-80-7478-

033-2. str. 556 
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4 Právní jednání jmenování 

 Pracovní poměr může být založen pouze právním jednáním. Zákoník práce 

připouští dva druhy jednání vedoucí k založení pracovního poměru, a to uzavření smlouvy 

a jmenování vedoucího zaměstnance. 

 Jmenováním lze založit pracovní poměr jen v případech uvedených v § 33 odst. 3 

ZPr. Kogentní úprava tohoto ustanovení vylučuje užití pracovněprávního institutu 

jmenování nad rámec zákonné úpravy. Potvrzuje to též Nejvyšší soud svým rozsudkem 

ze dne 21. března 2002, sp. zn. 21 Cdo 512/2001, který říká: „V těchto případech, kde 

zákoník práce předpokládá vznik pracovního poměru jmenováním, nelze pracovní poměr 

založit smlouvou; naopak, jmenováním nelze založit pracovní poměr jinde, než kde 

založení pracovního poměru tímto způsobem zákoník práce stanoví.“  

 Vždy půjde o pozici vedoucího pracovníka v hierarchii daného zaměstnavatele. 

Více se jednotlivým pracovním pozicím, na které je možno jmenovat, věnuji v sekci 

„zaměstnavatel“ a „vedoucí zaměstnanec“.  

 Akt jmenování je jednostranným právním jednáním, kdy zaměstnavatel jmenuje 

zaměstnance na vedoucí pozici. Tento akt by však byl neplatným v případě nesouhlasu 

budoucího zaměstnance. Zaměstnanec musí se jmenováním souhlasit a to buď výslovně, 

nebo konkludentně. O jmenování do funkce však půjde i v případě, kdy zaměstnavatel 

právní jednání neoznačí jako jmenování. Záleží na vůli zaměstnavatele a zaměstnance 

jmenováním pracovní poměr založit.60 

 Pracovní poměr lze jmenováním založit i v případě, že zaměstnanec již je v 

pracovním poměru. To potvrzuje rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 1999, sp. 

zn. 21 Cdo 2096/1998, ze kterého lze dovodit, že ustanovení týkající se pracovního 

poměru založeného jmenováním se užijí i na případ jmenovaní, kdy zaměstnavatel byl již 

v pracovním poměru založeném smlouvou. 

 

                                                      

60  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 2339/2003. 
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Založení pracovního poměru jmenováním může předcházet výběrový proces, na 

jehož základě bude zaměstnanec jmenován. Tento proces bude stanoven především ve 

speciálních zákonech. Může jít o volbu, souhlas, hlasování a podobně. 

4.1 Vznik pracovního poměru 

Pracovní poměr založený jmenováním vzniká dnem uvedeným ve jmenovacím 

aktu, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. 

Tento akt někdy bývá označen jako jmenovací dekret, pokud je v písemné formě. 

V případě, že je zaměstnanec u zaměstnavatele již zaměstnán na základě pracovní 

smlouvy, tak aktem jmenování nelze založit nový pracovní poměr, nýbrž jde o změnu 

druhu práce a změnu postavení zaměstnance jednostranným právním jednáním 

zaměstnavatele. Pracovní poměr tedy vznikl předchozím uzavřením pracovní smlouvy. 

Tento akt je někdy odbornou literaturou označován jako „vnitřní jmenování“.61 I s tímto 

vnitřním jmenováním musí zaměstnanec vyslovit souhlas, jinak je neplatné. 

Pokud byl zaměstnanci doručen jmenovací dekret, nebo mu byla jinak vyslovena 

nabídka k uzavření pracovního poměru jmenováním, a zaměstnanec na jeho základě 

začne svou práci ve stanovený den vykonávat, chápeme toto jednání jako konkludentní 

souhlas se jmenováním.62 

Dnem nástupu do práce se počínají aplikovat povinnosti vyplývající z pracovního 

poměru, uvedené v § 38 ZPr., a dále se jim věnuji v části „obsah pracovněprávních 

vztahů“. 

 

                                                      

61  SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013- s výkladem: Právní stav k 1. 1. 2013. 

14. vyd. Praha: GRADA publishing a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4628-9. str. 12 

62  VYSOKAJOVÁ, Margerita; KAHLE, Bohuslav; RANDOVÁ, Nataša; HŮRKA, Petr a Jiří 

DOLEŽÍLEK.  Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-

955-7. str. 59  
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4.2 Obsahové a formální náležitosti jmenování 

Zákoník práce se na rozdíl od úpravy náležitostí pracovní smlouvy obsahovými 

náležitostmi nezabývá. Z podstaty pracovního poměru lze vycházet, že minimálními 

obsahovými náležitostmi jsou označení pracovního místa a den nástupu do práce. Jediná 

podstatná náležitost, kterou zákoník práce uvádí je den nástupu do práce.63 V případě 

místa výkonu práce se předpokládá, že pokud není stanoveno, je jím sídlo zaměstnavatele. 

Úpravu dalších podmínek, a to především mzdových či platových, ale i jiných, lze 

ponechat na dalším určení inominátní smlouvou, která bývá zpravidla označena jako 

smlouva manažerská. 

V zásadě bude ale jmenovací akt či dekret obsahovat další náležitosti, jako 

označení zaměstnance a zaměstnavatele a odkaz na budoucí ujednání o dalších 

náležitostech (viz. Příloha 1). 

Zákoník práce nestanoví žádné formální náležitosti.64 Pracovní poměr může být 

uzavřen jak ústně tak písemně či dokonce konkludentně. Zaměstnavatel nabízí pracovní 

místo a zaměstnanec musí se jmenováním na toto místo souhlasit.  

Jako konkludentní jednání se nabízí započetí výkonu práce zaměstnancem. Pokud 

zaměstnavatel chce, aby zaměstnanec tuto práci vykonával a zaměstnanec s tímto 

výkonem práce jakožto projevem vůle souhlasí, pak došlo k uzavření pracovního poměru 

konkludentním způsobem.65 

Důležitým aspektem právního jednání jmenování je projev vůle. Vůle musí být 

vážná a svobodná, jak u právního jednání jmenování, tak u souhlasu s tímto jednáním. V 

případě nedostatku vůle je  pracovní poměr neplatný. Platný pracovněprávní vztah také 

nemůže vzniknout, pokud je vyvíjený nátlak, a to jak fyzický, tak psychický na 

kteréhokoliv ze subjektů. 

                                                      

63  § 36 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

64  NEŠČÁKOVÁ, Libuše a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013 - v praxi: komplexní průvodce s 

řešením problémů: právní stav k 1. 1. 2013. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4629-6. str. 98 

65  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 175  
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 Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 23. dubna 1988, sp. zn. 2 Cdon 382/97 

judikoval, že o jmenování do funkce jde nejen v případě, že zaměstnavatel svůj projev 

vůle jako jmenování výslovně označí, ale i v případě, kdy zaměstnavatel projevem vůle 

pověřuje zaměstnance určitou funkcí. 

Další částí jsou náležitosti obsahu (předmětu) vůle. Předmět pracovněprávního 

jednání, v tomto případě předmět zaměstnání, musí být možný jak po stránce fyzické, tak 

právní. Jde o dovolenost této činnosti, bude se posuzovat soulad s dobrými mravy, zda-li 

neodporuje zákonu, zda nebylo potřeba udělení souhlasu příslušného orgánu, zda se 

zaměstnanec nevzdává neomezitelného práva, či se nezkracuje uspokojení vykonatelné 

pracovněprávní pohledávky druhého účastníka. 

4.3 Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou 

Pracovní poměr založený jmenováním lze založit jak na dobu určitou, tak na dobu 

neurčitou. Zákoník práce stanoví, že „pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li 

výslovně sjednaná doba jeho trvání“.66 

Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat nejvýše na dobu tří let. Poté ho lze 

dvakrát prodloužit o stejnou maximální dobu, tudíž v součtu může být zaměstnanec 

zaměstnán u stejného zaměstnavatele na dobu určitou nejvýše devět let. Dobu určitou lze 

vymezit přesným datovým určením, ale také splněním určité práce či tím, že nastane 

určitá právní skutečnost (např. návrat zaměstnankyně po rodičovské dovolené). Právní 

skutečnost musí však být vymezena tak, že bude zřejmé, že nastala, a že doba pracovního 

poměru na dobu určitou nepřesáhne dobu tří let. 

Tato úprava se neužije v případě, pokud zvláštní předpis stanoví jinou úpravu. 

Příkladem uveďme § 9a odst. 2 ZdrPoj, který stanoví funkční období jmenovaného 

ředitele zaměstnanecké pojišťovny na čtyři roky. 

 

                                                      

66  § 39 odst. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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V případě, že je zaměstnanec v průběhu pracovního poměru založeného 

jmenováním z místa odvolán, po odvolání pokračuje pracovní poměr na dobu určitou67. 

Ten skončí uplynutím zbývající doby. Z tohoto a simili vyplývá, že pokud je se 

zaměstnancem v pracovním poměru založeném smlouvou založen pracovní poměr 

jmenováním, tak tento pracovní poměr je taktéž na dobu určitou a skončí uplynutím zbylé 

doby. Problematika tohoto principu je právními předpisy či judikaturou neupravena, proto 

mi přijde vhodné na ni použít metody logického výkladu. 

4.4 Vztah pracovní smlouvy a jmenování 

 Vztah pracovního poměru založeného jmenováním a pracovního poměru 

založeného smlouvou nejlépe charakterizuje úsloví buď a nebo. Pracovní místa vyčtená 

v § 33 odst. 3 ZPr a zvláštními předpisy lze obsadit pouze na základě jmenování, a opačně, 

jmenováním nelze založit pracovní poměr na jiná než výše zmíněná pracovní místa. 

 Ve světle nynější úpravy již nelze založit pracovní poměr jmenováním u 

zaměstnavatelů v „soukromém sektoru“, ale právní úprava poskytuje možnost podobného 

efektu dosáhnout smluvní úpravou.68 Dle §73 odst. 2 zákoníku práce je možné sjednat 

dohodu o možnosti vzdát se a být odvolán z vedoucího místa i u pracovního poměru 

založeného pracovní smlouvou. Tato dohoda může být uzavřena jen se zaměstnanci na 

pracovních pozicích uvedených v  § 73 odst. 3 ZP.  Pro odvolání platí, že musí být 

písemné, s udáním či bez udání důvodu a může ho provést jen statutární orgán, u 

zaměstnavatele právnické osoby či u zaměstnavatele fyzické osoby pouze zaměstnavatel. 

Výkon práce na daném pracovním místě končí dnem následujícím po doručení odvolání 

zaměstnanci, pokud není stanoveno jinak. Pravomoc odvolat vedoucího zaměstnance 

nelze převést na jinou osobu.69  

  

                                                      

67  § 73a odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

68  HŮRKA, Petr. Pracovní právo v bodech s příklady. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 

ISBN 978-80-7478-440-8. str. 18 

69  GALVAS, Milan. Pracovní právo: 300 otázek a odpovědí. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 

978-80-251-1872-6. str. 32 
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I v tomto případě je možnost odvolání podmíněna existencí možnosti se 

pracovního místa vzdát. Vzdání se pracovního místa musí být taktéž provedeno písemně 

a výkon práce končí dnem doručení oznámení o vzdání se pracovního místa, pokud není 

v písemnosti uvedeno jinak. V obou případech pracovní poměr nekončí a dále se bude 

postupovat stejně jako v situaci, kdy byl pracovní poměr založený jmenováním. 

