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Úvod
Průměrný Evropan stráví podle statistiky provedené Eurostatem v práci
přes 40 hodin týdně. Práce tak má nepopiratelný význam v životě každého člověka a
nelze ji považovat pouze za prostředek k zajištění základních životních potřeb.
Podle výzkumu, který provedli S. Highhouse, M. J. Zickar a M. Yankelevich, by téměř
70 % respondentů nezanechalo své práce ani v případě, že by vyhráli v loterii peněžní
prostředky, jež by jim postačily pro zbytek života.1 Je tak zřejmé, že práce nemá
pro člověka jen ekonomický význam, ale poskytuje mu mimo jiné například pocit
seberealizace, smysluplný zdroj aktivity a socializaci s ostatními pracovníky.
Výpověď, jakožto jednostranné právní jednání, kterým dochází ke skončení
pracovního poměru uplynutím výpovědní doby, může mít dalekosáhlé důsledky nejen
pro jednotlivce, ale i pro jeho okolí. Ztráta zaměstnání má v prvé řadě samozřejmě vliv
na životní úroveň člověka, může však mít i psychologické a sociální důsledky. Výše
uvedené je důvodem, proč je téma výpovědi tak významným. Samotné rozvazování
pracovního poměru výpovědí může být pro strany emočně vypjaté, právní úprava by
proto měla být srozumitelná a jasná, aby stranám situaci usnadňovala, nikoliv naopak.
Předkládaná diplomová práce se zabývá právními aspekty rozvázání pracovního
poměru výpovědí. Za cíl si klade uvést čtenáře do problematiky, poskytnout rozbor
vybrané judikatury zabývající se jednotlivými aspekty předmětné právní úpravy
a pro komparaci nabídnout exkurs do belgické právní úpravy výpovědi. V neposlední
řadě je jejím úkolem také nastínění možností, jak by mohl být institut výpovědi
v budoucnu právně upraven. Diplomová práce využívá metodu deskriptivní, analytickou
a komparativní.
Diplomová práce je členěna do jedenácti hlavních částí, které se dále dělí
na kapitoly a body. První část práce představuje pracovní právo a zasazuje jej do kontextu
právního řádu České republiky. Druhá část diplomové práce se zabývá charakteristikou
pracovního poměru, jeho subjektů a objektu, zároveň věnuje pozornost i pojmům závislé
práce a tzv. švarcsystému. Tématem třetí části je skončení pracovního poměru obecně,

1

HIGHOUSE, Scott, ZICKAR, Michael J., YANKELEVICH, Maya. Would You Work If You Won the
Lottery? Tracking Changes in the American Work Ethic. Journal of Applied Psychology. 2010, roč. 95,
č. 2, str. 349-357.
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prostor je věnován také strategii flexicurity a jejímu významu pro právní úpravu skončení
pracovního poměru. V dnešním globalizovaném světě mají na vnitrostátní úpravu
nezanedbatelný vliv mezinárodní smlouvy a právo Evropské unie analyzované ve čtvrté
části této práce. Část pátá je věnována výpovědi z pracovního poměru obecně. Jednotlivé
kapitoly části páté se zabývají formou a obsahem výpovědi, jejím doručováním a
odvoláním. Blíže je rozebrána také výpovědní doba. Výpovědí ze strany zaměstnance
se zaobírá část šestá, jež obsahuje i kapitolu věnovanou výpovědi v souvislosti
s přechodem práv a povinností z pracovněprávního vztahu. Za stěžejní část diplomové
práce lze označit část sedmou, která pojednává o výpovědi ze strany zaměstnavatele. Část
sedmá se dále dělí na kapitoly a body. Jednotlivé kapitoly mají ambici poskytnout
podrobný popis každého z výpovědních důvodů. Značná pozornost je věnována
i relevantní judikatuře. Opominuty nejsou ani případy, kdy má zaměstnavatel zákonný
zákaz dát zaměstnanci výpověď; rozebrána je jak ochranná doba, tak výjimky z této
ochranné doby. Poslední kapitola sedmé části se věnuje odstupnému. Neméně důležitým
tématem pro tuto práci je neplatné rozvázání pracovního poměru, tedy téma osmé části.
V deváté části se autorka vzhledem ke svému studijnímu pobytu v Antverpách věnuje
právní úpravě výpovědi v Belgickém království. Hned v úvodu je třeba čtenáře upozornit,
že si práce neklade za cíl poskytnout vyčerpávající pojednání o tomto tématu, nýbrž je
jejím cílem poskytnout exkurs do odlišné právní úpravy, který může sloužit
pro komparaci a zároveň také pro inspiraci. Tato devátá část je rozdělena na kapitoly,
jež přibližují jednotlivé aspekty belgické právní úpravy. Předposlední část analyzuje
tzv. koncepční novelu zákoníku práce, která byla projednávána v minulém roce, a to
pod číslem sněmovního tisku 903. Autorka prostřednictvím této analýzy sleduje aktuální
tendence, které se v právní úpravě výpovědi vyskytují. Jedenáctá část obsahuje úvahy
de lege ferenda, přičemž reflektuje poznatky a závěry předchozích částí. Dělení jedenácté
části na kapitoly odpovídá jednotlivým navrhovaným změnám právní úpravy výpovědi.
Pracovní poměr je charakteristický nerovným postavením jeho subjektů. Zvláštní
zákonná ochrana postavení zaměstnance, jakožto slabší strany pracovního poměru, tvoří
jednu ze základních zásad, na nichž pracovní právo stojí. Ochrana zaměstnance
se projevuje například v zákazu odchýlení se od zákonné úpravy v neprospěch
zaměstnance, výrazné prvky jsou patrné i v právní úpravě výpovědi z pracovního poměru.
V případě právní úpravy výpovědi je tak vždy třeba mít zásadu zvláštní zákonné ochrany
postavení zaměstnance na paměti. Na druhé straně má však pracovní právo poskytovat
2

rámec pro mobilitu pracovních sil na pracovním trhu, mělo by tedy být dostatečně
flexibilní. Tyto dva protikladné požadavky se setkávají v tzv. strategii flexicurity,
podle níž by pracovní právo mělo umožnit smluvní volnost a autonomii vůle, avšak
současně garantovat určitou míru ochrany zaměstnance. Zákonodárce tak nestojí
před lehkým úkolem. Zajímavý pohled na strategii flexicurity poskytují S. Bekker
a T. Wilthgen, když poznamenávají, že v rámci této strategie by flexibilita a ochrana
neměly být nahlíženy jako protiklady, ale jako vzájemně se podporující součásti
pracovního trhu.2 Výše uvedené je reflektováno v úvahách de lege ferenda v jedenácté
části práce.
Hledat flexibilní řešení v pracovním právu může být s ohledem na zásadu zvláštní
zákonné ochrany postavení zaměstnance obtížné, což samozřejmě platí i pro institut
výpovědi. Na jedné straně totiž může stát náš klient, který zaměstnává stovky
zaměstnanců, přičemž v zájmu zefektivnění výroby má zájem s velkou částí z nich
rozvázat pracovní poměr výpovědí. Na druhé straně však může stát někdo z našich
blízkých, kdo se ocitá v nejisté životní situaci kvůli hrozící výpovědi. Úkolem pracovního
práva je reflektovat obé.
Výpověď z pracovního poměru bezpochyby představuje velmi důležité a stále
aktuální téma, jež má dosah na celou společnost. Cílem předložené práce je nejen
představit právní úpravu výpovědi, ale i upozornit na možná úskalí, které tato úprava
může skýtat.

2

WILTHAGEN, A.C.J.M., BEKKER, Sonja. Flexicurity: Is Europe Right on Track?. In: HENDRICKX,
F.H.R. Flexicurity and the Lisbon agenda. Antwerpen-Oxford-Portland: Intersentia, 2008, s. 33-47. ISBN
9789050958035, str. 33.
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1. Pracovní právo a jeho postavení v rámci českého právního řádu
Pracovní právo je nejen v České republice, ale i v naprosté většině ostatních zemí
považováno za samostatné právní odvětví. Pracovní právo lze členit na tři oblasti –
individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a úpravu zaměstnanosti.
Jednodušší definice vymezuje pracovní právo jako odvětví, které upravuje vztahy mezi
zaměstnavatelem a zaměstnanci při výkonu práce.
Důvodem vzniku pracovního práva byla historická potřeba chránit slabší stranu
pracovního vztahu, tedy zaměstnance. Ochranná funkce pracovního práva je i nyní
považována za funkci primární. Neméně důležitou funkcí pracovního práva je i funkce
organizační, neboť úkolem pracovního práva je rovněž poskytnout zaměstnavateli
nástroje k organizaci a řízení práce zaměstnanců za účelem realizace jeho činnosti.
První oblastí pracovního práva, jak již bylo výše uvedeno, je individuální pracovní
právo. Individuální pracovní právo je jednak oblastí historicky nejstarší a zároveň
pravděpodobně oblastí nejdůležitější. Individuální pracovní právo představuje soubor
právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby užívá za odměnu jiný subjekt –
zaměstnavatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba.3 Zjednodušeně jde tedy o vztah
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Hlavním pramenem práva pro tuto oblast je
zákoník práce.
Druhá oblast, kterou je kolektivní pracovní právo, se s individuální oblastí
pracovního práva prolíná a doplňuje ji. Kolektivní pracovněprávní vztahy zahrnují právní
vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců a zaměstnavateli či jejich
sdruženími.4 Za nejdůležitější prameny práva pro tuto oblast lze považovat zákoník práce,
který obsahuje hmotněprávní úpravu, a zákon o kolektivním vyjednávání, který obsahuje
procesněprávní úpravu uzavírání kolektivních smluv. Do oblasti kolektivního pracovního
práva spadají i normy, jež jsou výsledkem smluvních ujednání subjektů kolektivních
právních vztahů, tedy zejména normativní části kolektivních smluv.
Třetí oblast pracovního práva představuje právní úprava zaměstnanosti, která
reguluje vztahy, jež vznikají při realizaci práva občana získávat prostředky pro své životní

3

BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání.
V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8, str. 3.
4
HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.
Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1, str. 19.
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potřeby prací podle čl. 26 Listiny základních práv a svobod. Tyto vztahy vznikají
zpravidla mezi občany a příslušnými státními orgány, mezi zaměstnavateli a příslušnými
státními orgány, mezi zaměstnavateli a příslušnými státními orgány a rovněž mezi občany
a zaměstnavateli. Příslušnými orgány jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřad
práce, pramenem práva pro tuto oblast je zákon č. 435/2006 Sb., o zaměstnanosti.
Odlišnost oblastí individuálního a kolektivního pracovního práva lze spatřovat
zejména v metodě právní úpravy. Oblast zaměstnanosti je upravena veřejnoprávní
metodou, má tak blízko k právu správnímu, a to nejen z hlediska metody úpravy, ale i co
se týče subjektů, jejichž vztahy jsou upravovány. Subjektem na jedné straně je totiž moc
veřejná, tj. stát, respektive jeho orgány výše uvedené, na druhé straně jsou
to soukromoprávní subjekty, jimiž jsou občan a zaměstnavatel. Procesněprávně jde
o správní řízení. Na druhé straně stojí individuální pracovní právo, které má povahu
soukromoprávní a jehož základem je smluvní ujednání. Individuální pracovní právo
vzniklo z práva občanského, což je také důvodem, proč k němu má v rámci systému práva
nejblíže.5 Smluvní volnost subjektů je však v pracovním právu omezena, a to z důvodu
jeho ochranné funkce, kterou zastává vůči zaměstnanci. Jak uvádí P. Hůrka: „Pracovní
právo vychází z toho, že svobodná vůle zaměstnance (například při uzavírání pracovního
poměru) může být ekonomicky a sociálně determinována tlakem získat a udržet si práci.
Snahou pracovněprávní normy je vyrovnávat tuto nerovnost právní ochranou nebo
zvýhodněním zaměstnance, jakožto podřízené (závislé) strany. Cílem by mělo být dosažení
rovnováhy, což však není vůbec jednoduché.“6 Výše uvedené je příčinou specifik, které
pracovní právo má v rámci práva soukromého.
Současný zákoník práce vyjadřuje svůj vztah k právu občanskému v ust. § 4, který
stanoví: „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí
se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních
vztahů.“ Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku je tak založen na principu
subsidiarity. Občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy použije: nevylučuje-li to
výslovně zákoník práce, nemá-li zákoník práce použitelnou úpravu, použití musí být
v souladu se zásadami pracovního práva.7 Na druhou stranu občanský zákoník ve svém
ust. § 2401 respektuje autonomii pracovního práva, když stanoví, že nejen pracovní
5

BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan…Pracovní právo… (op. cit.), str. 3-4.
HŮRKA, Petr, …Pracovní právo… (op. cit.), str. 19.
7
VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015.
Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7, str. 12.
6
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poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru
upravuje jiný zákon, ale i celou oblast závislé práce přenechává zvláštní úpravě.8

8

BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan…Pracovní právo... (op. cit.), str. 13.
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2. Charakteristika pracovního poměru
Základní pracovněprávní vztahy jsou dle ust. § 3 zákoníku práce pracovní poměry
a pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Převládající skupinu tvoří pracovní poměry, význam dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr je, s ohledem na četnost jejich výskytu a objem práce na základě nich
vykonávané, menší.
Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnavatel a zaměstnanec. Zaměstnancem
je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním
vztahu. Zaměstnavatelem je pak fyzická či právnická osoba, která si jiného najímá
k výkonu závislé práce a zavazuje se poskytnout mu za tuto práci odměnu.
Objektem

pracovního

poměru

je

osobní

výkon

práce

zaměstnance

pro zaměstnavatele za mzdu, přičemž typickým znakem pracovního poměru, který jej
může odlišovat od dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je druhové určení
práce.9 Zaměstnavatel je v podřízeném postavení, neboť se řídí pokyny zaměstnavatele,
který tak má nadřízené postavení. V této souvislosti se hovoří o výkonu tzv. závislé práce,
jež byla dříve vymezována pouze doktrinálně, dnes je však definována v ust. § 2 zákoníku
práce. Dle ust. § 2 zákoníku práce je závislá práce vykonávána ve výše uvedeném vztahu
nadřízenosti a podřízenosti, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a
zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána
za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele,
v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.10
Závislá práce je činností nesamostatnou, jejímž protipólem je práce nezávislá,
samostatná, například na základě živnostenského oprávnění či činnost dle zvláštních
předpisů, kterou je kupříkladu činnost advokáta. Závislá práce je regulována zákoníkem
práce, naopak na práci nezávislou se zákoník práce neuplatní. Rozlišení mezi těmito
dvěma oblastmi je zásadní pro dopady do oblasti veřejnoprávních předpisů, především
do oblasti daně z příjmu a do oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Z tohoto hlediska,
a především z hlediska nákladů, které nese zaměstnavatel, je ekonomicky výhodnější
práce nezávislá.11 Tato skutečnost vedla na počátku 90. let ke vzniku tzv. švarcsystému.
9

BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan…Pracovní právo... (op. cit.), str. 58-59.
Ust. § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
11
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck,
2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8, str. 30.
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Švarcsystém je situace, kdy se podnikatel na základě obchodněprávní smlouvy zavazuje
jiné osobě k výkonu práce, ačkoliv jejich vztah by měl být z právního hlediska správně
kvalifikován jako pracovní poměr, zdánlivě se tak tento vztah jeví jako vztah dvou
podnikatelů, přičemž ve skutečnosti jde o pracovní poměr.12 V reakci na vznik
švarcsystému byl do zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vložen zákaz fyzickým a
právnickým osobám zajišťovat výkon své běžné činnosti jiným způsobem
než zaměstnanci v pracovněprávních vztazích. Zákaz švarcsystému byl postupně
zeslabován a omezován, v současném zákoně o zaměstnanosti nalezneme pouze zákaz
nelegální práce.13 Definice závislé práce však v kombinaci s ust. § 3 zákoníku práce,
který stanoví, že závislá práce může být vykonávána pouze v základním
pracovněprávním vztahu, zabraňuje legálnímu vzniku švarcsystému. Pro tuto
diplomovou práci je zajímavý jeden z důsledků švarcsystému, a to ten, že pokud nevzniká
pracovní poměr, není třeba jej ani končit – osoba, která poptávala práci, tak nemusí
dodržovat zákonem stanovené podmínky pro výpověď. Osoba, která práci v rámci
švarcsystému vykonává, tak nepožívá ochrany, kterou zákoník práce poskytuje
zaměstnancům, a to nejen z hlediska skončení pracovního poměru, ale i ve všech
ostatních aspektech.
Dle zákoníku práce může pracovní poměr vzniknout dvěma způsoby, a to
pracovní smlouvou a jmenováním. Převládajícím způsobem vzniku je pracovní smlouva,
neboť zákoník práce v ust. § 33 stanoví, že pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v zákoně stanoveno jinak. Jmenováním
se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců v případech vymezených zákonem.
Pro oba uvedené způsoby vzniku však platí, že pracovní poměr může vzniknout jen
na základě svobodného projevu vůle zaměstnance a zaměstnavatele.

12
13

BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 16, str. 579-583.
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír, …Zákoník práce: komentář… (op. cit.), str. 30.
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3. Skončení pracovního poměru
Zákonná úprava skončení pracovního poměru má několikerou funkci. Jednak má
zaměstnanci zajistit stabilitu zaměstnání, pokud plní povinnosti vyplývající z pracovního
poměru, rovněž mu však má umožnit určitou flexibilitu pro případ, že chce zaměstnání
změnit. Na straně zaměstnavatele je důležité, aby mu bylo umožněno nezaměstnávat
zaměstnance nadbytečné či porušující práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávního
vztahu. Pracovní právo má poskytovat rámec pro mobilitu pracovních sil na pracovním
trhu.14 Skončení pracovního poměru však může výrazným způsobem zasáhnout do osobní
sféry zaměstnance i jeho rodiny, a to nejen z hlediska hmotného zabezpečení.
Skončení pracovního poměru patří mezi části pracovního práva, ve kterých je
velmi důležitý tzv. princip flexicurity, který (jak je již z jeho názvu zřejmé) má
kombinovat flexibilitu a zároveň ochranu v rámci pracovního práva. Jak uvádí P. Hůrka:
„Ambicí pracovního práva je přitom na jedné straně vytvoření právního prostoru
pro flexibilní ujednání o způsobu výkonu práce zaměstnance a její samotná realizace a
na straně druhé garance odpovídajících minimálních standardů při práci. Současné
naplňování obojího může působit téměř protichůdně. Směrem, který se toto snaží naplnit
je strategie tzv. flexicurity.“15 Pracovní právo by tak mělo umožnit smluvní volnost a
autonomii vůle, avšak současně garantovat míru ochrany zaměstnance, což není vůbec
jednoduchý úkol.
V případě skončení pracovního poměru se z hlediska flexicurity střetávají potřeba
vytvořit podmínky pro mobilitu pracovní síly s potřebou zajistit stabilitu pracovního
poměru. Z hlediska flexibility by strany měly mít například možnost rychle a
bezproblémově rozvázat pracovní poměr po vzájemné dohodě, jednostranně ukončit
pracovní poměr s nepříliš dlouhou dobou doběhu či možnost jednostranně ukončit
pracovní poměr bez uvedení důvodu. Z hlediska ochrany je primární zajištění stability
pracovního poměru a omezení rychlého skončení bez uvedení důvodu. Po skončení
pracovního poměru se ochrana postavení zaměstnance promítá do jiných právních
odvětví, zejména se projevuje v politice zaměstnanosti a v úpravě sociálních dávek.16 Jak
však poznamenávají S. Bekker a T. Wilthagen, v rámci strategie flexicurity by flexibilita
14

BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan…Pracovní právo. (op. cit.), str. 195.
HŮRKA, Petr, …Pracovní právo… (op. cit.), str. 38.
16
HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním
právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9, str. 81.
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a ochrana neměly být nahlíženy jako protiklady, ale jako vzájemně se podporující součásti
pracovního trhu.17
Způsoby skončení pracovního poměru lze třídit na skončení na základě právního
jednání účastníků pracovního poměru, skončení na základě právní události a skončení
na základě úředního rozhodnutí.
Mezi právní jednání účastníků pracovního poměru vedoucí ke skončení
pracovního poměru patří dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď, okamžité
zrušení a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Skončení pracovního poměru
právním jednáním účastníků je nejčastějším druhem skončení pracovního poměru, což je
také důvodem, proč je mu v zákoníku práce věnována značná pozornost.
Mezi právní události, jejichž následkem je skončení pracovního poměru, patří
smrt zaměstnance, smrt zaměstnavatele (v případě zaměstnavatele fyzické osoby,
k právnímu nástupnictví dochází pouze v případě pokračování v živnosti), uplynutí doby
pracovního poměru na dobu určitou a dosažení věkové hranice. Poslední jmenovaná
událost je však spíše ojediněle právní událostí, která by vedla ke skončení pracovního
poměru.
Jak již bylo výše uvedeno, pracovní poměr může skončit i rozhodnutím
příslušných orgánů. Jedná se však o výjimečný případ, neboť se týká pouze cizinců nebo
fyzických osob bez státní příslušnosti.18 Tento druh skončení pracovního poměru je
upraven v ust. § 43 zákoníku práce: „Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby
bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí dnem
skončení jejich pobytu na území České republiky na základě vykonatelného rozhodnutí
o zrušení povolení k pobytu, dnem právní moci rozsudku o vyhoštění z území České
republiky, uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká
karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího
vysokou kvalifikaci.“
Specifickým případem skončení pracovního poměru je skončení pracovního
poměru, který byl založen jmenováním. Pracovní poměr, jenž byl založen jmenováním,

17

WILTHAGEN, A.C.J.M., BEKKER, Sonja. Flexicurity: Is Europe Right on Track?. In: HENDRICKX,
F.H.R. Flexicurity and the Lisbon agenda. Antwerpen-Oxford-Portland: Intersentia, 2008, s. 33-47. ISBN
9789050958035, str. 33.
18
BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan…Pracovní právo. (op. cit.), str. 196-205.
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nekončí odvoláním z funkce ani vzdáním se funkce, tyto skutečnosti vedou pouze
ke změně druhu vykonávané práce.

