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Výpověď z pracovního poměru 

 

Cílem této diplomové práce je podrobná analýza současné legislativy výpovědi 

z pracovního poměru. Práce rovněž pojednává o dalších způsobech skončení pracovního 

poměru, jelikož je důležité vymezit výpověď v širším kontextu. Druhým cílem této práce je 

navrhnout možné úpravy de lege ferenda. Tyto návrhy by měly zrcadlit ochrannou funkci 

pracovního práva stejně jako úsilí přizpůsobit pracovní právo moderním potřebám flexibility. 

Tato práce se skládá z osmi kapitol. První kapitola představuje základy pracovního práva 

a popisuje jeho vztah k občanskému právu z historické i současné perspektivy. Druhá kapitola 

odhaluje a popisuje strukturu národních i mezinárodních pramenů pracovního práva. Třetí 

kapitola analyzuje základní principy pracovněprávních vztahů a spojuje je se základními 

principy civilního práva. Ve čtvrté kapitole se práce zaměřuje na ostatní způsoby skončení 

pracovního poměru v současné legislativě. 

Následující čtyři kapitoly jsou jádrem této práce. Pátá kapitola popisuje současnou právní 

úpravu výpovědi z pracovního poměru včetně úpravy výpovědi ze strany zaměstnance, 

zaměstnavatele, důvody, ze kterých může zaměstnavatel podat výpověď a další omezení, které 

zaměstnavatel nebo zaměstnanec mají. Šestá kapitola obsahuje popis aktuální právní úpravy 

zaměstnavatelových povinností při a po skončení pracovního poměru. Sedmá kapitola pak 

krátce uvádí problematiku související s neplatně skončeným pracovním poměrem. 

Poslední kapitola si klade za cíl dát dohromady poznatky nasbírané v předešlých kapitolách 

za účelem vytvoření námětů na úpravu de lege ferenda. V této kapitole je pět návrhů, které se 

buď opakovaně vyskytují v odborné literatuře, nebo je autor shledává potenciálně prospěšné ve 

smyslu posílení flexibility v pracovním poměru při zachování standardů ochrany zaměstnance.  

Autor nicméně shledává stávající legislativu vhodnou a odpovídající dnešním potřebám, 

nicméně zaznívají hlasy volající po více flexibilní úpravě, kterým by měla být dopřána 

pozornost, jelikož požadavky zaměstnanců i zaměstnavatelů se rychle mění a potřebují vhodnou 

právní úpravu, která by jim v naplňování jejich právních vztahů spíše pomáhala, nežli 

překážela. 

 