V případě, že zaměstnanec byl již v době jmenování na vedoucí pracovní místo v 

pracovním poměru založeném pracovní smlouvou u téhož zaměstnavatele, se tento 

pracovní poměr mění na pracovní poměr založený jmenováním, jak uvádí § 40 odst. 1. 

zákoníku práce.  

4.5 Manažerská smlouva 

Manažerskou smlouvou se, v případě založení pracovního poměru jmenováním, 

rozumí inominátní smlouva, která je uzavřena až po založení pracovního poměru 

jmenováním. Úpravu této smlouvy v zákoníku práce nenalezneme, musíme jí tedy 

podřadit pod ustanovení § 1746 odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které 

se užije subsidiárně.70 Tato smlouva nezakládá pracovní poměr, ale pouze stanovuje 

pracovní podmínky neupřesněné jmenovacím aktem. V této smlouvě se dodatečně určují 

především mzdové či platové podmínky, ale může obsahovat i další ujednání. A to z toho 

důvodu, že jmenovací akt toto obvykle neobsahuje. Ačkoliv se tato smlouva řídí 

občanským zákoníkem, je nutné, aby byla v souladu s kogentními ustanoveními zákoníku 

práce i se základními zásadami pracovněprávních vztahů. 

Manažerská smlouva upravuje zejména mzdové a další pracovní podmínky a v 

případě jmenování obsahem supluje ujednání pracovní smlouvy. Pro tuto smlouvu není 

stanovena povinná písemná forma, ale v rámci právní jistoty a ochrany zaměstnance se 

doporučuje. Manažerská smlouva se nejčastěji uzavírá současně se založením pracovního 

poměru jmenováním, není to však nutné. Pokud manažerská smlouva obsahuje určení 

                                                      

70   PORUBIAKOVÁ, Václava. Pracovní právo praktické. 1. vyd. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-

200-2543-2. str. 30 
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mzdy nebo platu, a zaměstnanec nebyl s tímto určením seznámen jinak, tak musí být 

uzavřena nejpozději v den nástupu do práce.71 Manažerská smlouva nesmí být v rozporu 

s kogentními ustanoveními zákoníku práce a nesmí být v rozporu se základními zásadami 

pracovněprávních vztahů. 

Mezi základní ujednání manažerské smlouvy patří:  

1. Úvodní ustanovení charakterizující jmenovaného vedoucího zaměstnance a 

zaměstnavatele 

 V případě zaměstnance se uvede jméno a příjmení, adresa bydliště a popřípadě 

datum narození či číslo občanského průkazu. 

 U zaměstnavatele se uvede jeho název, sídlo, popř. IČO a označení osoby, která 

za něj jedná (je oprávněna uzavřít tuto smlouvu). 

2. Mzdové a platové určení 

 V případě, že je zaměstnanec odměňován platem, dle § 109 odst. 3 ZPr, je mu 

určen, až na výjimky, dle platebního tarifu po zařazení do platové třídy. Do manažerské 

smlouvy se uvede určený plat s příplatky. Zaměstnavatel je ale i tak povinen zaměstnanci 

vydat platový výměr v den nástupu do práce.72 

 V případě, že je zaměstnanec odměňován mzdou, uvede se výše základní mzdy, 

mzdové bonusy a další ujednání se mzdou související.  

 Vedoucímu zaměstnanci pobírajícímu plat rovněž náleží příplatek za vedení podle 

ust. § 124 zákoníku práce. 

3. Poskytování dalších benefitů 

 Mezi další benefity můžeme zařadit užívání služebního vozu, řidiče, mobilního 

telefonu či počítače, úhrada cestovních výdajů atd. 

 

                                                      

71  Srov. § 113 odst. 3 a § 136  odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

72  § 136 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 



32 

4. Povinnost mlčenlivosti 

 Zákoník práce zaměstnancům výslovně povinnost mlčenlivosti neukládá, až na 

výjimky uvedené v  § 303 zákoníku práce. Povinnost mlčenlivosti může být sjednaná na 

dobu výkonu práce, ale zpravidla i na dobu po skončení pracovního poměru. 

5. Konkurenční doložka 

 Konkurenční doložka může být sjednána v souladu § 310 ZPr, a to v případě, zda-

li je možné to od zaměstnance spravedlivě požadovat. Konkurenční doložku lze sjednat 

nanejvýš na dobu jednoho roku od skončení pracovního poměru a zaměstnavatel se 

zavazuje zaměstnanci vyplácet přiměřenou peněžní náhradu. 

6. Další povinnosti nevyplývající z právního předpisu 

 Jde o jakékoliv povinnosti, na kterých mají smluvní strany zájem, které ale nesmí 

být v rozporu s kogentními ustanoveními zákoníku práce. 

7. Další ujednání 

 Jde především o ujednání týkající se manažerské smlouvy samotné, jakožto 

ustanovení o možnosti výpovědi a změn této smlouvy. 

 Manažerskou smlouvu lze uzavřít na dobu určitou i neurčitou. V případě uzavření 

na dobu neurčitou skončí společně s pracovním poměrem.  
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5 Právní úprava skončení pracovního poměru založeného 

jmenováním 

Pracovní poměr končí za stejných podmínek a stejnými způsoby jako pracovní 

poměr založený pracovní smlouvou. Specifikem pracovního poměru založeného 

jmenováním je institut odvolání a vzdání se pracovního místa. 

5.1 Skončení pracovního poměru 

Odvoláním či vzdáním se pracovního místa, na něž byl zaměstnanec jmenován, 

pracovní poměr nezaniká. Tento pracovní poměr může zaniknout pouze z důvodů 

taxativně stanovených zákoníkem práce. Pracovní poměr může zaniknout dvěma 

způsoby, a to na základně právní skutečnosti a na základě právního jednání. Pro právní 

jednání je předepsána, pod sankcí nicotnosti u jednostranného právního jednání a 

neplatnosti u dvoustranného právního jednání, písemná forma.73 Dále je nutno zmínit, že 

pracovní poměr mohou svým jednáním rozvázat pouze smluvní strany. 

Právním jednáním účastníků vedoucím ke skončení pracovního poměru se rozumí 

dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru 

a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. 

Právními skutečnostmi jsou smrt zaměstnance, uplynutí doby, v některých 

případech smrt zaměstnavatele fyzické osoby a ukončení pracovního poměru cizince za 

určitých podmínek, stanovených zákonem. 

5.2 Odvolání a vzdání se pracovního místa 

Úpravu odvolání a vzdání se pracovní místa v případě zaměstnance, jehož 

pracovní poměr byl založen jmenováním, nalezneme v ustanovení § 73 odst. 1. a § 73a 

odst. 1-3.   

                                                      

73  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 285 
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Právní jednání odvolání i vzdání se pracovního místa musí být učiněno písemně, 

a musí být doručeno druhému účastníku pod sankcí neplatnost, 74  v souladu s 

ustanoveními o doručování.75 Výkon funkce končí dnem následujícím po dni doručení 

odvolání či vzdání se funkce, pokud nebyl v odvolání či jmenování stanoven den pozdější.  

Zaměstnavatel může provést odvolání, a zaměstnanec vzdání se, pracovního místa 

buď s udáním důvodu, či bez něj. Zaměstnanec se v tomto případě nemůže obrátit na soud 

s tím, že s odvoláním nesouhlasí z hlediska jeho odůvodnění, jelikož soud je oprávněn 

přezkoumat pouze formální stránku tohoto aktu.76 

V případě odvolání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance, 

pracovní poměr nekončí, zaměstnavatel má povinnost nabídnout zaměstnanci změnu jeho 

dalšího pracovního zařazení, odpovídající jeho kvalifikaci a zdravotnímu stavu, 

popřípadě mu nabídnout jinou pro něj vhodnou práci.77 Nekončí tedy pracovní poměr, 

nýbrž pouze výkon funkce. 

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci práci nenabídne, ačkoliv ji má, nebo ji nabídne 

opožděně, jde o porušení právní povinnosti zaměstnavatelem a zaměstnanci náleží 

náhrada škody spočívající v ušlém zisku. Důvodem pro náhradu škody je, že po odvolání 

zaměstnance, či jeho vzdání se vedoucí pracovní pozice, chybí jeden ze základních prvků 

pracovního poměru, a to druh práce. Pokud není stanoven druh práce, zaměstnavatel není 

povinen práci přidělovat a zaměstnanec ji vykonávat, a to až do doby, než bude dohodnuto 

další pracovní zařazení zaměstnance. Po odvolání, či vzdání se funkce, zaměstnanec nemá 

právo na mzdu nebo plat, a to až do doby uzavření dohody o novém pracovním zařazení.78 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 11. března 2011, sp. zn. 21 Cdo 4897/2009 k tzv. 

nabídkové povinnosti dále judikoval, že pro splnění této povinnosti nemusí nabídnuté 

                                                      

74  SCHMIED, Zdeněk a Jaroslav JAKUBKA. Zákoník práce 2013- s výkladem: Právní stav k 1. 1. 2013. 

14. vyd. Praha: GRADA publishing a.s., 2013. ISBN 978-80-247-4628-9 str. 19  

75  § 334 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

76  VYSOKAJOVÁ, Margerita, KAHLE Bohuslav a Jiří DOLEŽÍLEK. Zákoník práce: Komentář. 2. vyd. 

Praha: ASPI,  Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-327-0. str. 154 

77  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 201 

78  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. října 2001, sp. zn. 21 Cdo 1547/2000  
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pracovní místo plně využívat zaměstnancovu kvalifikaci a také, že nabídnuté pracovní 

místo nemusí být v místě, kde dosud konal práci či kde má své bydliště. Nejvyšší soud 

ale také dovodil, že nabízené pracovní místo musí být v době nabídky neobsazené a nelze 

činit nabídku na místo, které by se mohlo eventuálně uvolnit v budoucnu. 

Pokud byl zaměstnanec v pracovním poměru u zaměstnavatele před jmenováním 

na vedoucí pracovní pozici, neznamená to, že by se obnovil původní pracovní poměr. To 

také potvrdil Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 14. listopadu 2003, sp. zn. 21 Cdo 

581/2003. 

Nové pracovní zařazení nelze učinit jednostranným rozhodnutím zaměstnavatele, 

základem musí být dohoda, tudíž zaměstnanec musí, pro platnost aktu, nabízené místo 

přijmout.79 Zaměstnanec tedy není povinen nabízené místo přijmout. Pokud by byl k 

přijetí práce nucen, i když na základě zákona, šlo by o porušení čl. 9 Listiny základních 

práv a svobod a o rozpor s Úmluvou mezinárodní organizace práce.80 

V případě, že zaměstnanec nabízenou změnu pracovní pozice přijme, půjde o 

změnu druhu výkonu práce po novém pracovním zařazení.  