11

4. Vliv mezinárodního práva a práva Evropské unie na českou právní
úpravu skončení pracovního poměru
Je nepochybné, že mezinárodněprávní úprava výrazně ovlivňuje normy
vnitrostátního pracovního práva. Po druhé světové válce se zvyšoval zájem o lidská práva,
mezinárodní organizace aktivizovaly svou činnost, přičemž se zároveň zvyšovala migrace
obyvatel z jednoho státu do druhého a s ní i související snaha o zachování získaných
nároků a rovněž snaha samotných pracovníků společně uplatňovat svá práva. Cílem
přijímaných mezinárodních právních norem bylo zajištění lepších pracovních podmínek
pracovníků a vyššího standardu sociálních práv.19 Obecnou ochranu před neoprávněnou
výpovědí implikuje i právo na práci, obsažené v různých mezinárodních úmluvách.20
Na pracovní právo obecně mají vliv dokumenty Organizace spojených národů.
Prvním z nich je Všeobecná deklarace lidských práv, jež mimo jiné zakotvuje i základní
sociální práva, která se v České republice realizují v pracovněprávních vztazích –
zejména právo na práci a na svobodnou volbu zaměstnání, právo na spravedlivé a
uspokojivé pracovní podmínky a na ochranu proti nezaměstnanosti, právo
na spravedlivou placenou dovolenou. Dále lze zmínit Mezinárodní pakt o občanských a
politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,
Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen a Úmluvu o právech dítěte.21
Jednou z nejvýznamnějších a největších mezinárodních odborových organizací je
Mezinárodní organizace práce, jež je přidružena k Organizaci spojených národů. Česká
právní úprava skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se řídí principy
Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 158/1982 o skončení pracovního poměru
z podnětu zaměstnavatele, a to i přesto, že jí není Česká republika vázána.22 Úmluva
č. 158 byla brána v potaz během přípravy zákoníku práce přijatého v roce 2006.
Preambule Úmluvy vyjadřuje cíl úmluvy, kterým je řešení problémů stability zaměstnání
v důsledku vážných problémů vznikajících v souvislosti s ekonomickými obtížemi a
technologickými změnami.23 Základním předpokladem této úmluvy je, že pracovní
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poměr ze strany zaměstnavatele může být skončen výpovědí pouze pro důvody
organizační povahy, důvody spočívající ve způsobilosti zaměstnance k plnění povinností
vyplývajících z jeho pracovního závazku, které převzal v pracovní smlouvě, a důvody
týkající se chování zaměstnance.24 Někteří pracovníci však pod ochranu této úmluvy
nespadají, neboť vyloučeny z působnosti jsou například pracovní smlouvy na dobu
určitou, případně pracovní smlouvy na výkon určitého úkolu.
Dalším významným dokumentem je Evropská sociální charta Rady Evropy, která
upravuje právo na práci v obecném pojetí, přičemž mezi její základní cíle patří „právo
každého na příležitost získat prostředky ke svému živobytí prací, kterou si svobodně
zvolí“. Evropská sociální charta zároveň zakotvuje závazek pro smluvní strany „účinně
chránit právo pracovníka vydělávat si na své živobytí ve svobodně zvoleném zaměstnání“.
Smluvní státy mají povinnost „uznat právo všech pracovníků na přiměřeně dlouhou
výpovědní lhůtu při skončení zaměstnání“, aniž by tím však byla dotčena možnost
okamžitého zrušení pro závažný přestupek. Smluvní strany mají dále také závazek
týkající se zvláštních podmínek těhotných žen a matek ve vztahu ke skončení pracovního
poměru, z něhož plyne, že za nezákonné má být považováno propuštění zaměstnankyně
v době, kdy je na mateřské dovolené, nebo tak, aby výpovědní doba skončila během
takové nepřítomnosti. Revidovaná Evropská sociální charta, jež však prozatím nebyla
ratifikována Českou republikou, dále zvýraznila ochranu zaměstnanců při skončení
pracovního poměru.25 Dle revidované Evropské sociální charty mají smluvní státy
závazek uznávat právo všech pracovníků, aby jejich zaměstnání nebylo ukončeno
bez platných důvodů pro takové skončení, které souvisejí s jejich schopnostmi nebo
chováním nebo jsou založeny na provozních potřebách podniku, závodu nebo služeb.
Revidovaná Evropská sociální charta dále zakotvuje právo pracovníků, jejichž
zaměstnání bylo skončeno bez platného důvodu, na přiměřené odškodnění nebo jinou
vhodnou podporu. Stejně tak musí být pracovníkům, kteří se domnívají, že jejich
zaměstnání skončilo bez platného důvodu, zajištěna možnost obrátit se na nestranný
orgán.26
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V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu také dokumenty Evropské unie. Na úrovni
Evropské unie neexistuje ucelený systém pracovního unijního práva, zákonodárství
Evropské unie je totiž ovlivněno omezenými kompetencemi a zásadou subsidiarity.
Evropská unie je však aktivní na poli sociální politiky. 27
Dokumentem primárního práva Evropské unie s vlivem na pracovní právo je
Listina základních práv Evropské unie ze dne 26. října 2012. V článku 30 Listiny
základních práv Evropské unie je zakotvena ochrana stability zaměstnání, když tento
článek stanoví: „Každý pracovník má v souladu s právem Unie a s vnitrostátními
právními předpisy a zvyklostmi právo na ochranu před neoprávněným propuštěním.“
Dle článku 33 Listiny základních práv Evropské unie má každý právo na ochranu
před propuštěním z důvodů spojených s mateřstvím.
Dle dalšího obecného dokumentu, kterým je Charta základních sociálních práv
pracujících, jež byla přijata jako deklarace v roce 1989, má být všem pracujícím podle
úprav platných v každém členském státě garantováno právo na přiměřenou sociální
ochranu. Dle názoru Z. Gregorové a M. Galvase do tohoto práva spadá i ochrana
před nespravedlivým propouštěním.
V sekundárním právu se konkrétní úprava skončení pracovního poměru
z iniciativy zaměstnavatele pro jednotlivé případy neobjevuje.28 Mezi nejdůležitější
dokumenty v oblasti skončení pracovního poměru patří směrnice Rady 98/59/ES ze dne
20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkající se hromadného
propouštění a směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních
předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodu
podniků, podnikání nebo částí podniků. Na úrovni Evropské unie dále existují dílčí
úpravy věnované ochraně určitých skupin zaměstnanců, příkladem lze uvést směrnici
Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavedení opatření pro podporu zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnic těhotných, nedávno rodících nebo kojících,
ve znění pozdějších úprav.

27
28

BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan…Pracovní právo. (op. cit.), str. 46.
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5. Obecně k výpovědi z pracovního poměru
Výpověď je jednostranné právní jednání, jímž dochází ke skončení pracovního
poměru uplynutím výpovědní doby. Jedná se o projev vůle jedné strany (zaměstnance
nebo zaměstnavatele) směřující ke skončení pracovního poměru, a to zcela nezávisle
na vůli strany druhé, respektive často i proti její vůli.29 Jelikož je ale výpověď
jednostranným právním jednáním, vůle druhé strany je právně irelevantní. Další
charakteristikou výpovědi je skutečnost, že pracovní poměr na základě výpovědi končí
až uplynutím zákonem stanovené výpovědní doby. Úprava výpovědi je obsažena
v ust. § 50 a n. zákoníku práce.
Možnost dát výpověď se liší v závislosti na subjektu pracovního poměru, který ji
dává. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů taxativně
vymezených v ust. § 52 zákoníku práce, tento stanovený okruh výpovědních důvodů
nelze smluvně rozšiřovat či zužovat. Zákon tak stanoví omezení, která chrání slabší stranu
pracovního poměru před neopodstatněným rozvázáním pracovního poměru, přičemž tedy
chrání stabilitu pracovního poměru a právní a sociální jistotu zaměstnance. Ve své
podstatě by výpověď ze strany zaměstnavatele měla být možná pouze v případě, kdy se
pracovní poměr nemůže dále úspěšně realizovat. Zaměstnanec může dát výpověď
z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, právní úprava nestanoví žádná omezení,
zaměstnanec tak může pracovní poměr kdykoliv svobodně rozvázat.

5.1. Písemnost výpovědi
Výpověď z pracovního poměru musí být dána písemně, jinak se k ní nepřihlíží a
šlo by tak o zdánlivé právní jednání. Vzhledem k tomu, že výpověď je právním jednáním,
které je způsobilé výrazně zasáhnout do právních poměrů obou stran, je požadavek
na písemnou formu opodstatněný. Při podání výpovědi navíc může docházet ke střetu
dvou protichůdných zájmů. Výpověď rovněž musí být soudně přezkoumatelná, což by
bylo jen obtížně proveditelné, pokud by nebyla v písemné formě. Písemná forma
vyžaduje nejen vyhotovení obsahu úkonu v písemné formě, ale současně existenci
vlastnoručního podpisu podávajícího.

29

BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan…Pracovní právo. (op. cit.), str. 197.
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Nedostatek písemné formy způsobuje, že se k výpovědi nepřihlíží, nevyvolává
žádné právní následky. Pracovní poměr v takovém případě dále trvá, aniž by se bylo třeba
u soudu domáhat takového určení.
Označení data sepsání výpovědi nemá v podstatě žádný význam, neboť
pro důsledky spojené s výpovědí je rozhodné pouze datum jejího doručení.30

5.2. Důvod výpovědi
Jak již bylo výše uvedeno, výpověď ze strany zaměstnance může být dána
z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu, čímž se značně liší od výpovědi, kterou
dává zaměstnavatel. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů,
které taxativně vymezuje zákoník práce. Dále je v případě výpovědi dané
zaměstnavatelem nutnou náležitostí i skutkové vymezení důvodu výpovědi tak, aby jej
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. V rozhodnutí ze dne 30. 11. 1967, sp. zn. 6 Cz
193/67, Nejvyšší soud vyslovil: „Důvod výpovědi musí být v písemné výpovědi
z pracovního poměru uveden tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné důvody, které vedou
druhého účastníka pracovního poměru k tomu, že rozvazuje pracovní poměr, aby
nevznikaly pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit.“ Důvod výpovědi nesmí být
dostatečně měněn.
V praxi dochází k dezinterpretaci nutnosti vymezení důvodu ve výpovědi, neboť
často je nutné vymezení důvodu chápáno jako povinnost obsáhnout ve výpovědi odkaz
na ustanovení zákona, na jehož základě je výpověď dávána. Zákoník práce však v ust.
§ 50 odst. 4 požaduje po zaměstnavateli skutkové vymezení důvodu výpovědi, nikoliv
jeho právní kvalifikaci. Přesný popis skutku tak ve výpovědi nejen informuje
zaměstnance o důvodu, pro který je s ním rozvazován pracovní poměr, ale zároveň také
naplňuje zákonný požadavek nezaměnitelnosti výpovědního důvodu s jiným. Naopak
povinnost vymezit výpovědní důvod odkazem na zákonné ustanovení zákoník práce
nestanoví. Konkretizací výpovědního důvodu se zabýval i Nejvyšší soud ve výše
uvedeném rozhodnutí ze dne 30. 11. 1967, sp. zn. 6 Cz 193/67. Dle Nejvyššího soudu
bude konkretizace skutkového důvodu výpovědi různá podle charakteru výpovědního
důvodu, v některých případech postačí stručné vylíčení skutečností zakládajících
30

