
Souhrn 

Skončení pracovního poměru v ČR  

 Tématem této práce je skončení pracovního poměru v České republice. Cílem je 

tedy rozbor jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru včetně navazujícího 

zhodnocení právní úpravy z hlediska rovnováhy mezi ochranou zaměstnance a smluvní 

volností poskytovanou zákoníkem práce. 

 Práce je rozdělena do 4 tematických kapitol. Začátek práce je věnován 

historickému exkurzu do pracovního práva, a to od počátku jeho formování do 

současnosti. 

 S ohledem na mezinárodní závazky České republiky jsem do práce začlenila také 

kapitolu týkající se pracovního práva z mezinárodního pohledu, tedy v kontextu 

mezinárodních organizací světových i evropských a smluv jimi přijatých. 

 Dále přecházím do kapitoly o pracovněprávních vztazích, konkrétně se zde 

zabývám pracovním poměrem, jeho obecnou charakteristikou a jednotlivými jeho znaky 

(subjekty, předmět a obsah pracovního poměru). S tématem skončení pracovního 

poměru také úzce souvisí problematika vzniku a změny pracovního poměru, proto 

výklad o nich těsně předchází hlavní kapitole práce. 

 Stěžejní kapitolou práce je kapitola poslední, obsahující výklad o jednotlivých 

způsobech skončení pracovního poměru. Největší prostor je věnován právnímu jednání 

směřujícímu ke skončení pracovního poměru -  dohodě o rozvázání pracovního poměru, 

výpovědi, okamžitému zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době. Dalšími způsoby skončení pracovního poměru vedle jmenovaných 

právních jednání je skončení pracovního poměru na základě právní události či 

rozhodnutí příslušného orgánu. Při rozvazování pracovního poměru nesplní účastníci 

vždy všechny povinné náležitosti, což vede k neplatnosti nebo zdánlivosti právního 

jednání. Protože se jedná o významný zásah do právní jistoty mezi účastníky 

pracovního poměru, není možné tuto problematiku z výkladu vynechat. Stejně je tomu i 

u povinností zaměstnavatele, které se aktivují okamžikem skončení pracovního poměru. 

 V závěru práce se pokouším zhodnotit jednotlivé způsoby skončení pracovního 

poměru, jejich přínos nebo naopak negativní vliv.  



 Tato práce je vypracována nejen na základě účinné právní úpravy, ale také 

rozsáhlé judikatury (zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR). Zohledňuji v ní však 

také novelizace, které nabudou účinnosti v nejbližší budoucnosti po vypracování práce. 