Další možností je, že zaměstnanec nabízenou práci nepřijme nebo, že 

zaměstnavatel vhodnou práci pro zaměstnance nemá. V tomto případě jde o překážku v 

práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci náleží náhrada mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku (až do skončení pracovního poměru), a současně je dán výpovědní 

důvod podle § 52 c) zákoníku práce.81 Odstupné náleží jen v případě výpovědi z důvodu 

organizačních změn spočívajících ve zrušení tohoto pracovního místa.82 Více se této 

problematice věnuji v exkursu níže.  

                                                      

79  GALVAS, Milan. Pracovní právo: zákon, komentáře, vzory, judikatura. 1. vyd. Brno: CP Books, a.s., 

2005.   ISBN 80-251-0557-1. str. 84 

80  VYSOKAJOVÁ, Margerita, KAHLE Bohuslav a Jiří DOLEŽÍLEK. Zákoník práce: Komentář. 2. vyd. 

Praha: ASPI,  Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-327-0. str. 154 

81  CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální 

agendy. 5. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-692-1.  str. 158 

82  KOTTNAUER, Antonín. Pracovní právo v praxi: základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace. 1. 

vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-038-3. str. 293 
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Nejvyšší soud se také zabýval otázkou lhůt k odmítnutí či přijetí návrhu dohody o 

novém pracovním zařazení. Lhůta musí být stanovena přiměřeně dlouhá tak, aby 

zaměstnanec měl možnost zvážit její přijetí na základě poskytnutých informací 

zaměstnavatelem. Nepřiměřená délka lhůty by byla taková, která by zaměstnanci 

neposkytla tak dlouhou dobu, která by objektivně postačovala k získání informací o 

novém pracovním zařazení.83 Na druhé straně se za projev nesouhlasu s přijetím dohody 

o novém pracovním zařazení považuje nejen výslovný projev nesouhlasu učiněný vůči 

zaměstnavateli, nýbrž i nepřijetí této dohody ve lhůtě stanovené zaměstnavatelem. Musí 

se však brát v potaz, zda-li lhůta stanovená zaměstnavatelem nebyla nepřiměřeně krátká.84 

5.2.1 Odvolání z vedoucího pracovního místa 

 Okruh těch, kteří jsou oprávněni zaměstnance odvolat, musí být stejný jako okruh 

těch, kteří mohou zaměstnance na pracovní místo jmenovat. Zákon zde pouze odkazuje 

na § 33 odst. 4, s tím, že osoby oprávněné jmenovat jsou příslušné i zaměstnance 

odvolat.85  

 Zvláštní zákony mohou stanovit další požadavky na platnost odvolání vedoucího 

pracovníka. V zásadě půjde o přesné vymezení důvodů, které speciální zákon uvádí. Mezi 

důvody, které mohou vést k odvolání z vedoucí pracovní pozice patří kupříkladu porušení 

právních předpisů, pozbytí zákonem stanovených předpokladů, nevykonávání pracovních  

povinností, atd.86 

 

                                                      

83  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. května 2003, sp. zn. 21 Cdo 2154/2002  

84  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. března 1999, sp. zn. 21 Cdo 2088/98, uveřejněný pod číslem 

34/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní  

85  KUBÍNKOVÁ, Marcela. Aktuální dodatek zákoníku práce: technická novela k 1. lednu 2008 : výklad 

aktuálních změn paragrafů vyplývajících z nálezu Ústavního soudu. 1. vyd. Praha: Sondy, 2008. 

Paragrafy do kapsy. ISBN 978-80-86846-24-8.  str. 28 

86  CHLÁDKOVÁ, Alena a Petr BUKOVJAN. Personalistka: dvanáctero správného vedení personální 

agendy. 5. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2015. ISBN 978-80-7478-692-1. str. 157 
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5.2.2 Vzdání se vedoucího pracovního místa 

 Zaměstnanec se může pracovního místa vzdát kdykoliv. I pro zaměstnance platí, 

stejně jako pro zaměstnavatele v případě odvolání, že se může vzdát pracovního místa 

bez i s uvedením důvodu, toto neplatí, stanoví-li zvláštní právní předpis, či dohoda (resp. 

manažerská smlouva) něco jiného. 

5.3 Právní jednání účastníků pracovního poměru vedoucí k jeho 

skončení 

I v případě pracovního poměru založeného jmenováním lze bez toho, aby byl 

zaměstnanec odvolán, s ním platně ukončit pracovní poměr. Uvedené dokládá i rozsudek 

Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2006, sp. zn. 21 Cdo 3016/2005, který toto stanoví 

pro případ ukončení pracovního poměru výpovědí a okamžitým zrušením. Předmětné 

problematice se věnuje i rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 22. listopadu 2011, sp. zn. 

21 Cdo 4447/2010, který říká, že odvolání či vzdání se pracovního místa není 

předpokladem pro platnost výpovědi z pracovního poměru. 

5.3.1 Dohoda  

Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dvoustranné právní jednání, které je 

projevem souhlasné vůle zaměstnance i zaměstnavatele, vedoucí ke skončení pracovního 

poměru. V dohodě se stanoví den, ke kterému pracovní poměr končí, pokud není sjednán, 

považuje se za den ukončení pracovního poměru den uzavření dohody. Den nemusí být 

stanoven přesným datem, ale dostatečně jasně, tak aby bylo zřejmé, že nastane a kdy 

pracovní poměr skončí. 

Písemný návrh dohody musí být doručen druhé straně a druhá strana s ním musí 

souhlasit. Pokud druhá strana návrh odmítne, či se k němu nevyjádří, pracovní poměr 

nemůže zaniknout dohodou.87  Pokud nebude dohoda uzavřena písemně, je neplatná, 

                                                      

87  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 294 
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ledaže by její strany tuto vadu konvalidovaly podle ustanovení § 582 odst. 1 ObčZ. 

V dohodě o rozvázání pracovního poměru nemusí být uvedeny důvody vedoucí k 

uzavření této dohody. Uvedou se pouze v případě, že se na jejich uvedení obě strany 

shodnou. Uvedení důvodů pro rozvázání pracovního poměru dohodou má však vliv např. 

na poskytnutí odstupného.  

Ukončení pracovního poměru dohodou je možné sjednat i v ochranné době. 

5.3.2 Výpověď  

Výpověď je jednostranné právní jednání vedoucí k rozvázání pracovního poměru, 

vůle druhé strany je právně irelevantní. I pracovní poměr založený jmenováním lze 

ukončit výpovědí. To potvrzuje výše zmíněný judikát sp. zn. 21 Cdo 3016/2005.  

Výpovědí lze rozvázat jak pracovní poměr na dobu určitou, tak dobu neurčitou. 

Výpověď daná zaměstnavatelem musí být doručena písemně do vlastních rukou 

zaměstnanci, a to nejčastěji přímo na pracovišti, či do vlastních rukou prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. Výpověď ze strany zaměstnance se zpravidla předá 

zástupci zaměstnavatele na pracovišti. Výpověď, ať už ze strany zaměstnance, či 

zaměstnavatele, musí být písemná, jinak půjde o zdánlivé právní jednání, k němuž se 

nepřihlíží.  

Výpověď lze také odvolat, a to písemně. Odvolání musí být doručeno nejpozději 

s výpovědí. Pokud by bylo odvolání doručeno později, tak výpověď bude možno odvolat 

jen se souhlasem druhé strany. V tomto případě lze výpověď odvolat až do doby uplynutí 

výpovědní doby. 

Pro výpověď je charakteristické, že pracovní poměr skončí až uplynutím 

výpovědní doby. Výpovědní doba je upravena v § 51 a §51a ZPr. Výpovědní doba je 

stejná pro zaměstnance i zaměstnavatele a činí nejméně 2 měsíce – s výjimkou ustanovení 

§ 51a ZPr, kdy může být kratší. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce, vyjma situací, na které odkazuje § 51 odst. 2 ZPr. Výpovědní dobu 

lze smluvně prodloužit, a to kdykoliv v průběhu, před uzavřením i při skončení 



39 

pracovního poměru, nejpozději však ve dni předcházejícím dni, kterým začala běžet. 

Smlouva o prodloužení výpovědní doby může být uzavřena pouze mezi zaměstnancem a 

zaměstnavatelem, nelze být prodloužena ani v kolektivní smlouvě, ani ve vnitřním 

předpisu zaměstnavatele. Výpovědní doba slouží k ochraně zaměstnance, kterému 

pomáhá připravit se na skončení pracovního poměru a na hledání a uzavření nového 

pracovního poměru. V případě, že se zaměstnanec nachází v ochranné době, výpovědní 

doba stojí 88 Výjimky, kdy lze zaměstnanci dát výpověď i v ochranné době stanoví § 54 

ZPr. 

Zaměstnanec může podat výpověď jak s udáním důvodu, tak i bez udání důvodu 

osobně či prostřednictvím zástupce. 

V případě, že výpověď dává zaměstnavatel, musí výpovědní důvod uvést a 

skutkově vymezit. Výpovědní důvody jsou taxativně uvedeny v § 52 ZPr. Nestačí pouhý 

odkaz na daný výpovědní důvod, ale je potřeba uvést skutečnosti, které jej naplňují. 

Než se budu věnovat jednotlivým právním jednáním vedoucím ke skončení 

pracovního poměru, je nutno zmínit pojem ochranná doba. „Ochrannou dobou se rozumí 

období, během kterého zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď z pracovního 

poměru, i kdyby k ní byly splněny všechny podmínky.“89 Ochranná doba slouží k protekci 

zaměstnance před nepříznivými životními situacemi způsobenými ztrátou zaměstnání. 

Výpověď daná zaměstnavatelem v ochranné době bude neplatná, důležité pro stanovení 

platnosti bude, zda-li byla doručena před počátkem jejího běhu.  

Ochranná doba se užije pouze v případě výpovědi dané zaměstnavatelem, nikoli 

v případě jiných jednání vedoucích ke skončení pracovního poměru, nebo právních 

skutečností vedoucích k tomu samému. Nevyužije se ani v případě odvolání či vzdání se 

pracovního místa, a to už z podstaty těchto institutů, jelikož nevedou ke skončení 

pracovního poměru. 

                                                      

88  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 306 a násl. 

89  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 351 
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Důvody vedoucí k aplikaci ustanovení o ochranné době jsou stanoveny v § 53 

odst. 1 zákoníku práce. Toto ustanovení uvádí jako důvody užití ochranné doby dočasnou 

pracovní neschopnost (pokud si tuto neschopnost nezpůsobil zaměstnanec sám úmyslně 

nebo nevznikla-li následkem opilosti či požití omamných látek), výkon vojenského 

cvičení nebo služby v operačním nasazení, dlouhodobé uvolnění pro výkon veřejné 

funkce, těhotenství zaměstnankyně či její čerpání mateřské dovolené, popřípadě čerpání 

rodičovské dovolené zaměstnankyní či zaměstnancem a dočasnou nezpůsobilost pro 

noční práci uznanou na základě pracovnělékařského posudku. 