KOCOUREK, Jiří, DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Pracovní právo pro praxi. V Praze: C.H. Beck, 2016.
Právní praxe. ISBN 978-80-7400-616-6, str. 140.
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zákonný důvod k výpovědi. Tam, kde však zákon formuluje několik výpovědních
důvodů, které jsou v těsné spojitosti, bude vyžadována bližší skutková konkretizace.
Nejvyšší soud ČR se ke shora uvedenému dále vyjádřil ve svém rozhodnutí ze dne
20. 8. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1768/2000, ve kterém uvedl: „Domáhá-li se zaměstnanec
žalobou podanou u soudu určení neplatnosti výpovědi, není soud vázán právní kvalifikací
výpovědního důvodu, kterou zaměstnavatel uvede ve výpovědi, ale musí vycházet z toho,
jak je výpověď skutkově odůvodněna, a sám pak posoudit, zda toto skutkové vylíčení
zakládá některý z výpovědních důvodů uvedených v zákoně a zda nastaly takové
skutečnosti, které právní norma předpokládá jako důvod k tomuto rozvázání pracovního
poměru. Není tedy rozhodující, jak zaměstnavatel důvod výpovědi právně kvalifikoval,
nýbrž je věcí soudu, aby posoudil, který v zákoně uvedený výpovědní důvod je vymezeným
skutkem naplněn.“
Výše uvedené potvrzuje i rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2015,
sp. zn. 21 Cdo 1234/2014, a jak k němu ve svém komentáři uvádí P. Bukovjan, nesprávná
právní kvalifikace výpovědního důvodu zaměstnavatelem nutně neznamená neplatné
rozvázání pracovního poměru. Pracovní poměr mohl i tak být platně rozvázán, ačkoliv se
tak stalo z jiného právního důvodu, než který zaměstnavatel uvedl ve výpovědi. Aby
ovšem taková „změna právní kvalifikace“ mohla vůbec nastat, je potřeba, aby
zaměstnavatel jasně a nezaměnitelně skutkově vymezil, v čem důvod k výpovědi
z pracovního poměru spatřuje, a toto vymezení bylo možné podřadit pod jiný výpovědní
důvod, aniž by to byla změna toho, co tím zaměstnavatel vyjádřil.31 Pokud tedy
zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď s odkazem na ust. § 52 písm. c) zákoníku práce,
a to z důvodu organizační změny, v jejímž důsledku se zaměstnanec údajně stal
nadbytečným, tak i v případě, že by byly dány důvody pro výpověď z jiného výpovědního
důvodu, které však zaměstnavatel ve výpovědi nevymezil, výpověď nebude považována
za platnou. Dle Nejvyššího soudu totiž nelze dovozovat vůli zaměstnavatele, kterou svým
jednáním neprojevil.
Při vymezení výpovědního důvodu je nutné klást důraz i na určitost a
srozumitelnost projevu vůle. Skutečnosti, které jsou důvodem výpovědi, není nutné
rozvádět do všech podrobností. Výpověď by byla shledána neplatnou pro neurčitost nebo
nesrozumitelnost projevu vůle až v případě, že by se nedalo ani výkladem projevu vůle
31

BUKOVJAN, Petr. Obsah výpovědi z pracovního poměru a její právní kvalifikace. Personální a sociálně
právní kartotéka. 2015, roč. 18, č. 8, str. 25.
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zjistit, proč byla předmětná výpověď zaměstnanci udělena.32 Na druhou stranu však
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 14. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96, upozornil,
že „pomocí výkladu projevu vůle nelze "nahrazovat" nebo "doplňovat" vůli, kterou ten,
kdo výpověď dává, v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji“.
Pro platnost výpovědi je rozhodná existence výpovědního důvodu v době, kdy je
výpověď dávána. Pokud odpadne důvod výpovědi po jejím doručení, výpověď se nestává
neplatnou. Platnost výpovědi není možné vázat na splnění podmínky.33
V jedné výpovědi lze uplatňovat vícero výpovědních důvodů, kumulace více
výpovědních důvodů v jedné výpovědi je tedy zásadně přípustná.34 Možnost kumulace
více výpovědních důvodů v jedné výpovědi potvrdil i Nejvyšší soud ČR ve svém
rozhodnutí ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2098/2004.

5.3. Doručování výpovědi
Účinky výpovědi nastávají jejím doručením, tento okamžik je zároveň velmi
důležitý i z hlediska počátku běhu výpovědní doby, tudíž i pro faktické skončení
pracovního poměru. Zaměstnanec v souladu s ust. § 337 zákoníku práce doručuje
výpověď zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele, který
je na žádost zaměstnance povinen doručení písemně potvrdit. Zaměstnanec není
v doručování příliš omezen, což potvrdil i Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne
3. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005, když uvedl: „O písemnostech zaměstnance určených
jeho zaměstnavateli platí, že je lze zaměstnavateli doručit jakýmkoliv způsobem, kterým
se dostanou do sféry jeho dispozice, např. prostřednictvím držitele poštovní licence,
pomocí fyzické osoby, která bude ochotna doručení provést, nebo osobním předáním
statutárnímu orgánu zaměstnavatele, k tomu určenému zaměstnanci, případně každému
vedoucímu zaměstnanci, který je nadřízen zaměstnanci, o jehož písemnost jde.“
Doručování písemností zaměstnavatele zaměstnancům je upraveno v ust. § 334 až
336 zákoníku práce. Výpověď musí být zaměstnanci vždy doručena do vlastních rukou.
Doručení je možné v pracovní době, ale i po jejím skončení. V praxi se tak doručuje
32

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1234/2014. In: ASPI [právní informační
systém]. Wolters Kluwer ČR [29. 6. 2017].
33
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informační systém]. Wolters Kluwer ČR [2. 9. 2017].
34
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nejčastěji přímo na pracovišti, popřípadě v bytě zaměstnance, případně kdekoliv bude
zastižen (výpověď tak může být zaměstnanci doručena kupříkladu i v restauračním
zařízení), anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, jestliže
zaměstnanec s tímto způsobem doručování vyslovil souhlas, není-li to možné, může
zaměstnavatel doručit písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.35
Zaměstnavatel si nemůže způsob doručení volně vybrat, k doručení písemnosti
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb lze přistoupit jen v případě, že není
možné doručení dříve uvedenými způsoby. Nejvyšší soud k doručování uvedl, že
po zaměstnanci nemůže být požadováno, aby se dostavil k zaměstnavateli nebo na místo
určené zaměstnavatelem k převzetí písemnosti, kterou má v úmyslu mu doručit, aniž by
byl v určitou dobu na zaměstnavatelem určeném místě připraven od zaměstnavatele
písemnost převzít.36
Při osobním doručování výpovědi do vlastních rukou zaměstnance musí být
zaměstnanci předána do vlastních rukou listina s vlastnoručním podpisem jednající
osoby, není postačující, aby zaměstnavatel pouze zaměstnanci umožnil se seznámit
nahlédnutím s obsahem této listiny, a poté mu předal pouze její fotokopii.37
K osobnímu doručování se dále obšírně vyjádřil Nejvyšší soud ČR ve svém
rozhodnutí ze dne 22. 10. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2928/2014, v němž uvedl: „Při osobním
doručování prováděném zaměstnavatelem si zaměstnanec nemůže vyhradit, že listinu
převezme teprve poté, co se seznámí s jejím obsahem. Odmítne-li zaměstnanec převzít
listinu, kterou se mu zaměstnavatel nebo jeho zástupce pokusil doručit, považuje se tím
listina za doručenou (nastává fikce doručení). Neposkytne-li zaměstnanec součinnost
nezbytnou k doručení písemnosti, nepokládá se - oproti doručování písemnosti
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - písemnost za doručenou. Doručení
listiny zaměstnanci, popř. to, že zaměstnanec odmítl písemnost přijmout, musí být
zaměstnavatel připraven (kdykoli v budoucnu) v případě potřeby prokázat. Průkaz
doručení (pokusu doručení) zpravidla poskytne zaměstnavatelem vyhotovený písemný
záznam, na němž zaměstnanec potvrdí svým podpisem převzetí listiny nebo na němž bude
potvrzeno (tím, kdo doručení za zaměstnavatele prováděl, popřípadě též svědky

35
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doručení), že zaměstnanec přijetí písemnosti odmítl. Jestliže zaměstnanec přijetí
písemnosti odmítne, nastanou účinky doručení, i když - na rozdíl od odmítnutí písemnosti
při doručování prováděném prostřednictvím provozovatele poštovních služeb - o tomto
následku zaměstnanec nebyl při doručování poučen.“
Zákon neobsahuje úpravu postupu, jehož prostřednictvím se zaměstnavatel
dozvídá o adrese, na kterou doručuje zaměstnanci své písemnosti. Obvykle ji
zaměstnavateli sdělí zaměstnanec v souvislosti se vznikem pracovního poměru nebo
jiným právním jednáním. Adresu se však může zaměstnavatel dozvědět i z jakéhokoliv
jiného zdroje, například od příbuzných zaměstnance či orgánu veřejné moci, tuto adresu
však smí zaměstnavatel užívat pouze v případě, že se na ní zaměstnanec prokazatelně
zdržuje, a je tedy možné na ni řádně doručovat písemnosti. Při doručování je zásadní,
na jaké adrese se zaměstnanec, byť i jen dočasně, zdržuje a jakým způsobem se může
zaměstnavatel relevantně o této adrese dozvědět. Obecně se má za to, že zaměstnavatel
se o adrese dozví v té chvíli, kdy se o ní dozví kterýkoli ze zaměstnanci nadřízených
vedoucích zaměstnanců, popřípadě organizační útvar zaměstnavatele, který při své
činnosti pracuje s údaji o adresách zaměstnanců, typicky tedy personální oddělení.38
Při doručování výpovědi je třeba dodržovat i lhůty stanovené zákoníkem práce,
o nichž bude pojednáno v rámci dalších kapitol. Například výpověď pro zvlášť hrubé
porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance je třeba ve lhůtě dle ust. § 57
zákoníku práce nejen učinit, ale i ji řádně doručit.39
Pokud není výpověď z pracovního poměru řádně doručena druhé straně, není
založen důvod neplatnosti této výpovědi, avšak výpověď z pracovního poměru
„neexistuje“, nemá tedy žádné právní účinky.40 V praxi tak pracovní poměr nadále trvá,
aniž by bylo třeba se domáhat takového určení.
Řádně doručená výpověď může být v souladu s ust. § 50 odst. 5 zákoníku práce
odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany.
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5.4. Výpovědní doba
Výpovědní doba je časový úsek, který musí uplynout ode dne účinného projevu
vůle účastníka do okamžiku skončení pracovního poměru. Dle zákoníku práce činí
výpovědní doba nejméně dva měsíce, a to s výjimkou výpovědi zaměstnance, která je
dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Ustanovení
o délce výpovědní doby je relativně kogentním, to znamená, že délka výpovědní doby
může být písemnou dohodou účastníků prodloužena, nikdy však nemůže být výpovědní
doba dohodou účastníků zkrácena. Všechna práva a povinnosti vyplývající z pracovního
poměru trvají po celou výpovědní dobu.41
Výpovědní doba je jedním z prvků ochrany zaměstnance při skončení pracovního
poměru. Výpovědní doba slouží zaměstnanci k zachování jeho příjmu po určitou dobu a
k tomu, aby tento časový úsek využil k hledání nového zaměstnání, nemělo by tak dojít
ke zhoršení sociální situace zaměstnance či jeho blízkých osob. Na straně zaměstnavatele
může výpovědní doba sloužit k organizačnímu a administrativnímu ukončení spolupráce
se zaměstnancem, předání nezbytných věcí a písemností, rovněž tak k výběru vhodného
zaměstnance a jeho zapracování.42
Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního
měsíce, s výjimkami, o kterých bude pojednáno níže. Je tedy nerozhodné, zda bude
zaměstnanci doručena výpověď první či poslední den měsíce, neboť výpovědní doba
začne vždy běžet až prvním dnem měsíce následujícího. Výpovědní doba není náležitostí
výpovědi, a proto nemusí být ve výpovědi uvedena, neboť její běh a skončení vyplývají
přímo ze zákona. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 15. 10. 2001, sp. zn.
21 Cdo 2209/2000, vyslovil názor, že „neuvede-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec
ve výpovědi výpovědní dobu vůbec nebo ji uvede nesprávně, není výpověď neplatná.
Pracovní poměr v takovém případě končí uplynutím zákonné výpovědní doby“.
Jak již bylo zmíněno, výpovědní doba může být kratší v případě situace dle ust.
§ 51a, kdy dal zaměstnanec výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností
z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele. V tomto případě skončí výpovědní

41
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doba nejpozději dnem předcházejícím nabytí účinnosti předmětného přechodu, a to i
v případě, že by byla kratší než dva měsíce.
Další dvě výjimky plynou z ust. § 53 odst. 2 a § 54 písm. c) zákoníku práce a
týkají se situace, kde se výpovědní doba střetává s dobou ochrannou. V případě, že
zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by
výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, platí, že ochranná doba se do výpovědní
doby nezapočítává a pracovní poměr skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby,
ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
Pokud byla dána zaměstnankyni výpověď před nástupem mateřské dovolené
(a zaměstnanci před rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat
mateřskou dovolenou) tak, že by výpovědní doba uplynula v době mateřské dovolené,
skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou.
Další výjimka ze standardní délky výpovědní doby je stanovena pro případ
skončení pracovního poměru hromadně propouštěného zaměstnance, pracovní poměr
v tomto případě skončí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení
písemné zprávy zaměstnavatele krajské pobočce Úřadu práce.
Jak již bylo výše uvedeno, individuální dohodou mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem může být výpovědní doba prodloužena.