Případy stavění a prodloužení pracovní doby uvádí zákoník práce v ust. § 53 odst. 

2, a v ust. § 54 stanoví výjimky ze zákazu výpovědi v ochranné době, které zmíním při 

výčtu jednotlivých výpovědních důvodů.  

Výpovědní důvody lze dle prof. Běliny rozdělit na několik okruhů:90 

1. Výpověď z organizačních důvodů 

Pod tyto důvody spadají zrušení zaměstnance či jeho části, přemístění 

zaměstnavatele či jeho části a stane-li se zaměstnanec nadbytečným.91 

V rámci úpravy skončení pracovního poměru založeného jmenováním je 

nejpravděpodobnější výpověď pro nadbytečnost zaměstnance. V tomto případě nejde o 

to, že by pracovní místo jmenovaného zaměstnance přestalo existovat, nebo 

zaměstnavatel neměl možnost zaměstnanci práci přidělovat v souladu se jmenováním. 

Podstatou je, že tato práce, a potažmo zaměstnanec, již není pro zaměstnavatele potřebná. 

Předpoklady pro použití výpovědního důvodu pro nadbytečnost jsou rozhodnutí o 

organizační změně, stav nadbytečnosti zaměstnance a příčinná souvislost mezi těmito.92 

Zákaz výpovědi v ochranné době se podle § 54 odst. 1 ZPr neužije v případě 

                                                      

90  BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 6., dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 

978-80-7400-283-0. str. 194 

91  § 52 písm. a) – c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

92  BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 321 a násl. 
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výpovědi z důvodu zrušení zaměstnavatele či jeho části. Ochranná doba se taktéž 

nevztahuje na zaměstnance, jimž byla dána výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele 

či jeho části, pokud se zaměstnavatel přemisťuje v mezích místa výkonu práce. Toto se 

však nevztahuje na těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo 

zaměstnance, který čerpá rodičovskou dovolenou po dobu, kdy je žena oprávněná čerpat 

mateřskou dovolenou. Na ně se bude ochranná doba vztahovat.93 

V případě, že byl zaměstnanec odvolán z vedoucího pracovního místa nebo se ho 

vzdal a nepřijal nové pracovní místo, či pro něj zaměstnavatel vhodné pracovní místo 

neměl, nastává fikce výpovědi pracovního poměru pro nadbytečnost, které se budu 

věnovat níže. 

2. Výpověď pro dlouhodobé zdravotní důvody na straně zaměstnance 

Jde o případy, kdy zaměstnanec nesmí podle zdravotního posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb, nebo podle rozhodnutí příslušného 

správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumával, dále vykonávat dosavadní práci 

nebo pozbyl-li zaměstnanec dlouhodobě pracovní způsobilost. 

Tuto skutečnost je nutno prokázat lékařským posudkem vydaným poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb, popřípadě rozhodnutím správního orgánu, který tento 

posudek přezkoumával.  

Na základě posudku zaměstnanec nesmí vykonávat dosavadní práci pro pracovní 

úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení touto nemocí, popřípadě nemůže vykonávat 

dosavadní práci z důvodu dosažení maximální přípustné expozice.94 

Nebo na základě posudku je zřejmé, že zaměstnanec nemůže vykonávat pracovní 

povinnosti kvůli dlouhodobé ztrátě pracovní způsobilosti. Tato ztráta nesmí nastat v 

souvislosti s výkonem práce.95 

 

                                                      

93  § 54 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

94  § 52 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

95  § 52 písm. e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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3. Výpověď z důvodu nesplňování předpokladů a požadavků pro výkon práce 

Předpoklady jsou stanovené zákonem či jiným právním předpisem. Může jít o 

dosažení kvalifikace, vzdělání, získání jistých dovedností, složení zkoušky atd. 

Požadavky pro řádný výkon sjednané práce se mohou týkat jak specifických podmínek, 

za nichž je práce na pracovišti vykonatelnou, tak i vlastností zaměstnance. Požadavky si 

stanoví zaměstnavatel, musí ale být oprávněné. 

V případě, že zaměstnanec nesplňuje tyto požadavky, bez zavinění 

zaměstnavatele, nemůže dále vykonávat sjednanou práci. Zaměstnavatel musí 

zaměstnance v posledních dvanácti měsících vyzvat k odstranění nedostatků, pokud 

nesplňování požadavků spatřuje v neuspokojivých pracovních výsledcích.96 

4. Výpověď z důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo z důvodu 

porušování pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k 

zaměstnancem vykonávané práci 

Jde o případy, kdy zaměstnanec sice méně závažně, ale soustavně porušuje 

pracovní povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Podmínkou je, že zaměstnanec byl 

v posledních šesti měsících upozorněn na možnost výpovědi. Nebo o případy, kdy 

zaměstnanec závažně poruší povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

zaměstnancem vykonávané práci.  

Popřípadě jde o důvody, pro  které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit 

pracovní poměr (viz níže).97 V případě těchto výpovědních důvodů se ochranná doba 

aplikuje pouze na zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo zaměstnance 

čerpající rodičovskou dovolenou, po dobu kdy je žena oprávněná čerpat mateřskou 

dovolenou. Pokud by byla výpověď dána před nástupem na mateřskou či rodičovskou 

dovolenou, skončí výpovědní doba současně s touto dovolenou. Lhůty se uplatní stejné 

jako v případě okamžitého zrušení pracovního poměru podle ust. § 58 ZPr. 

                                                      

96  § 52 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

97  § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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5. Výpověď pro porušení povinnosti dodržovat stanovený režim dočasně práce 

neschopného pojištěnce 

Zákoník práce zde odkazuje na ustanovení § 301a, které stanoví povinnosti 

dočasně práce neschopného pojištěnce.98  Toto ustanovení ukládá zaměstnanci povinnost 

dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Mezi tyto povinnosti 

patří zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle 

zákona o nemocničním pojištění. 

Subjektivní lhůta pro dání výpovědi kvůli porušení výše zmíněných povinností je 

1 měsíce ode dne, kdy se o tomto zaměstnavatel dozvěděl. Objektivní lhůta je 1 rok (ode 

dne, kdy porušení nastalo). Tuto lhůtu je možno prodloužit o další 2 měsíce, poté co se 

zaměstnavatel dozvěděl o výsledku šetření jiného orgánu, vztahujícího se k tomuto 

výpovědnímu důvodu. 

5.3.3 Okamžité zrušení pracovního poměru 

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze jak ze strany zaměstnance, tak ze strany 

zaměstnavatele pouze z důvodů taxativně uvedených zákoníkem práce. Zákoník práce 

upravuje okamžité zrušení v ustanoveních § 55 a § 56. 

První výše zmíněné ustanovení upravuje důvody pro okamžité zrušení ze strany 

zaměstnavatele. Jde o případy, kdy byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný 

trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 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 šesti měsíců nebo o případy, kdy zaměstnanec hrubě porušil povinnosti 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.99 

Druhé ustanovení upravuje důvody pro okamžité zrušení ze strany zaměstnance. 

Prvním z důvodů je změna zdravotního stavu zaměstnance tak, že další vykonávání práce 

                                                      

98  § 52 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

99    § 55 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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by vážně ohrozilo jeho zdraví. Díky této změně nemůže zaměstnanec nadále vykonávat 

sjednanou práci a zaměstnavatel mu v patnácti denní lhůtě neumožnil výkon jiné práce. 

Druhým z důvodů je, že zaměstnavatel zaměstnanci do patnácti dnů od uplynutí doby 

splatnosti nevyplatil mzdu nebo plat nebo její část. 

Ustanovení § 35 odst. 2 ObčZ, které upravovalo okamžité zrušení pracovního 

poměru nezletilého zaměstnance do 16 let věku, pokud je to nutné a v zájmu vzdělání, 

vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance, bylo s účinností od 28. února 2017 zrušeno 

novelou ObčZ. 

Pracovní poměr se ruší dnem, kdy bylo písemné oznámení o zrušení doručeno 

druhé straně. Okamžité zrušení pracovního poměru nelze po doručení druhé straně 

dodatečně odvolat.100 

V případě okamžitého zrušení pracovního poměru, a to jak ze strany zaměstnance, 

tak ze strany zaměstnavatele běží lhůty pro toto právní jednání. V případě okamžitého 

zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem stanoví § 58 ZPr subjektivní lhůtu dvou 

měsíců od získání vědomosti o výpovědním důvodu, kterou lze prodloužit o dva měsíce 

ode dne, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o výsledku tohoto šetření jiného orgánu, a 

objektivní lhůtu jeden rok běžící od nastalé situace zakládající výpovědní důvod.101 

Ustanovení § 59 ZPr stanoví: „Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit 

ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu pro okamžité zrušení dozvěděl, nejpozději 

od jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.“ 

5.3.4 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Zrušit pracovní poměr ve zkušební době lze jak s udáním důvodu, tak bez udání 

důvodu, ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Zaměstnanec i zaměstnavatel může 

zrušit pracovní poměr nejdříve v den následující po dni nástupu do práce.  Zaměstnavatel 

                                                      

100    Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 1155/96. 

101    BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 

    2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 388 a násl. 
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nesmí však pracovní poměr zrušit době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné 

pracovní neschopnosti.  

Pracovní poměr končí dnem stanoveným ve zrušovacím projevu, pokud není 

stanoven, tak dnem doručení. Tento projev musí být učiněn písemně.102 

5.4 Skončení pracovního poměru na základě právní události 

Smrt zaměstnance způsobí skončení pracovního poměru v každém případě. 

Objektem závislé práce je osobní výkon práce, tudíž pracovní poměr nelze převést, 

odkázat, zdědit atd. Za skončení pracovního poměru smrtí se považuje i prohlášení za 

mrtvého. Jelikož pracovní poměr založený jmenováním se týká jen určitých 

veřejnoprávních zaměstnavatelů, nepřipadá smrt zaměstnavatele fyzické osoby v úvahu. 

Otázkou je spíše, jaký by byl postup při zániku právnické osoby zaměstnavatele bez 

nástupce. JUDr. Drápal se v komentáři k zákoníku práce domnívá, že „v zájmu právní 

jistoty zaměstnanců je třeba dovodit, že zánikem zaměstnavatele, který je obchodní 

korporací nebo jinou právnickou osobou, končí také (analogickým použitím § 48 odst. 4) 

pracovní poměr jeho zaměstnanců, ledaže by došlo (nejpozději při zániku právnické 

osoby) k přechodu práv a povinností z těchto pracovněprávních vztahů na přejímajícího 

zaměstnavatele“.103 

Skončením pracovního poměru na základě uplynutí sjednané doby se více věnuji 

v části „Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou“. Nadto je ale nutné zmínit, že i 

pracovní poměr na dobu určitou lze ukončit jak pracovněprávním jednáním, tak jinou 

právní událostí. 

Skončení pracovního poměru cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu, je zajímavým tématem, ale v praxi se v 

souvislosti s pracovním poměrem založeným jmenováním mnoho nevyužije. 

                                                      

102    § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

103    BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck,  

         2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 287  
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5.5 Doručování 

Řádné doručení písemnosti je klíčovou součástí vzniku, změny i zániku 

pracovního poměru. Pravidla pro doručování se uplatní i v případě odvolání a vzdání se 

pracovního místa, manažerské smlouvy a dalších písemností spojených s pracovním 

poměrem. Pokud byla pro právní jednání stanovena písemná forma, bez řádného doručení 

nemůže písemnost vyvolat předvídané právní následky. Jak již bylo zmíněno výše, 

založení pracovního poměru jmenováním nemusí být učiněno písemně, v tomto případě 

se tedy pravidla pro doručování neuplatní. 

Pravidla pro doručení písemnosti zaměstnavatelem jsou obsažena v ust. § 334 až 

§ 337 zákoníku práce. Zákoník práce rozlišuje několik způsobů doručení písemnosti 

zaměstnanci do vlastních rukou, a to osobně, prostřednictvím sítě nebo služby 

elektronických komunikací a prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. První dvě 

metody se použijí pro doručování jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli. Poslední uvedená 

jen v případě doručování písemnosti zaměstnanci. 

Osobní doručování písemnosti zaměstnanci do vlastních rukou může proběhnout 

na pracovišti, v bytě zaměstnance nebo kdekoliv jinde, kde lze zaměstnance zastihnout, a 

to nejen v pracovní době. 

Jelikož zaměstnavatel jmenovaného vedoucího zaměstnance nebude fyzickou 

osobou, bude za zaměstnavatele doručovat osoba, která za ni právně jedná, popřípadě je 

tímto doručením pověřena. Za stát doručuje vedoucí organizační složky státu.  

Zaměstnanec převezme písemnost osobně, či ji za něj převezme opatrovník nebo 

jiná zmocněná osoba. Odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít, uplatní se fikce 

doručení. V rámci předání bude vystaveno potvrzení o převzetí nebo o odmítnutí 

písemnost převzít. Toto potvrzení se stvrdí podpisy zúčastněných, popřípadě svědků. 

Zaměstnanec, v případě osobního doručení písemnosti, doručuje zpravidla 

předáním v místě sídla zaměstnavatele. Toto doručení musí zaměstnavatel, na žádost 

zaměstnance, potvrdit. 
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Předpokladem pro doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických 

komunikací je písemné vyslovení souhlasu s tímto způsobem doručování. Stejná pravidla 

se uplatní jak v doručování zaměstnanci, tak zaměstnavateli. V případě vyslovení  

souhlasu se zaměstnavatel nemusí předtím pokusit o osobní předání. Písemnost musí být 

podepsána uznávaným elektronickým podpisem a zaměstnanec/ zaměstnavatel musí její 

převzetí do tří dnů potvrdit, jinak je doručení písemnosti neúčinné. Písemnost se považuje 

za doručenou dnem převzetí. 

V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se 

písemnost doručuje na poslední adresu, která je zaměstnavateli známa. Přijímá ji 

zaměstnanec osobně, či prostřednictvím jím zmocněné osoby.  Není-li zaměstnanec na 

dané adrese zastižen, písemnost se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb 

nebo obecního úřadu a zaměstnanec se vyzve písemným oznámením, aby písemnost do 

10 dnů převzal. Poté bude písemnost vrácena zaměstnavateli a užije se fikce doručení. O 

následcích odmítnutí převzít zásilku, neposkytnutí součinnosti či nepřevzetí zásilky musí 

být zaměstnanec písemně poučen. V případě, že zaměstnanec písemnost převezme, 

vystaví se potvrzení o doručení. Doručování zaměstnanci prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb se užije jen v případě, nešlo-li zaměstnanci doručit osobně ani 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.104 

5.6 Odstupné  

 Jak již bylo dříve uvedeno, i v případě pracovního poměru založeného 

jmenováním, lze bez toho, aby byl zaměstnanec odvolán, s tímto zaměstnancem rozvázat 

pracovní poměr. Dále lze takového zaměstnance odvolat a ukončit s ním pracovní poměr 

výpovědí postupem předvídaným ustanovením § 73a zákoníku práce. Za shora popsané 

situace má zaměstnanec nárok na výplatu odstupného, vyjma dále uvedené výjimky.  

                                                      

104    BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck,  

         2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 1368 a násl. 
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Obecně lze odstupné charakterizovat jako jednorázově vyplacenou peněžní 

částku, která má zaměstnanci ulehčit sociální situaci, do které se dostal nikoliv ze své 

vůle a to buď jednáním zaměstnavatele či díky nepříznivému zdravotnímu stavu, ke 

kterému došlo následkem pracovního úrazu, nemoci z povolání či ohrožení takovou 

nemocí.105 Základní právní úprava vychází z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 

158 ze dne 22. června 1982, sic Českou republikou neratifikovanou, nicméně aplikovanou 

mimo jiné do ustanovení § 67 zákoníku práce. 

Předmětné ustanovení zakotvuje nárok zaměstnance, u něhož dochází k rozvázání 

pracovního poměru výpovědí zaměstnavatele z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) 

nebo dohodou ze stejných důvodů, na peněžitou částku – odstupné. 

Výše odstupného činí nejméně jednonásobek průměrného výdělku, jestliže u 

zaměstnavatele trval pracovní poměr jeden rok, nejméně dvojnásobek průměrného 

výdělku, jestliže u zaměstnavatele trval pracovní poměr  alespoň jeden rok a méně než 

dva roky a konečně nejméně trojnásobek průměrného výdělku, jestliže u zaměstnavatele 

trval pracovní poměr alespoň dva roky.  V případě rozvázaní pracovního poměru se 

zaměstnancem, na kterého se vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4, 

náleží zaměstnanci nejméně částka odpovídající součtu trojnásobku jeho průměrného 

výdělku a částek výše uvedených dle délky jeho pracovního poměru. 

Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem výpovědí z důvodů 

uvedeného v § 52 písm. d) (zákaz konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc 

z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí) nebo dohodou z totožného důvodu, náleží 

zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Uvedené 

platí za podmínky, že u zaměstnavatele nebyly shledány liberační důvody dle ustanovení 

§ 270 zákoníku práce. 

Odstupné je povinen zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci po skončení pracovního 

poměru v nejbližším výplatním termínu, pokud se účastníci nedohodnou na výplatě 

                                                      

105    BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck,  

         2015. ISBN 978-80-7400-290-8. str. 419 a násl. 
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odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty. 

Taková dohoda musí mít obligatorně písemnou formu. 

Nárok na odstupné u zaměstnance, u kterého došlo k založení pracovního poměru 

jmenováním je poněkud modifikován. Speciální ustanovení § 73a odst. 2 zákoníku práce 

totiž neumožňuje vznik nároku na odstupné, pokud zaměstnavatel po odvolání 

zaměstnance z pracovního místa vedoucího zaměstnance nemá pro odvolaného 

zaměstnance jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci a zdravotnímu stavu nebo 

zaměstnanec takovou práci odmítne a zaměstnavatel přistoupí k výpovědi z důvodu 

daného ustanovením § 52 písm. c) zákoníku práce. Za takto popsané situace nastává fikce 

výpovědního důvodu podle § 52 písm. c), byť pracovní místo nezaniká.  

Naopak, pokud je pracovní místo odvolaného vedoucího pracovníka zrušeno z 

důvodu organizačních změn, zůstává nárok na odstupné zachován a to ve výši a splatnosti 

jak bylo uvedeno shora.106 

Ze shora popsaného zákonného ustanovení je zřejmý úmysl zákonodárce umožnit 

ukončení pracovního poměru s vedoucím pracovníkem téměř okamžitě bez dalších 

nákladů na vyplacené odstupné, pokud zaměstnavatel nenalézá důvody dané 

ustanoveními zákoníku práce, které umožňují výpověď z pracovního poměru či jeho 

okamžité zrušení, ať již proto, že pochybení jmenovaného zaměstnance nedosahují 

zákonem předvídané intenzity či, že přístup k plnění pracovních úkolů takového 

zaměstnance neodpovídá nárokům zaměstnavatele na zaměstnance na daném pracovním 

místě. 

Pokud je zaměstnavatel při odvolání jmenovaného pracovníka mimo jiné veden 

záměrem vyhnout se výplatě odstupného, dochází nezřídka v praktickém životě k 

situacím, že odvolávaný zaměstnanec je zároveň se svým odvoláním informován o tom, 

že zaměstnavatel nemá pro něj jinou vhodnou práci, tedy práci, která odpovídá jeho 

kvalifikaci a zdravotnímu stavu. Zaměstnavatel při takovém postupu kalkuluje s fikcí 

                                                      

106    OLIVA, Jakub. Vedoucí zaměstnanci a jejich odvolání. Epravo.cz [online]. 2016 [cit. 2017-04-02].    

         Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vedouci-zamestnanci-a-jejich-odvolani-102378.html 



50 

nadbytečnosti a ukončuje pracovní poměr výpovědí dle § 52 písm. c) zákoníku práce. Jak 

již bylo uvedeno, při takovém postupu, pokud pracovní místo odvolaného zaměstnance 

není zrušeno, ztrácí odvolaný zaměstnanec nárok na odstupné. Tento stav může být z 

hlediska sociální situace odvolaného zaměstnance fatální, zejména pokud si nezajistil jiný 

nárok na peněžitou částku při ukončení pracovního poměru, typicky například odchodné. 

 Uvedený, dříve často šikanózní postup zaměstnavatele, byl zásadně omezen 

Rozsudkem Nejvyššího soudu 21 Cdo 2355/2009 (SJ 101/2011) ze dne 26. října 2010. V 

předmětné věci Nejvyšší soud uzavřel, že v řízení o neplatnost výpovědi je nutno přenést 

důkazní břemeno na žalovaného zaměstnavatele. Ten je povinen tvrdit fikci výpovědního 

důvodu, tedy, že skutečně nemá pro zaměstnance práci odpovídající jeho kvalifikaci, 

popřípadě jinou vhodnou práci. Uvedená tvrzení je pak nutno prokázat důkazy co do 

neexistence pracovních míst, která by byla pro zaměstnance vhodná s ohledem na jeho 

kvalifikaci, či že taková místa jsou obsazena jinými zaměstnanci nebo, že neobsazená 

místa nejsou pro daného zaměstnance vhodná. Uvedené rozhodnutí bezesporu posílilo 

postavení odvolávaných zaměstnanců za situace, kdy zároveň obdrželi výpověď z 

pracovního poměru pro nadbytečnost. 

5.7 Fikce výpovědi pracovního poměru pro nadbytečnost – exkurs 

 Lze považovat znění § 73a věta druhá ZPr za dobrodiní zákonodárce směrem k 

pracovníkům, jejichž pracovní poměr je založen jmenováním či za omezení, které je 

vyváženo vyšším platem či rozsáhlejšími pravomocemi v rámci jejich pracovního místa?   

Otázku vymezuji k důsledkům odvolání takových vedoucích pracovníků i k 

případům, kdy se in eventum vedoucí zaměstnanec svého pracovního místa vzdá. 