5.5. Odvolání výpovědi
V praxi se může stát, že jedna ze stran rozváže pracovní poměr výpovědí
neuváženě. Zákoník práce ve svém ust. § 50 odst. 5 stanoví, že výpověď může být
se souhlasem druhé smluvní strany odvolána. Jak odvolání výpovědi, tak souhlas s jejím
odvoláním musí být písemné. Nebyly-li druhé straně pracovního poměru řádně doručeny
písemné odvolání výpovědi nebo písemný souhlas s jejím odvoláním, právní účinky
takového právního jednání vůbec nenastanou.43 Pokud tedy nebude výše uvedené
doručeno druhé straně, platí, že pracovní poměr byl rozvázán výpovědí.
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6. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance
Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu,
zákon tak zaměstnanci nestanoví žádná omezení a zaměstnanec může pracovní poměr
kdykoliv svobodně rozvázat.

6.1. Výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávního
vztahu
Specifickým případem je výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností
z pracovněprávního vztahu. Úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávního
vztahu je ovlivněna legislativou Evropské unie, konkrétně směrnicí Rady 2001/23/ES
ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků
nebo závodů. Jedná se o oblast pracovního práva, na níž je třeba pamatovat například
při přeměnách obchodních společností či při koupi závodu.
Do této úpravy se výrazným způsobem promítá zásada flexicurity. Na straně jedné
nemůže být z hlediska security vypovězen pracovní poměr zaměstnance zaměstnavatelem
z důvodu, že dochází k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části této činnosti nebo jeho
úkolu. Na druhou stranu zaměstnanec nemůže být nucen k práci pro zaměstnavatele,
kterého si sám nevybral, proto může jeho pracovní poměr skončit i s kratší výpovědní
dobou, a to ke dni předcházejícímu převodu. Z hlediska zaměstnavatele lze vnímat
i rizika, která tato úprava představuje. Zákon nestanoví časový údaj či lhůtu, do kdy
nejpozději může zaměstnanec výpověď doručit, takže ještě těsně před přechodem práv a
povinností nebude zřejmé, kteří zaměstnanci skutečně přejdou.44 Zaměstnavatel
se v tomto ohledu může ocitnout v poměrně nejisté situaci. Zároveň zaměstnavatel může
získat zaměstnance, které nepotřebuje, případně zaměstnance, na jejichž zaměstnávání
nemá dostatek prostředků.
Nejvyšší soud ČR vykládá přechod práv a povinností poměrně široce, což dokládá
jeho rozhodnutí ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015. V tomto konkrétním
případě se zaměstnanec domáhal určení, že trvá jeho pracovní poměr k původnímu
zaměstnavateli, jenž byl nájemcem prostor kavárny v obchodním centru. Po výpovědi
44
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z nájmu původní zaměstnavatel prostory vyklidil a žalobce obeznámil s tím, že jeho
pracovněprávní poměr přešel k novému zaměstnavateli, který si prostory nově pronajal.
Žalobce s přechodem k novému zaměstnavateli nesouhlasil a domáhal se určení, že stále
trvá jeho pracovní poměr k zaměstnavateli původnímu. Nejvyšší soud ve svém
rozhodnutí dovodil, že k přechodu práv a povinností dochází i v případě ukončení nájmu
nebytových prostor, v nichž dosavadní zaměstnavatel provozuje svou činnost (plní své
úkoly), a uzavření smlouvy o nájmu těchto prostor mezi pronajímatelem a novým
nájemcem, který v nich pokračuje v plnění úkolů nebo činností dosavadního
zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.45 Pracovní poměr žalobce
k původnímu zaměstnavateli netrval, neboť došlo k přechodu práv a povinností
z pracovněprávního vztahu k novému zaměstnavateli. Výše uvedené široké pojetí
přechodu práv a povinností může mít dalekosáhlé důsledky pro podnikatelskou sféru,
neboť jak trefně poznamenal M. Kabrhel: „Některým podnikatelským subjektům by se
totiž mohlo stát, že kromě nových podnikatelských prostor dostanou jako malý bonus
i několik nových zaměstnanců, o které vůbec nestojí.“46
Pro případ přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahu na jiného
zaměstnavatele má svá specifika i výpověď daná zaměstnancem z důvodu tohoto
přechodu. Zaměstnanec má právo se rozhodnout, že k novému zaměstnavateli přejít
nechce a toto právo je zároveň zákoníkem práce chráněno tak, že pokud byla dána
výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů,
pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu
práv a povinností. Dle konce pracovního poměru se zkracuje i výpovědní doba tak, aby
zaměstnanec nemusel pokračovat v práci u nového zaměstnavatele.
V případě, že zaměstnanec přešel k novému zaměstnavateli a následně dal
ve lhůtě dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností nebo výkonu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů výpověď nebo skončil-li pracovní poměr
dohodou, může se zaměstnanec domáhat u soudu určení, že k rozvázání pracovního
poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v jeho neprospěch.

45

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015. In ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [2. 9. 2017].
46
KABRHEL, Miloslav. Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – zamyšlení nad
nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu. In: Právní prostor [online]. 16.12.2016 [cit. 14. 3. 2018].
Dostupné
z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/prechod-prav-a-povinnosti-vpracovnepravnich-vztazich-zamysleni-nad-nedavnym-rozhodnutim-nejvyssiho-soudu.

24

Pokud by soud rozhodl o oprávněnosti této žaloby, zaměstnanec by měl právo
na odstupné v souladu s ust. § 67 a § 339a zákoníku práce.
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7. Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Na straně druhé pro výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
zákon klade mnohé požadavky tak, aby byla chráněna slabší strana pracovněprávního
vztahu, kterou je zaměstnanec, před nedůvodným rozvázáním pracovního poměru.
Zákonná konstrukce výpovědních důvodů odpovídá účelu ochrany zaměstnance a
stability jeho zaměstnání, přičemž pracovní poměr by nemělo být možné standardně
rozvázat, pokud se zdárně realizuje.47
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů taxativně
uvedených v ust. § 52 zákoníku práce. Další nezbytnou podmínkou pro platnost výpovědi
je skutkové vymezení výpovědního důvodu tak, aby jej nebylo možné zaměnit
s výpovědním důvodem jiným. Výpovědní důvod není možné dodatečně měnit.
Důvody, pro které může dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci, lze rozdělit
do následujících skupin:
a) organizační změny (ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce)
b) dlouhodobé zdravotní problémy na straně zaměstnance (ust. § 52 písm. d), e)
zákoníku práce)
c) nesplňování stanovených předpokladů či požadavků pro výkon práce ze strany
zaměstnance (ust. § 52 písm. f) zákoníku práce)
d) důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru nebo závažné či soustavné
méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (ust. § 52 písm. g)
zákoníku práce)
e) z důvodu porušení zvlášť hrubým způsobem povinnosti dodržovat stanovený
režim dočasně práce neschopného pojištěnce (ust. § 52 písm. h) zákoníku
práce).

7.1. Součinnost odborové organizace
Pro právní ochranu zaměstnance při rozvazování pracovního poměru výpovědí
ze strany zaměstnavatele je zákonem zajištěna účast odborové organizace. Pokud
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u zaměstnavatele existuje odborová organizace, je povinností zaměstnavatele s ní
výpověď předem projednat. Zákon zde nestanoví žádné bližší podmínky, a tedy ani lhůty,
v nichž má zaměstnavatel nebo odborová organizace jednat. Jedinou podmínkou tedy je,
aby zaměstnavatel projednal výpověď předem. Dle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze
ze dne 6. 3. 1995, sp. zn. 6 Cdo 136/94, však platí, že pokud zaměstnavatel o předchozí
projednání nepožádá, neznamená to, že by výpověď byla neplatná. Požaduje-li totiž
zákon, aby právní jednání bylo s příslušným orgánem pouze projednáno, není možné
právní jednání prohlásit za neplatné jen z důvodu, že k projednání nedošlo. V případě
projednání se zaměstnavatel nemusí názorem odborové organizace řídit.
Souhlas odborové organizace, jakožto vyšší forma její součinnosti, je vyžadován,
pokud je výpověď dávána zaměstnanci v době jeho funkčního období v odborové
organizaci či v době do 1 roku po jeho skončení. Pouhé projednání tedy v tomto případě
není dostačující. Jak vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2002,
sp. zn. 21 Cdo 1615/2001, souhlas odborové organizace nelze vázat na splnění podmínky.
Pro určení, zda se jedná o člena odborové organizace, je pro zaměstnavatele rozhodující
sdělení odborové organizace.48 Ust. § 61 zákoníku práce stanoví, že pokud odborová
organizace písemně neodmítla udělit souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy o něj byla
zaměstnavatelem požádána, uplatní se fikce souhlasu – jakékoliv jiné sdělení než písemný
a výslovný nesouhlas lze považovat za souhlas, stejně to platí i v případě, že odborová
organizace do 15 dnů neodpoví vůbec. V případě, že je souhlas udělen, zaměstnavatel jej
může použít pouze ve lhůtě 2 měsíců od jeho doručení, při uplatnění fikce souhlasu lze
výpověď udělit ve lhůtě dvou měsíců od uplynutí patnáctého dne. Souhlas ani případné
odmítnutí souhlasu nemusí odborová organizace zdůvodňovat.
Je však třeba rovněž pamatovat, že pokud zaměstnanec, s nímž byl rozvázán
pracovní poměr výpovědí, ve sporu o neplatnosti výpovědi namítá, že zaměstnavatel byl
povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas s výpovědí, neboť se dotčený
zaměstnanec nacházel v tzv. ochranné lhůtě jednoho roku po skončení funkčního období
v odborové organizaci, je nezbytné, aby tato odborová organizace u zaměstnavatele stále
působila i v době, kdy byla tomuto zaměstnanci dána výpověď.49
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V tomto kontextu je zajímavé zmínit rozhodnutí Vrchního soudu v Praze dne
27. 1. 1994, sp. zn. 6 Cdo 8/93, v němž bylo dovozeno, že předchozí souhlas příslušného
odborového orgánu s výpovědí zaměstnankyni je dán i v případě, že zaměstnavatel
ve lhůtě stanovené zákonem použije opožděně daný předchozí souhlas s původní
(odvolanou) výpovědí při dání nové, ale obsahově shodné výpovědi.
Pro případ, že by odborová organizace odmítla udělit souhlas, je výpověď
neplatná. Pokud však byly splněny ostatní podmínky pro výpověď a soud shledá,
že po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával,
je výpověď platná. Jak uvedl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 22. 3. 2017, sp. zn.
21 Cdo 4230/2016, u žádného z výpovědních důvodů nelze předem vylučovat možnost
situace, kdy na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby nadále zaměstnával
zaměstnance, který byl členem příslušného odborového orgánu. Nejvyšší soud ČR dále
v rozhodnutí ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1539/2008, uvedl, že v řízení o neplatnosti
rozvázání pracovního poměru se členem odborové organizace musí zaměstnavatel tvrdit
a prokazovat existenci skutečností, pro které po něm nelze spravedlivě požadovat, aby
takového zaměstnance nadále zaměstnával, přičemž musí jít o jiné skutečnosti než ty, jež
naplňují použitý výpovědní důvod. Je věcí soudu, aby v každém konkrétním případě
posoudil, zda skutečně nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance
nadále zaměstnával. Soud však ve své úvaze není neomezený, neboť již tím, že zákon
vymezuje podmínky, za kterých lze se zaměstnancem jednostranně rozvázat pracovní
poměr, jsou úvaze soudu stanovena kritéria, která je třeba posuzovat. Soud dále může
přihlédnout k jakýmkoli dalším skutečnostem, které mají vztah k výkonu práce
zaměstnance, zejména k jeho osobě (věku, životním a pracovním zkušenostem), k jeho
dosavadním pracovním výsledkům a jeho postoji k plnění pracovních úkolů, k délce
zaměstnání apod.50

7.2. Výpověď z důvodů organizačních změn
Výpověď z organizačních důvodů je upravena v ust. § 52 písm. a), b) a c)
zákoníku práce. Organizační důvody jsou důvody, které se přímo týkají samotného
zaměstnavatele, může jít o okolnosti organizačně-technické, ekonomické nebo jiné
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povahy, které mají vliv na provoz podniku nebo výkon činnosti zaměstnavatele.
Za výpověď

z organizačních

důvodů

se

považuje

výpověď

z důvodu

rušení

zaměstnavatele či jeho části, z důvodu přemístění zaměstnavatele či jeho části nebo
výpověď z důvodu nadbytečnosti zaměstnance. Výpověď z organizačních důvodů patří
v praxi tradičně k nejčastějšímu důvodu skončení pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele.
Výpovědním důvodem jsou organizační změny vždy, mají-li za následek,
že zaměstnavatel objektivně nemá nadále možnost přidělovat zaměstnancům (či některým
z nich) práci podle pracovní smlouvy buď vůbec, nebo v místě sjednaném jako místo
výkonu práce, nebo že se jeden či více zaměstnanců stalo pro zaměstnavatele
nepotřebným.51 Pro platnost výpovědi je nezbytné od sebe jednotlivé organizační důvody
odlišovat.
V případě rozvázání pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů
dle ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce nebo dohodou z týž důvodů, zaměstnanci
přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné, jehož výše je
odstupňována v závislosti na délce trvání pracovního poměru. V případě trvání
pracovního poměru méně než jeden rok jde o jednonásobek průměrného výdělku
zaměstnance, v případě trvání pracovního poměru déle než jeden rok a méně než dva roky
jde o dvojnásobek průměrného výdělku, a nakonec v případě trvání pracovního poměru
alespoň dva roky jde o trojnásobek průměrného výdělku. Zákon dále stanoví, že za dobu
trvání pracovního poměru se považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru
u téhož zaměstnavatele, pokud doba mezi jeho skončením a vznikem nového pracovního
poměru nepřesáhla šest měsíců. O dalších aspektech odstupného bude pojednáno
v kapitole 7.9.

7.2.1. Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části

V souladu s ust. § 7 zákoníku práce je zaměstnavatelem osoba, pro kterou
se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.
Zaměstnavatelem tedy může být jakákoli právnická či fyzická osoba, a to česká či
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zahraniční právnická osoba, v případě fyzických osob jak občan České republiky, tak
cizinec.
Výpovědní důvod je v tom případě dán, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
V případě právnických osob pojem „ruší-li se“ nelze ztotožňovat se zrušením obchodní
korporace, družstva či jiné právnické osoby, které předchází zániku právnické osoby.52
Pojem stejně tak nelze ztotožňovat se zánikem právní subjektivity právnické či fyzické
osoby. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne

23. 2. 2010, sp. zn.

21 Cdo 191/2009, uvedl: „Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části představuje takové
opatření zaměstnavatele, na základě kterého buď zaměstnavatel zcela přestane podnikat
(provozovat svůj podnik) nebo vykonávat jiné činnosti, pro které dosud zaměstnával
fyzické osoby v pracovním nebo obdobném poměru (aniž musí zaměstnavatel právnická
osoba zaniknout), anebo se takové opatření týká jen organizační jednotky, útvaru nebo
jiné složky zaměstnavatele, která vyvíjí v rámci zaměstnavatele relativně samostatnou
činnost, jíž se podílí na plnění úkolů (na předmětu činnosti) zaměstnavatele samotného.“
Aby se jednalo o zrušení zaměstnavatele či jeho části, práva a povinnosti
z pracovněprávních vztahů nesmí přejít na přejímajícího zaměstnavatele. K naplnění
výpovědního důvodu dle ust. § 52 písm. a) zákoníku práce tak dochází ve chvíli, kdy
zaměstnavatel nemůže z důvodu svého zrušení přidělovat zaměstnancům práci v souladu
s jejich pracovní smlouvou. V praxi se může jednat o různé situace – fyzická osoba
ukončí své podnikání, zákaz činnost udělený právnické či fyzické osobě, likvidace
právnické osoby a další. Jak poznamenává J. Cechtická, zaměstnavatel nemusí jako
právní subjekt zaniknout, základním požadavkem je přijetí záměru o neprovozování dané
činnosti, avšak ani ten samostatně nepostačí k naplnění výpovědního důvodu –
zaměstnavatel musí přijmout i konkrétní opatření, která budou záměr naplňovat, tedy
například fakticky ukončit výrobu, vypovědět nájem provozovny atp.53 Nejvyšší soud ČR
ve výše uvedeném rozhodnutí ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. 21 Cdo 191/2009, dovodil, že
pokud zaměstnavatel svou činnost dočasně přeruší či omezení, například pro nedostatek
zakázek, aniž by chtěl trvale úplně zastavit činnost, nebude se jednat o zrušení
zaměstnavatele či jeho části.
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V souladu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 3. 6. 1997, sp. zn. 2 Cdon
727/96, se částí zaměstnavatele zpravidla rozumí organizační jednotka, útvar nebo jiná
složka organizace, která vyvíjí v rámci organizace relativně samostatnou činnost, jež
se podílí na plnění úkolů (na předmětu činnosti) organizace samotné. Taková složka
organizace má vyčleněny určité prostředky (budovy, stroje, nářadí apod.) a prostory
k provozování této činnosti; zpravidla je uvedena ve vnitřním organizačním předpisu
organizace (např. v organizačním řádu) a v jejím čele zpravidla stojí vedoucí pracovník
organizace.54 Z uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu dále vyplývá, že z důvodu
rušení části zaměstnavatele může dát zaměstnavatel výpověď pouze těm zaměstnancům,
kteří jsou činní v části dotčené organizační změnou. Stejně jako v předchozím případě
nelze dát výpověď, pokud došlo k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
Je důležité poznamenat, že pro výpověď z pracovního poměru z důvodu rušení
zaměstnavatele nebo jeho části neplatí zákaz výpovědi v ochranné době.

7.2.2. Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části

Výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části lze zaměstnanci dát
pouze v případě, že se zaměstnavatel nebo jeho část přemisťují mimo místo či místa, která
byla sjednána se zaměstnavatelem jako místo výkonu práce. Při přemístění jen části
zaměstnavatele je možné dát výpověď jen tomu zaměstnanci, který pracoval v přemístěné
části, a kterému proto nelze nadále přidělovat práci na místě sjednaném v pracovní
smlouvě. Část zaměstnavatele je v tomto případě definována stejně jako v případě
výpovědi dle ust. § 52 písm. a) zákoníku práce. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí
ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 21 Cdo 3133/2005, uvedl: „Charakteristická pro výpověď
podle ust. § 52 písm. b) zákoníku práce je skutečnost, že zaměstnavatel neztrácí
(objektivně vzato) možnost přidělovat zaměstnanci stanovený druh práce, nemůže však
dostát povinnosti přidělovat práci ve sjednaném místě, a to právě a jen z důvodu, že se
přemístil jinam (do místa, kde zaměstnanec není povinen vykonávat pro zaměstnavatele
práci), popř. se do jiného místa přemístila část zaměstnavatele, v níž zaměstnanec dosud
konal práci.“
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K přemístění zaměstnavatele nebo jeho části tedy dochází tehdy, pokud začne
zaměstnavatel provozovat svůj obchodní závod nebo vykonávat jiné své činnosti nebo
úkoly, pro které zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávním vztahu, zcela nebo jen
zčásti na jiném místě než dosud. Jak upozorňuje L. Drápal v komentářové literatuře,
přemístění zaměstnavatele nelze mechanicky ztotožňovat se změnou zaměstnavatelova
sídla zapsaného do veřejného rejstříku, neboť změna sídla nemusí mít nutně za následek
také převedení podnikání nebo provozu jiných činností zaměstnavatele na jiné místo.55
Dle ust. § 34 odst. 1 písm. b) zákoníku práce je uvedení místa nebo míst,
ve kterých má být práce vykonávána, jednou z náležitostí pracovní smlouvy. Ujednání
o místě výkonu práce je významné nejen z hlediska toho, že v jiném místě nemůže
zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci, s výjimkou vyslání na pracovní cestu, ale
i z hlediska dání výpovědi při přemístění zaměstnavatele či jeho části. Místo výkonu
práce v pracovní smlouvě lze vymezit úzce či šířeji, v prvním případě lze vymezit místo
výkonu práce například jako adresu provozovny či sídlo, v druhém případě může být
místo výkonu práce vymezeno kupříkladu pouze stanovením obce, v níž má být práce
vykonávána. V odůvodněných případech, například v případě řidiče nákladní dopravy,
může být místo výkonu práce stanoveno jako celá Česká republika. Vzhledem k tomu,
že se jedná o jednu z podstatných náležitostí pracovní smlouvy, místo výkonu práce
nemůže být platně vymezeno neurčitým způsobem, například tak, že sjednaná práce bude
konána v místě, které určí zaměstnavatel.56 Na druhou stranu je třeba respektovat smluvní
volnost stran. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 29. 9. 2009, sp. zn.
21 Cdo 2461/2008, uvedl, že „sjednání místa výkonu práce jako „autodoprava Česká
republika“ je dostatečně určité a přesné, tak, aby bylo napevno postaveno, co bylo mezi
účastníky ohledně místa výkonu práce sjednáno“, přičemž zároveň zdůraznil roli smluvní
volnosti účastníků.
V této souvislosti je však nezbytné připomenout, že dle ust. § 34a zákoníku práce
platí, že není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelně pracoviště pro účely cestovních
náhrad, pravidelným pracovištěm je místo výkonu sjednané v pracovní smlouvě. Pokud
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je však místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelně
pracoviště obec, ve kterém nejčastěji začínají cesty zaměstnance za účelem výkonu práce.
Dle zákoníku práce totiž platí, že pracoviště pro účely cestovních náhrad nesmí být
sjednáno šířeji než jedna obec.
Úzké vymezení místa výkonu práce může být nepraktické, neboť v případě, kdy
se zaměstnavatel přestěhuje, byť jen o jedno číslo popisné v rámci jedné obce, ztrácí
možnost přidělovat v něm zaměstnanci práci, a zároveň pokud zaměstnanec nesouhlasí
se změnou pracovní smlouvy, je dán výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. b) zákoníku
práce. Příliš úzce vymezené místo výkonu práce tak může zaměstnavateli někdy
(v situaci, kdy mění své sídlo nebo místo činnosti) způsobit značné problémy, a to nejen
organizační, administrativní, ale může jej zatížit i zbytečnými náklady (zvláště na
odstupné).57
Pro výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části platí zákaz
výpovědi v ochranné době pro případ těhotné zaměstnankyně, nebo zaměstnankyně, která
čerpá mateřskou dovolenou, anebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou
dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.
Zákoník práce ve svém ust. § 54 obsahuje výjimky ze zákazu výpovědi a zároveň
tzv. výjimku z výjimky dle ust. § 54 písm. a) části věty za středníkem zákoníku práce.
Z tohoto ustanovení vyplývá, že zákaz výpovědi platí i v případě organizačních změn
uvedených v ust. § 52 písm. b) zákoníku práce, jestliže se zaměstnavatel přemisťuje
v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy
vykonávána. Tato část věty je považována za obsoletní, neboť přemisťuje-li
se zaměstnavatel v mezích místa či míst, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy
vykonávána, nemůže být naplněn výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. b) zákoníku práce,
navíc výjimka ze zákazu výpovědi ve vztahu k tomuto výpovědnímu důvodu je obsažena
v ust. § 54 písm. b) zákoníku práce.58
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7.2.3. Nadbytečnost zaměstnance