Nezřídka totiž k odvolání takového zaměstnance dochází nikoliv pro pracovní 

manažerské selhání, ale v důsledku politických vlivů či mediálního nátlaku, a to zejména 

u vedoucích pracovníků na špičkových republikových či krajských pozicích. Někteří z 

nich se, za shora popsané situace, svého pracovního místa vzdávají, přičemž důvodem je 

opět politický či mediální nátlak, ovšem vůči veřejnosti se jeví akt (právní jednání) 

spočívající ve vzdání se pracovního místa přeci jen poněkud příznivěji, než odvolání, 

které je obecně vnímáno spíše jako forma potrestání. 
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Z právní úpravy § 73a odst. 2 věta první ZPr vyplývá, že odvoláním či vzdáním 

se pracovního místa pracovní poměr nekončí a zaměstnavatel je povinen tomuto 

zaměstnanci navrhnout, formou změny pracovního zařazení, jinou práci odpovídající jeho 

zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud jde o zaměstnance s vysokou kvalifikací a 

dlouholetou praxí, tak takové pracovní místo obvykle zaměstnavatel nemá k dispozici. 

Pokud by eventuálně takové místo v rámci zaměstnavatele existovalo, není obvykle volné 

a platové ohodnocení se zdaleka nepřibližuje předchozímu platu odvolávaného 

zaměstnance. I v případě volného pracovního místa, s přihlédnutím k tomu, že by se 

odvolávaný zaměstnanec, či zaměstnance, který se svého místa vzdal, následně nacházel 

o několik příček pracovní hierarchie níže, jeho nadřízenými by se stali jeho dřívější 

podřízení, v některých případech i o několik stupňů níže v posloupnosti vedení, je obvykle 

takové zařazení pro odvolávaného zaměstnance společensky i pracovně nepřijatelné. 

V takovém případě, nelze-li nalézt pro odvolaného (myšleno dále i pracovníka, 

který se svého pracovního místa vzdal) odpovídající pracovní zařazení nebo takové 

zařazení odvolaný zaměstnanec odmítl, například z důvodů shora popsaných, je dán 

výpovědní důvod dle § 52 písm. c) ZPr. Právní teorie již dovodila, že jde o výpovědní 

důvod daný fikcí, tedy nemusí být  objektivně ani subjektivně naplněny podmínky 

obsažené v § 52 písm. c) ZPr („stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k 

rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického 

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných 

organizačních změnách“).107 

Meritem tohoto exkursu je ovšem § 73a odst. 2) věta druhá, text za středníkem 

týkající se odstupného pro odvolávaného zaměstnance. Dle uvedeného zákonného 

ustanovení totiž odvolávanému zaměstnanci náleží odstupné toliko za situace, kdy je 

pracovní místo, které zastával odvolaný zaměstnanec, zrušeno v důsledku organizačních 

změn. Uvedený stav je však méně častý, lze dokonce říci, že z pohledu odvolávaných 

zaměstnanců na řídících pozicích téměř marginální. Obecně místa ředitelů, jejich 

                                                      

107  § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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náměstků či místa vedoucích odborných útvarů zůstávají. 

 Odvolaní vedoucí zaměstnanci proto obvykle zůstávají bez odstupného. Vztahuje 

se však na ně dvouměsíční výpovědní lhůta daná § 51 odst. 1) ZPr. Ze samotného znění 

citovaného ustanovení je dovozen závěr, že pokud dojde k rozvázání pracovního poměrů 

dle ust. § 52 písm. c)  ZPr, ve vazbě na znění § 73a odst. 2 ZPr, tedy za použití fikce 

nadbytečnosti, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Dle ust. § 208 ZPr 

náleží takovému zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku. Zároveň 

uvedený zaměstnanec nemá povinnost (a ani právo) dostavit se do zaměstnání a nelze jej 

postihnout okamžitým zrušením pracovního poměru postupem dle § 55 odst. 1 písm. b) 

ZPr, z důvodu jeho absence na pracovišti. Toto bylo potvrzeno judikátem Nejvyššího 

soudu sp. zn. 2 Cdon 1535/97. 

I přes ztrátu odstupného, kdy tohoto následku si musí být zaměstnanec vědom již 

v době, kdy se o vedoucí pracovní místo uchází, se zdá být ustanovení § 73a citovaného 

zákona spíše bonusem pro zaměstnance. Takový zaměstnanec, na rozdíl od ostatních 

zaměstnanců, povinně pracujících na pracovišti po dobu výpovědní lhůty, totiž není 

nucen po dobu běhu výpovědi vykonávat práci, sic za stejnou mzdu či plat, ale třeba 

podřadnější, dojíždět na vzdálenější pracoviště zaměstnavatele, byť i v jednom městě, 

nebo být vystaven nepřímé či přímé šikaně nadřízených nebo spolupracovníků apod. 

Navíc při jmenování do vedoucí pozice si může vedoucí zaměstnanec smluvně 

zajistit tzv. odchodné, které obvykle saturuje ztrátu odstupného108  

Z uvedených pohledů je dle mého názoru ustanovení § 73a odst. 2 směrem k 

vedoucím zaměstnancům, jejichž pracovní poměr je založen jmenováním, spíše bonusem, 

který vyrovná a převyšuje malus daný absencí nároku na odstupné v případě, že vedoucí 

místo odvolávaného pracovníka zůstává zachováno.  

                                                      

108    srov. např. aktuální Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. srpna 2004, sp. zn. 21 Cdo 2305/2013 
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6 Komparace právní úpravy jmenování se slovenskou právní 

úpravou 

Je potřeba konstatovat, že institut založení pracovního poměru jmenováním 

nenalézá obdobného způsobu uzavření pracovního poměru v okolních státech, jak jsem 

zmínila již na začátku této práce. Nejblíže se snad uvedenému způsobu založení 

pracovního poměru blíží právní úprava ve Slovenské republice. 

Je zřejmé, že určitý průmět ve věci jmenování v pracovním právu České republiky 

a Slovenské republiky je dán shodným historickým vývojem pracovního práva a 

totožnými prameny minimálně po většinu minulého století. 

Nicméně, jak dále rozebereme, ani slovenská právní úprava nezná přímé založení 

pracovního poměru jmenováním.  

Institut  jmenování a volby je stěžejně upraven v ustanovení § 42 odst. 2 zákona 

ve vazbě na ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 311/2001 Z. z., zákoník práce Slovenské 

republiky po novele č. 512/2011 Z.z. takto: 

(1)Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi 

zamestnávateľom a zamestancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je 

zaměstnávatěl povinný vydať zamestnancovi. 

(2)Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako predpoklad 

vykonávania funkcie štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis zamestnávateľa 

ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania funkcie vedúceho 

zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovný pomer s 

týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo 

vymenovaní. 

Z uvedeného vyplývá zásadní rozdíl mezi českou a slovenskou právní úpravou. 

Česká právní úprava umožňuje přímé založení pracovního poměru jmenováním na rozdíl 

od slovenské právní úpravy, která považuje jmenování či volbu toliko jako předpoklad k 

uzavření pracovního poměru smlouvou. Tedy jinak řečeno, jmenování je jedním a to 

zásadním požadavkem na výkon funkce vedoucího zaměstnance, přičemž po jeho splnění 



54 

je teprve založen pracovní poměr a to pracovní smlouvou v obligatorní písemné 

podobě.109 S uvedenými skutečnostmi pak souvisí otázky ukončení pracovního poměru, 

jak bude dále uvedeno. 

Okruh osob, na které dopadá možnost jmenování či volby, jako předpokladu 

k uzavření pracovní smlouvy, je dán zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 552/2003 

Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme. Uvedený předpis se vztahuje dle ustanovení § 

1 odst. 21)  zákona na:  

a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon 

zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo 

právnických osôb v oblasti verejnej správy, 

b) právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym 

orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona,  

c) právnické osoby založené štátnym orgánom, Fondom národného majetku 

Slovenskej republiky, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo 

súčet majetkovej účasti štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo 

vyššieho územného celku je viac ako 67 %, 

d) iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným 

celkom, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok. 

Z ustanovení § 5 odst. 1 cit. zákona vyplývá, že místo vedoucího zaměstnance, 

který vykonává funkci statutárního orgánu u zaměstnavatele, jímž jsou státní orgány a  

právnické osoby shora jmenované, a místo dalšího vedoucího zaměstnance, u kterého to 

určuje pracovní řád, se obsazuje na základě výběrového řízení, jestliže právní předpis 

nestanoví volbu nebo jmenování vedoucího zaměstnance kolektivním orgánem. 

Dále jmenování jako předpoklad k výkonu funkce vedoucího pracovníka v přímé 

řídící působnosti statutárního orgánu může stanovit vnitřní předpis toho kterého 

                                                      

109    BARANCOVÁ, Helena. Zákonník práce: komentár. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80- 

         7400-416-2. str. 326 
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zaměstnavatele. 

Jak již bylo shora uvedeno, dalším rozdílem české a slovenské právní úpravy je 

odvolání jmenovaného vedoucího zaměstnance a s tím spojené následky vedoucí 

případně k ukončení pracovního poměru. Shodně obě právní úpravy stanovují, že 

odvoláním vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí. V české právní úpravě 

nastupuje povinnost zaměstnavatele nabídnout odvolanému zaměstnanci pracovní místo 

odpovídající jeho kvalifikaci a zdravotnímu stavu. Není-li takového místa či odvolaný 

zaměstnanec ono místo odmítne, platí fikce nadbytečnosti jako důvod pro výpověď ze 

strany zaměstnavatele. Slovenská právní úprava vychází z jiných skutečností. Vzhledem 

k tomu, že institut jmenování či volby slovenský zákoník práce považuje pouze za 

předpoklad pro uzavření pracovní smlouvy, odvoláním vedoucího zaměstnance pak 

uvedený předpoklad zaniká. Ztratí-li zaměstnanec základní požadavek k uzavření 

pracovní smlouvy, je zde dána možnost výpovědi. Ustanovení § 63 slovenského zákoníku 

práce, v němž jsou obsaženy důvody, kdy jen pro tyto důvody lze dát zaměstnanci 

výpověď z pracovního poměru, přímo uvádí v čl. 1 písm. d) pododstavec druhý, jako 

důvod výpovědi tu skutečnost, že zaměstnanec přestal plnit požadavky dané ust. § 42 

odst. 2 zákoníku práce. Uvedené požadavky, jak jsem již uvedla, jsou jmenování či volba 

dle zvláštního právního předpisu či vnitřního předpisu zaměstnavatele. Slovenské 

pracovní právo tedy přímo upravuje možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele v 

případě odvolání vedoucího zaměstnance. 

Výpověď zaměstnanci musí být dle ustanovení § 61 odst. 1 písemná a musí být 

doručena zaměstnanci. Výpovědní lhůta činí nejméně jeden měsíc (§ 62 odst. 2) a 

v případě, že pracovní poměr odvolávaného vedoucího zaměstnance trval nejméně jeden 

rok, činí výpovědní lhůta dva měsíce (§ 62 odst. 4). Zaměstnanec může dát zaměstnavateli 

dle ust. § 67 slovenského zákoníku práce výpověď z jakéhokoliv důvodu, anebo bez 

uvedení důvodu. Vzdání se místa, na které byl zaměstnanec jmenován, není v právním 

předpisu řešeno, mám za to, že pokud uvedený postup není přímo zakázán, je povolen. 

Praktický význam však právní jednání spočívající ve vzdání se pracovního místa, na 

kterou byl zaměstnanec jmenován, nemá, neboť pracovní poměr byl založen pracovní 

smlouvou a nikoliv jmenováním. V uvedeném případě přichází v úvahu výpověď 
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zaměstnance z pracovního poměru či uzavření dohody o jeho skončení. 

Nárok na odstupné pro vedoucího zaměstnance, se kterým byl ukončen pracovním 

poměr po jeho odvolání, není zákonem dán, na rozdíl od české právní úpravy, kdy nárok 

na odstupné alespoň v některých případech je pro odvolaného zaměstnance zaručen 

ustanovením § 73a odst. 2 českého zákoníku práce. Zákon č. 311/2001 Z.z. však ve svém 

ustanovení § 76 odst. 7 umožňuje dohodu zaměstnavatele a zaměstnance o možnosti 

odchodné poskytnout. Taková dohoda je obvykle součástí uzavírané pracovní smlouvy a 

je na odpovědnosti zaměstnance, zda-li takový závazek zaměstnavatele bude v rámci 

kontraktačních jednání o pracovní smlouvě vyžadovat.  
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Závěr 

V této práci jsem chtěla poukázat na složitosti úpravy pracovního poměru 

vedoucích zaměstnanců založeného jmenováním. Sic se tento proces založení pracovního 

poměru, v komparaci s pracovní smlouvou, využívá minimálně a jen se zaměstnanci 

veřejného sektoru, neznamená to však, že by jeho zákonná úprava byla jednodušší. Ba 

naopak, zákoník práce institut jmenování upravuje pouze okrajově, nechává další úpravu 

na speciálních zákonech, a jak se zdá i na judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu. 

Rozšíření využití tohoto právního jednání se, vzhledem k rozšiřujícímu se 

byrokratickému státnímu aparátu, zdá dnes více než reálné. Ve stínu tohoto se 

problematika pracovního poměru založeného jmenováním stále, i přes množství 

judikatury, zdá nedořešená a stále chybí komplexnost úpravy.  

Historickým exkursem jsem chtěla především poukázat na zúžení aplikovatelnosti 

právního jednání jmenování oproti předchozí právní úpravě zákoníku práce z roku 1965. 

Nynější kogentní zákonná úprava přesně vymezuje okruh vedoucích zaměstnanců, se 

kterými je možno uzavřít pracovní poměr jmenováním, nedovoluje tedy žádné odchylky. 

Přesto ale odkazuje na množství speciálních zákonů, a ustanovení zákoníku práce se 

použije pouze subsidiárně v případě, že zvláštní právní předpis aplikovatelná ustanovení 

neobsahuje. Je nutno taktéž zmínit, že zákoník práce nevymezuje exaktně, která pracovní 

místa se obsazují jmenováním, ale pouze okruh zaměstnavatelů, v jejichž hierarchii se 

vedoucí pracovní místa nacházejí. 

Ve své práci jsem se zaměřila především na základní aspekty institutu právního 

jednání jmenování na pracovní místo a odvolání z tohoto pracovního místa, resp. vzdání 

se pracovního místa. Institut odvolání a vzdání se pracovního místa umožňuje rychle 

reagovat na nastalé pracovněprávní situace. Jak jsem však nastínila v průběhu práce, není 

postup po odvolání či vzdání se pracovního místa jednoduchý, je spíše komplikovaný, a 

to i díky využívání právních fikcí. 

Součástí seznámení se s problematikou založení pracovního poměru jmenováním 

je i výklad důležitých pojmů, které jsou pevně spjaty s pracovním poměrem založeným 

jmenováním, pojmy jako jsou například „vedoucí zaměstnanec“ a „manažerská 
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smlouva“. Oproti vžitému názoru, že vedoucí zaměstnanec je ten, který je oprávněn za 

zaměstnavatele jednat a vydávat pokyny, není tomu tak. Vedoucí zaměstnanec se 

nevymezuje podle přidělených pravomocí, nýbrž podle jeho postavení v hierarchii 

zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanec musí vždy mít alespoň jednoho podřízeného 

zaměstnance (stačí existence podřazené pracovní pozice, nemusí být obsazena). 

Rozšířená práva a povinnosti, nad rámec práv a povinností řadových zaměstnanců, jsou 

zákoníkem práce přiznána vedoucímu zaměstnanci, ne opačně. Další specifické práva a 

povinnosti jsou přiznána některým vedoucím zaměstnancům ve státní správě.  

Jak je shora uvedeno, charakteristickým znakem vedoucího zaměstnance není 

jednání za zaměstnavatele. Jednat za zaměstnavatele nemusí nutně pouze vedoucí 

zaměstnanec. Jednat za zaměstnavatele mohou například i řadoví zaměstnanci v rozsahu 

obvyklém vzhledem k jejich zařazení a funkci, přitom rozhoduje stav, jak se jeví 

veřejnosti. 110  Tedy zaměstnanec, ač není statutárním orgánem či vedoucím 

zaměstnancem, může za zaměstnavatele uzavírat kupní smlouvu, pokud pracuje jako 

prodavač v obchodě, může přebírat dodávky zboží, pokud je zařazen na pracovní místo 

skladníka, může formálně převzít dokončené dílo od subdodavatele, pokud pracuje v 

pracovním poměru jako vedoucí stavby apod. Dále je možno uvést, že ve styku se třetími 

osobami za zaměstnavatele jednají, dle ust. §151 ObčZ, v případě právnických osob, ty 

osoby, které jsou určeny zakladatelským právním jednáním. Opačně k tomuto- vedoucí 

zaměstnanec nemusí být nutné oprávněn k jednání za zaměstnavatele navenek vůči třetím 

osobám. Důležitá je pouze pravomoc jednat vůči podřízeným zaměstnancům.111 

V úvahách de lege ferenda se nabízí k diskuzi obecná otázka, zda-li je skutečně 

nutné zachovat institut založení pracovního poměru jmenováním. Pro nutnost a 

aktuálnost dosavadní právní úpravy svědčí například i výše citovaný nález Ústavního 

soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. března 2000. Ústavní soud zde vyslovil názor, že 

se prostřednictvím institutu jmenování „realizuje státní politika a plní se funkce státu; 

                                                      

110    §166 zákona č. 89/2012, občanský zákoník 

111    Srov. §11 zákona č. 262/2006, zákoník práce 
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proto by stát měl mít rozhodující právo určit, kdo bude jeho jménem vystupovat (či v 

jistém smyslu za něj) či plnit jeho úkoly. Takovému oprávnění státu pak jednoznačně 

odpovídá jmenování, které má konstitutivní povahu.“112
 Ústavní soud však takto rozhodl 

před účinností nového zákona o státní službě113.  

Přijetím zákona o státní službě došlo ke změně pohledu na tuto problematiku. Lze 

si jistě představit, že by tento zákon po své novelizaci, spočívající v rozšíření působnosti 

na další okruh zaměstnavatelů, jejichž zakladatelem je stát, mohl v oblasti 

veřejnoprávního jmenování institut jmenování upravený zákoníkem práce nahradit.  

Dle mého názoru by bylo převedení tohoto institutu do zákona o státní službě 

značně komplikované a potažmo by vyžadovalo komplexní změnu charakteru 

pracovněprávního jednání založení pracovního poměru jmenováním. S ohledem na 

nevyjasněnost některých dopadů zákona o státní službě a při poměrně málo početné 

judikatuře, mám za to, že v několika dalších letech, ba i ve větším časovém horizontu, by 

nebylo vhodné, aby bylo založení pracovního poměru jmenováním vtěleno do zákona o 

státní službě, neboť takovou implementací by došlo k dalšímu znepřehlednění stávající 

právní úpravy, přičemž výhody takového postupu aktuálně nenalézám. 

Další možnou úvahou nad budoucí možnou právní úpravou, je inspirace 

zákoníkem práce Slovenské republiky. Jak již bylo shora uvedeno, tato právní úprava 

obsahuje právní jednání jmenování jako s pouhý předpoklad uzavření pracovního poměru 

smlouvou, tak jako tomu je dnes v pracovním právu České republiky v případě volby. 

Úskalím takové úvahy je skutečnost, že by se zcela vytratila konstitutivní povaha založení 

pracovního poměru jmenováním. Obecně by mohlo dojít ke snížení vážnosti pracovního 

místa, které je nyní obsazováno na základě  jmenování, ve veřejnosti, ale i v hierarchii 

zaměstnanců toho kterého státního zaměstnavatele. Zde je na místě vzít v úvahu i jakousi 

reminiscenci na přednostenský vztah v rámci pracoviště, který podprahově působí již od 

dob Rakousko–Uherské monarchie. I z tohoto pohledu se zdá, že ještě nenadešel čas, aby 

založení pracovního poměru právním jednáním jmenování bylo z pracovních předpisů, a 

                                                      

112    Nález sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. března 2008 (N 55/48 SbNU 629; 116/2008 Sb.) 

113    Zákon č. 234/2014 Sb., zákon o státní službě 
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najmě ze zákoníku práce, vyloučeno, či aby se takové právní jednání stalo pouhým 

předpokladem k uzavření pracovní smlouvy. 

 Pokud jsem v předchozím textu dospěla k tomu, že právní úprava vzniku 

pracovního poměru právním jednáním jmenování je stále aktuální a není ji vhodné v 

blízké budoucnosti měnit, je na místě se zamyslet nad případným rozšířením tohoto 

institutu na další okruh zaměstnavatelů. 

Jistě se nabízí možnost založení pracovního poměru jmenováním umožnit i v 

oblasti soukromého sektoru. S tím samozřejmě souvisí i zakotvení možnosti odvolání z 

pracovního místa a vzdání se tohoto místa. Již dnes například v oblasti statutárních 

zástupců obchodních korporací, jejich oprávnění jednat a zavazovat takovou korporaci 

vzniká jmenováním valnou hromadou, rozhodnutím jediného společníka nebo dozorčí 

radou, a to i v případě, že tyto osoby nemají uzavřenu pracovní smlouvu nebo 

manažerskou smlouvu. Rovněž odvolání statutárního zástupce se realizuje rozhodnutím 

stejného orgánu, který jej jmenoval, a který vykonává práva společníků či akcionářů. V 

zásadě uvedená úvaha poukazuje na předchozí právní úpravu obsaženou v zákoníku práce 

z roku 1965. Návrat k předešlé právní úpravě  by pak do jisté míry přece jenom 

signalizoval ne zcela odpovědnou práci moci zákonodárné, a implikoval stav, naznačující 

selhání aktuální právní úpravy. Takový závěr však nelze s ohledem na krátkou dobu 

platnosti nového zákoníku práce učinit. Uvedená úvaha však bude mít své místo, pokud 

by mělo dojít k zásadnější novelizaci zákoníku práce. K rozsáhlé novelizaci však prozatím 

není žádného podstatného důvodu. 