Posledním organizačním důvodem je výpověď dle ust. § 52 písm. c) zákoníku
práce, kdy se zaměstnanec stane 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.
Charakteristické pro výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce je, že
zaměstnavatel může (na rozdíl od předchozích organizačních výpovědních důvodů)
zaměstnanci nadále přidělovat práci podle pracovní smlouvy, avšak jeho práce nadále
není (vůbec nebo v původním rozsahu) potřebná, neboť se zaměstnanec uskutečněním
organizační změny stal nadbytečným. Pro naplnění tohoto výpovědního důvodu je
nezbytná existence tří předpokladů, a to rozhodnutí o organizačních změnách,
nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizačních
změnách a nadbytečností zaměstnavatele.59
Dle dikce zákona je rozhodnutí o organizační změně rozhodnutím, kterým dochází
například ke změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení anebo snížení stavu
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí
ze dne 24. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2457/2015, uvedl: „Zákon tímto zaměstnavateli
umožňuje, aby reguloval počet svých zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby
zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké
odpovídá jeho potřebám.“ Výpovědní důvod tak nemusí být naplněn pouze při snižování
počtu zaměstnanců, avšak paradoxně může být výpověď pro nadbytečnost udělena
i v případě celkového zvyšování počtu zaměstnanců. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu
ze dne 21. 5. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2425/2014, vyplynulo, že na splnění podmínky
existence organizační změny nemá vliv ani skutečnost, že nebyl změnou sledovaný efekt
později dosažen nebo se přijatá organizační změna ukázala jako neúčinná. Vzhledem
k tomu, že zákon neklade požadavky na formu rozhodnutí o organizační změně,
rozhodnutí může být učiněno písemně či jiným způsobem, který nevzbuzuje pochybnost,
že bylo přijato. Zákon zároveň nestanoví, že by rozhodnutí muselo u zaměstnavatele být
jakkoliv zveřejněno, postačí tedy, aby s ním byl seznámen dotčený zaměstnanec, a to
nejpozději ve výpovědi z pracovního poměru.60 Jak vyplynulo z judikatury Nejvyššího
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soudu ČR, zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s rozhodnutím i v případě,
že obsahuje údaje tvořící jeho obchodní tajemství.61
Výpověď dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce lze dát zaměstnanci až po přijetí
rozhodnutí o organizačních změnách, neboť zaměstnanec se stává nadbytečným až
v důsledku tohoto rozhodnutí. Vydání rozhodnutí je však třeba odlišit od jeho účinnosti,
účinnost výpovědi musí být načasována tak, aby pracovní poměr skončil nejdříve
v pracovní den předcházející dni, v němž nastává účinnost předmětných organizačních
změn. V opačném by byla výpověď neplatná, což bylo judikováno Nejvyšším soudem
ČR v rozhodnutí ze dne 4. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1790/2000. Dle rozhodnutí Nejvyššího
soudu ČR ze dne 13. 3. 2014, sp zn. 21 Cdo 353/2013, však platí, že pokud pracovní
poměr skončí až po dni, v němž u zaměstnavatele nastaly přijaté organizační změny,
na platnost výpovědi to nemá vliv, protože v takovém případě bylo rozhodnutí
o organizační změně příčinou nadbytečnosti zaměstnance. Z judikatury Nejvyššího
soudu ČR dále vyplývá, že pokud by pracovní poměr měl skončit dříve než v den
předcházející dni, v němž nastává účinnost organizačních změn, výpověď by nebyla
platná ani za situace, kdy by pracovní poměr díky ochranné lhůtě (dočasné pracovní
neschopnosti) fakticky skončil až po účinnosti organizačních změn.62 Vše shora uvedené
je následkem toho, že tento výpovědní důvod je konstruován tak, aby byl pracovní poměr
se zaměstnancem skutečně rozvazován v příčinné souvislosti s jeho nadbytečností.
V případě, že by zaměstnavatel svým rozhodnutím sledoval jiné cíle, tedy by jen
předstíral přijetí organizačního opatření se záměrem zastřít své skutečné záměry, je nutné
konstatovat, že nebyl naplněn jeden z předpokladů pro výpověď dle ust. § 52 písm. c)
zákoníku práce a výpověď by tak byla neplatnou.63 V tomto ohledu lze odkázat například
na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2204/2003,
v tomto případě zaměstnavatel postupně několika kroky uměle vytvořil situaci, ve které
se nepohodlný zaměstnanec stal nadbytečným, a mohla mu tak být dána výpověď z tohoto
důvodu. Nejvyšší soud shledal takovou výpověď neplatnou. Stejný závěr potvrdil
Nejvyšší soud i ve svém rozhodnutí ze dne 9. 5. 2013, sp. zn. 21 Cdo 547/2012, kde
sledovaným záměrem zaměstnavatele mohla být snaha vyhnout se výpovědnímu důvodu
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dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce, s nímž zákon spojuje nárok zaměstnance
na odstupné nejméně ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. 64 Zaměstnavatel
tedy nemůže předstírat organizační změnu, aby se zbavil „nepohodlného“ zaměstnance,
přičemž zaměstnavatelovo jednání je třeba vždy posuzovat v jeho úplnosti a
souvislostech. Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 22. 3. 2017, sp. zn.
21 Cdo 4485/2016, judikoval: „Skutečnost, že zaměstnavatel přijme jiného zaměstnance
na místo uvolněné odchodem zaměstnance, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost,
je zpravidla důkazem o neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu.“ Přijetí
nového zaměstnance na uvolněné místo se tak může stát indikátorem neopodstatněnosti
výpovědního důvodu dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce.
Nejvyšší soud ČR v uvedeném rozhodnutí vymezil nadbytečnost zaměstnance
jako situaci, kdy jeho práce, kterou je povinen konat podle pracovní smlouvy v rámci
sjednaného druhu práce, pro zaměstnavatele není na základě rozhodnutí o organizačních
změnách zcela nebo v dosavadním rozsahu v dalším období potřebná. Při určování
nadbytečnosti konkrétního zaměstnance je tedy třeba vycházet z druhu práce a
z posouzení, zda přijatá organizační změna činí výkon této práce zcela nebo
v dosavadním rozsahu pro zaměstnavatele nepotřebným. V této souvislosti Nejvyšší soud
ČR ve svém rozhodnutí ze dne 18. 12. 2012, sp zn. 21 Cdo 1272/2012, vyslovil názor,
že „druh práce je určen výlučně ujednáním účastníků v pracovní smlouvě, a nikoliv tím,
jakou konkrétní práci v rámci sjednaného druhu práce zaměstnavatel v závislosti na
svých provozních potřebách možnostech, které se mohou v čase měnit, přiděluje
zaměstnanci po vzniku pracovního poměru“.
Pro případ, že přijatá organizační změna dopadá na práci více zaměstnanců a jsouli nadbytečnými pro zaměstnavatele jen někteří z nich, je věcí zaměstnavatele,
aby o určení nadbytečného zaměstnance rozhodl. Jak upozorňuje R. Fetter: „Soud nemá
možnost přezkoumávat, proč byl určitý zaměstnanec vybrán jako nadbytečný, měl-li
zaměstnavatel podle rozhodnutí o organizačních změnách na výběr, kteří zaměstnanci
u něj zůstanou pracovat a se kterými bude rozvázán pracovní poměr.“65 Vždy je však
třeba pamatovat, že zaměstnavatel při svém výběru nemůže jednat diskriminačně, což
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bylo potvrzeno Ústavním soudem v nálezu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08.
Stěžovatel v tomto řízení tvrdil, že při výběru nadbytečných zaměstnanců v rámci úseku,
v němž pracoval, docházelo k diskriminaci na základě věku, což však nepotvrdily závěry
soudů nižších stupňů. Stěžovatel svá tvrzení doložil statistickými údaji propuštěných a
přijatých zaměstnanců, ze kterých bylo zřejmé, že z 80 % byli pro nadbytečnost
propuštěni zaměstnanci starší 50 let, a naopak přijati byli z 93 % zaměstnanci mladší
28 let.66 Ústavní soud dospěl k závěru, že obecné soudy se nedostatečně zabývaly
povahou organizační změny a jejich předchozí pravomocná rozhodnutí zrušil. Ústavní
soud potvrdil volnost zaměstnavatele, nejen co se týče způsobu zajištění plnění jeho
úkolů, ale také zda, kdy a jak přistoupí k organizačním změnám, které se mohou
promítnout i do personálního obsazení jeho pracovišť. Ústavní soud však zároveň
upozornil, že je žádoucí pozorně zkoumat, zda jako kritérium pro výběr nadbytečných
zaměstnanců nebyl skrytě zvolen jejich věk (eventuálně jiný znak, který byl zákoníkem
práce vyloučen).
Co se týče vymezení okruhu nadbytečných zaměstnanců v rozhodnutí
o organizační změně, Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 9. 12. 2014, sp. zn.
21 Cdo 610/2013, judikoval, že tento okruh nemusí být vyjádřen pouze druhem práce
sjednaným nebo vykonávaným jednotlivými zaměstnanci, avšak také jakýmkoli jiným
způsobem (uvedením profesní skupiny, organizačního útvaru, který se zrušuje apod.),
z něhož bude s určitostí patrno, která pracovní místa považuje nadále za nepotřebná.
V souvislosti s nadbytečností zaměstnance považuje autorka předložené práce
za vhodné zmínit i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo
4485/2016, v němž se Nejvyšší soud vyjádřil k udělení výpovědi zaměstnanci pro jeho
nadbytečnost z důvodu organizační změny, jež rušila místo s kratší pracovní dobou
vzhledem k potřebě plné pracovní doby. V předmětném sporu se zaměstnanec domáhal
určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost, kterou
zaměstnavatel odůvodnil organizační změnou spočívající ve zrušení pracovního místa,
které zastával zaměstnanec s kratším pracovním úvazkem (kratší pracovní dobou, kterou
se zaměstnavatelem sjednal), zatímco zaměstnavatel potřeboval zaměstnávat na stejný
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druh práce zaměstnance s plnou pracovní dobou (na plný úvazek).67 Po rozvázání
pracovního poměru zaměstnavatel přijal jiného zaměstnance se stejnou pracovní náplní,
avšak na plný pracovní úvazek. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí připomněl, kdy je
zaměstnanec považován za nadbytečného a zdůraznil, že nadbytečnost musí být
posuzována s ohledem na druh práce, který zaměstnanec podle pracovní smlouvy
pro zaměstnavatele vykonává. Nejvyšší soud dále potvrdil závěry odvolacího soudu, když
konstatoval, že zaměstnanec se v tomto případě nemohl stát pro zaměstnavatele
nadbytečným, neboť druh práce, který zaměstnanec pro zaměstnavatele podle pracovní
smlouvy vykonával, se nestal pro žalovanou v příčinné souvislosti s organizační změnou
nepotřebným, ale žalovaná jej nadále potřebovala ve větším rozsahu. Výpověď
z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti byla shledána neplatnou. V této souvislosti
si však lze položit otázku, jaký postup má zaměstnavatel zvolit, pokud se ocitne
v obdobné situaci, když Nejvyšší soud zároveň uvedl, že pro právní posouzení věci nemá
význam, zda zaměstnavatel nabídl zaměstnanci změnu pracovní smlouvy, která by
spočívala v ujednání stanovené týdenní pracovní doby, tj. ve zvýšení pracovní doby.
Pokud by tak zaměstnavatel nabídl zaměstnanci zvýšení pracovní doby, přičemž
zaměstnanec by nabídku nepřijal, zaměstnavatel mu nemůže dát výpověď
pro nadbytečnost. Pokud tak zaměstnavatel nechce přijmout dva zaměstnance na kratší
pracovní úvazek pro výkon stejného druhu práce, jedinou možností zřejmě zůstává
skončení pracovního poměru dohodou.
Na druhé straně Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 20. 11. 2014, sp. zn.
21 Cdo 4442/2013, dovodil, že pokud zaměstnavatel již v důsledku organizační změny
v dalším období nebude potřebovat, aby zaměstnanec vykonával práci ve stanovené
týdenní pracovní době, a odmítne-li zaměstnanec uzavřít dohodu o změně obsahu
pracovního poměru spočívající ve sjednání kratší pracovní doby, je dán výpovědní důvod
dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce.
Třetím předpokladem pro dání výpovědi pro nadbytečnost je příčinná souvislost
mezi rozhodnutím o organizační změně a nadbytečností zaměstnance. Je tedy nezbytné,
aby nadbytečnost konkrétního zaměstnance nastala jako následek uskutečnění rozhodnutí
zaměstnavatele o organizační změně. Výpovědní důvod by tak neexistoval například
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v situaci, kdy by zaměstnavatel sice přijal rozhodnutí o organizačních změnách, avšak
chtěl by pracovní poměr rozvázat se zaměstnancem na oddělení, jež není organizační
změnou dotčeno, nebo vykonává-li zaměstnanec práce, kterých se rozhodnutí netýká.
Stejně tak by výpověď nebyla důvodná, pokud by nadbytečnost vznikla nikoliv
v důsledku organizačních změn, ale v příčinné souvislosti s přijímáním nových
zaměstnanců.68 O splnění příčinné souvislosti rovněž nelze uvažovat, byl-li účel
organizační změny dosažen jinak, tedy kupříkladu pokud by k požadovanému snížení
počtu zaměstnanců došlo tím, že ještě před podáním výpovědi byl pracovní poměr
rozvázán s jiným zaměstnancem.69 J. Cechtická spatřuje častou chybu zaměstnavatelů
v udělování výpovědi pro nadbytečnost zaměstnance, jež byla vyvolána v důsledku
ukončení rodičovské dovolené další zaměstnankyně, tento důvod nadbytečnosti však
nebyl Nejvyšším soudem ČR shledán oprávněným.70
Pro výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce platí zákaz výpovědi
v ochranné době.