Dále bych chtěla uvést, že ačkoliv dnešní zákoník práce umožňuje sjednat 

možnost odvolání a jmenování i u pracovního poměru uzavřeného na základě pracovní 

smlouvy, nedosahuje tato právní úprava flexibility úpravy založení pracovního poměru 

jmenováním. 

Lze také uvažovat o rozšíření okruhu vedoucích zaměstnanců ve veřejném 

sektoru, u nichž by mohlo dojít k uzavření pracovního poměru jmenováním. V tomto 

případě, ale bude rozšíření tohoto institutu omezeno působností služebního zákona. 
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Domnívám se, že podstatnějším problémem, který by měl být z mého pohledu v 

budoucnu řešen, je skutečnost, že současné znění příslušných ustanovení zákoníku práce 

nestanovuje obligatorně písemnou formu právního jednání jmenování k založení 

pracovního poměru. Právní jednání učiněné ústně přináší obvykle menší právní jistotu. 

Již z hlediska ochrany zaměstnanců je potřeba vyloučit neurčitost, nepřesnost či 

nesrozumitelnost, které ústní právní jednání může sebou přinést. Konečně může dojít i k 

rozdílnému subjektivnímu pochopení učiněného projevu vůle na straně zaměstnavatele i 

ze strany zaměstnance.  

Pokud by došlo v budoucnu k právní úpravě naznačeným směrem, bylo by patrně 

systematicky správné do zákoníku práce vtělit rovněž právní úpravu manažerské 

smlouvy, která se nyní řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Závěrem bych ráda zmínila, že v době uzavření rukopisu poslanecká sněmovna 

projednávala novelu zákoníku práce, která by se však institutu jmenování neměla výrazně 

dotknout. S ohledem na to, že již nyní bylo podáno množství pozměňovacích návrhů a 

legislativní proces zdaleka není dokončen, nelze s konečnou určitostí říci zda, a v jaké 

míře tato novela ovlivní právní jednání založení pracovního poměru jmenováním a 

instituty související. 
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Přílohy 

6.1.1.1 Příloha 1 

Jmenování do funkce 

Pan/paní (jméno, příjmení, datum narození a  adresa jmenovaného zaměstnance) 

Jmenování do funkce 

Dnem (datum vzniku pracovního poměru) Vás jmenuji do funkce/na místo  (označení 

funkce, na kterou je jmenován/a) 

Tímto dnem se zakládá Váš pracovní poměr k zaměstnavateli (název zaměstnavatele) 

Podmínky, za kterých budete tuto funkci vykonávat, stejně jako platové ohodnocení, 

budou s Vámi sjednány ve zvláštní smlouvě. 

V … dne … 

 Podpis příslušné oprávněné osoby 
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6.1.1.2 Příloha 2 

Odvolání z funkce 

Pan/paní (jméno, příjmení, datum narození a  adresa jmenovaného zaměstnance) 

Odvolání z funkce 

Dnem (datum jmenování) jste byl jmenován/a do funkce (označení funkce, na kterou byl 

jmenován/a), kterou vykonáváte dosud. 

Vzhledem k závažným nedostatkům v řídící činnosti Vás z této funkce odvolávám ke 

dni (datum, ke kterému je zaměstnanec odvolán). Kde dni odvolání jste povinen předat 

veškerou agendu (jméno pracovníka, kterému odevzdá).  

Odvoláním pracovní poměr nekončí. Žádám Vás proto, abyste se dostavil k jednání o 

Vašem dalším pracovním zařazení. 

V … dne … 

Podpis příslušné oprávněné osoby 
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6.1.1.3 Příloha 3 

Manažerská smlouva 

 

(Název a sídlo zaměstnavatele) zastoupená (jméno, příjmení a právní funkce zaměstnance 

oprávněného uzavírat tuto smlouvu), dále jen „zaměstnavatel“ 

a 

pan/paní (jméno, příjmení zaměstnance), narozen (datum a místo narození), bydlištěm 

(adresa bydliště zaměstnance), dále jen „zaměstnanec“, uzavřeli tuto 

smlouvu o individuálních pracovních a mzdových podmínkách 

čl. 1 

Zaměstnanec bude zabezpečovat úkoly a plnit povinnosti vyplývající z této 

smlouvy, ze zákoníku práce a dalších obecně závazných právních předpisů. 

čl. 2 

Mzda 

(1) Základní mzda činí ……….Kč 

(2) Mzda se stanoví s účinností od ……………….. 

(3) Mzda se sjednává s přihlédnutím k práci přesčas 

čl. 3 

Při splnění mimořádných pracovních úkolů zadaných zaměstnavatelem za předem 

určených podmínek může být zaměstnanci vyplacena cílová mzda (prémie), a to ve výši 

stanovené na základě rozhodnutí statutárního orgánu nebo jím pověřeného vedoucího 

zaměstnance při zadání mimořádného úkolu. 

 

čl. 4 

Povinnosti zaměstnance 

Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o výrobních, technických, 

organizačních a jiných skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem funkce 

a které mají zůstat utajeny jako obchodní tajemství. Mlčenlivost o skutečnostech, které 

mají být utajeny, se zavazuje zachovat i po skončení pracovního poměru po dobu jednoho 

roku.  
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Zaměstnanec jiné osobě neoprávněně nesdělí nebo nezpřístupní informace, které 

tvoří předmět obchodního tajemství nebo jsou důvěrného charakteru a jejichž prozrazení 

třetím  osobám  by mohlo zaměstnavateli způsobit újmu,  nebo  sám tyto informace  

nevyužije v konkurenčním jednání. 

Zaměstnanec bere na vědomí, že porušení ujednání o ochraně utajovaných 

skutečností bude považováno za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a může být 

důvodem pro okamžité ukončení pracovního poměru. 

Zaměstnavatel zároveň může požadovat náhradu škody, která mu jednáním 

zaměstnance vznikla a vydání bezdůvodného obohacení. 

Zaměstnanec se zavazuje, že po dobu výkonu sjednané funkce nepřijme členství 

v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob provozujících podnikatelskou 

činnost shodnou s předmětem podnikání zaměstnavatele. To neplatí v případě, kdy je 

zaměstnanec do takové funkce vyslán zaměstnavatelem. 

čl. 5 

Další ujednání 

(1). Zaměstnanec bude oprávněn užívat služební vozidlo tovární značky …., 

SPZ … 

(2). V případě provozní potřeby může být zaměstnanec vyslán na pracovní 

cestu. 

(3). dále je možné uvést nejrůznější podmínky, za nichž bude zaměstnanec 

práci vykonávat. 

(4). Ostatní náležitosti výkonu práce a odměňování zaměstnance se řídí 

zákoníkem práce a souvisejícími předpisy. 

čl. 6 

Změny sjednaných podmínek 

Veškeré změny a doplňky podmínek sjednaných v této smlouvě mohou být 

prováděny pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Tato dohoda musí 

být vyhotovena písemně. 
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čl. 7 

Zánik smlouvy 

Tuto smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran písemnou výpovědí. 

Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce. Platnost smlouvy může být také ukončena vzájemnou dohodou 

smluvních stran. 

čl. 8 

Tato smlouva se uzavírá na dobu do … (uvede se doba, na kterou je smlouva 

uzavřena. Je-li uzavřena na dobu neurčitou, uvede se tato skutečnost rovněž) a nabývá 

platnosti podpisem obou stran. 

čl. 9 

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží zaměstnanec, jedno 

zaměstnavatel. 

 

V...........              dne......... 

 

Podpis zaměstnance                                            Podpis oprávněné osoby zaměstnavatele 
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Abstrakt 

Název diplomové práce: Založení pracovního poměru jmenováním 

Tato diplomová práce se zabývá založením pracovního poměru jmenováním. 

Založení pracovního poměru jmenováním je atypické jednostranné právní jednání, které 

zákoník práce uvádí jako jeden ze dvou způsobů založení pracovního poměru v českém 

právním řádu. Cílem této práce je uvedenou problematiku popsat a analyzovat, zhodnotit 

její význam pro současné pracovněprávní vztahy, poukázat na některé problémy v její 

aplikaci a konečně přinést některé úvahy de lege ferenda. V práci jsem se také zaměřila 

na charakteristiku a identifikaci souvisejících právních institutů a pojmů, jako například 

vedoucí zaměstnanec a manažerská smlouva. 

 Práce je rozdělena do šesti kapitol. V kapitole první jsem se zabývala 

charakterem a využití jmenování  v českém právním prostředí. V druhé kapitole jsem 

popisovala základní vývoj zákonodárství o práci a pracovního práva, se zaměřením na 

historii právní úpravy založení pracovního poměru jmenováním. Ve třetí kapitole jsem 

pojednávala o vzniku a prvcích pracovního poměru založeného jmenováním, a to tedy 

objektu, obsahu a subjektům, s podrobnějším rozborem právní úpravy vedoucího 

zaměstnance.  

Ve čtvrté kapitole jsem se věnovala obsahovým a formálním náležitostem 

pracovního poměru založeného jmenováním, možnosti sjednat jej na dobu určitou i 

neurčitou a také manažerské smlouvě. Dále jsem nastínila vztah tohoto institutu k institutu 

založení pracovního poměru pracovní smlouvou. 

 V páté kapitole jsem se zabývala skončením pracovního poměru 

založeného jmenováním, odvoláním a vzdáním se pracovního místa, doručováním a 

odstupným. Také jsem se podrobněji věnovala výpovědnímu důvodu pro nadbytečnost. 

V šesté kapitole jsem komparovala právní úpravu České a Slovenské republiky. V závěru 

jsem práci shrnula a v rámci úvah de lege ferenda nadnesla možné změny pracovněprávní 

úpravy. 
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Abstract 

Thesis title: Employment by Appointment 

This thesis deals with Employment by Appointment. Employment by 

Appointment is atypical unilateral legal act, that is specified by the Labour Code as one 

of the two ways of establishing employment in Czech law system. The aim of this thesis 

is to describe and analyse the above listed problem, evaluate its importance for current 

labour relations, highlight some problems in its application and finally to bring up some 

considerations de lege ferenda. 

This thesis is divided into six chapters. The first chapter describes the charter and 

usage of the Employment by Appointment legal institute in Czech law. The second 

chapter delves deeper into the evolution and development of Czech labour law, with the 

focus on the history of the Employment by Appointment legislation. In the third chapter 

I have looked into the establishment of employment, its essential elements as subject, 

object and content, with a more detailed analysis of staff manager legislation. 

The fourth chapter explains the content and formal requirements of Employment 

by Appointment, the possibilities to establish the fixed-term or indefinitive employment 

and the managers contract. Here I also describe the relation between this institute and 

employment based on contract. 

In the fifth chapter I take a detailed look at the termination of Employment by 

Appointment, withdrawal and resignation of the appointed employee, the service of 

documents and redundancy payment. I have also looked into the reason for the 

redundancy notice. In the sixth chapter I have compared Czech and Slovakian legislation. 

Finally, to conclude I have summarized the thesis and in the de lege feranda brought up 

possible future changes to the legislation. 
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