7.3. Výpověď ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance
Zdravotní stav každého zaměstnance se mění v průběhu času. Jak bylo již
zmíněno, jednou ze základních funkcí pracovního práva je ochrana zdraví zaměstnance,
což se odráží v právní úpravě, v tomto konkrétním případě v úpravě výpovědi
ze zdravotních důvodů. Ke zdravotní způsobilosti zaměstnance L. Drápal uvádí,
že „zaměstnanec je způsobilý vykonávat práci podle pracovní smlouvy, jen jestliže má
pro výkon práce odpovídající zdravotní stav nebo jestliže výkonu této práce nebrání
právní předpisy, přijaté k ochraně zdraví zaměstnance před nepříznivými vlivy určitého
pracovního prostředí“.71 V případě, že zaměstnanec vzhledem ke svému zdraví ztratí
způsobilost k výkonu dosavadní práce, pro zaměstnavatele z toho vyplývá hned několik
následků. Prvním z nich je povinnost převést zaměstnance na jiný druh práce. V prvé řadě
musí zaměstnavatel zkoumat, zda může zaměstnance převést v rámci pracovní smlouvy,
tj. v rámci sjednaného druhu práce. Není-li to možné, musí ho převést na práci jiného
druhu, i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil, přičemž tato práce by měla být
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pro zaměstnance vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud
možno i k jeho kvalifikaci. Pokud zaměstnavatel takovou vhodnou práci pro zaměstnance
nemá, je dán výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce.72
Zákoník práce definuje dva výpovědní důvody, při kterých je výpověď dávána
pro zdravotní nezpůsobilost na straně zaměstnance. V prvním případě se jedná o situaci,
kdy zaměstnanec nesmí vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo onemocnění
nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li nejvyšší přípustné
expozice. Druhý důvod je spatřován obecně ve ztrátě zdravotní způsobilosti,
již zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, tento důvod tedy
nespočívá v pracovním úrazu či nemoci z povolání, nýbrž například v běžné nemoci,
úrazu či obecně ve stáří. Mezi těmito dvěma důvody je nezbytné rozlišovat mimo jiné
proto, že v případě prvního uvedeného zásadně přísluší zaměstnanci při skončení
pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
J. Tomšej upozorňuje na specifické znaky těchto dvou výpovědních důvodů spočívající
v tom, že na rozdíl od ostatních výpovědních důvodů dávají menší prostor diskrečnímu
uvážení na straně zaměstnavatele a zároveň si u nich zaměstnavatel nemůže udělat tak
jasnou představu, co se týče naplnění výpovědního důvodu a musí spoléhat na lékařský
posudek.73
Jak uvádí L. Drápal ve svém komentáři k předmětnému ustanovení, způsobilost
zaměstnance konat nadále dosavadní práci s ohledem na zdravotní stav či jeho ochranu
bude nejprve zkoumána příslušnými orgány, přičemž nepříznivý zdravotní stav
zaměstnance nebo ochrana jeho zdravotního stavu nejsou důvodem k rozvázání
pracovního poměru výpovědí samy o sobě, avšak jen tehdy nesmí-li zaměstnanec podle
nich dále konat dosavadní práci. Jak vychází z dikce zákoníku práce, dokud
zaměstnancův zdravotní stav nebo potřeba jeho ochrany nebyly posouzeny příslušným
orgánem předepsaným způsobem a výsledek takového posouzení nebyl závazně
vyjádřen, zaměstnavatel nesmí udělit zaměstnanci výpověď pro tyto důvody, a to
ani v případě, kdy by zaměstnanec fakticky nechyl schopen vykonávat práci vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu nebo k potřebě ochrany jeho zdraví.74 Stejně tak o tomto
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závěru nemůže rozhodnout sám zaměstnanec, neboť jak uvedl Nejvyšší soud ČR: „Pokud
zaměstnanec odmítne vykonávat sjednanou práci s poukazem na to, že k ní není zdravotně
způsobilý, a přitom neexistuje lékařský posudek, který by tento závěr obsahoval, jde
ze strany zaměstnance o porušení povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru.“75
Výsledek posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu dosavadní
práce pro zaměstnance má být vyjádřen v lékařském posudku vydaném poskytovatelem
pracovnělékařských služeb, případně v rozhodnutí správního orgánu, jenž je příslušný
k jeho přezkoumání. Co se týče lékařských posudků o uznání nemoci z povolání nebo
o ohrožení nemocí z povolání, ty jsou vydávány poskytovateli pracovněprávních služeb
z oboru pracovního lékařství, kterým bylo ministerstvem zdravotnictví uděleno povolení
k uznávání nemocí z povolání. Lékařský posudek je pak zpravidla způsobilý vyvolat
zákonem předvídané účinky jen v případě, že byl vydán poskytovatelem, s nímž má
zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Možná je
výjimka pro zaměstnance, jejichž práce je z hlediska rizikovosti zařazena do první
kategorie, kde je vydání lékařského posudku možné na základě konkludentní smlouvy
mezi zaměstnavatelem a registrujícím poskytovatelem zaměstnance.76 V důsledku novely
zákona o specifických zdravotních službách, jež nabyla účinnosti 1. 11. 2017, byl však
okruh zaměstnanců, které lze vyslat k vlastnímu praktickému lékaři, zúžen.77
Lékařské posudky již v praxi a judikatuře vyvolaly řadu otázek, čemuž se autorka
této práce bude podrobněji věnovat v následujících odstavcích.
Náležitosti lékařského posudku jsou upraveny zákonem č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, v ust. § 17 prováděcí vyhlášky k zákonu
o specifických zdravotních službách (vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče) a částečně vyplývají z přílohy č. 1
vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Tyto předpisy stanoví poměrně
širokou škálu náležitostí, kterým je třeba dle J. Tomšeje věnovat zvýšenou pozornost
vzhledem k relativně rigidní judikatuře a existujícímu vysokému riziku neplatnosti
posudku. V případě, že zaměstnavatel zjistí nedostatky v náležitostech lékařského
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posudku, lze doporučit, aby podal návrh na přezkoumání, přičemž by poskytovatel měl
možnost odstranit nedostatky v rámci autoremedury.78 V tomto ohledu dospěl Nejvyšší
soud ČR ve svém rozsudku ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 938/2013, k závěru,
že „pokud lékařský posudek (rozhodnutí příslušného orgánu, který lékařský posudek
přezkoumává)

nebude

obsahovat

všechny

náležitosti

nebo

bude

neurčitý

či nesrozumitelný anebo že z postojů zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo z jiných
důvodů se objeví potřeba (znovu a náležitě) objasnit zaměstnancův zdravotní stav
a příčiny jeho poškození, je třeba v příslušném řízení otázku, zda zaměstnanec nesmí dále
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo
pro ohrožení nemocí z povolání, vyřešit (postavit najisto) dokazováním, zejména
prostřednictvím odborných vyjádření orgánů veřejné moci, popřípadě znaleckých
posudků“. Lze tak uzavřít, že lékařský posudek musí obsahovat všechny náležitosti
a zároveň být dostatečně určitý a srozumitelný.
Stěžejní částí lékařského posudku je nepochybně jeho závěr o posouzení zdravotní
způsobilosti zaměstnance. Zákon o specifických zdravotních službách ve svém ust. § 43
odst. 3 obsahuje závěry, k nimž může poskytovatel pracovnělékařských služeb v rámci
lékařského posudku dospět, a to že je osoba zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá,
nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, případně pozbyla dlouhodobě zdravotní
způsobilost, anebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady a požadavky, ke kterým
byla posuzována. Zákon po dlouhou dobu neuváděl, v jakých případech má být jaký
posudkový závěr využit. S účinností od 1. 11. 2017 je výslovně zakotveno v zákoně,
že závěr, podle něhož je osoba „zdravotně nezpůsobilá“, je možné využít jen v případě
vstupní lékařské prohlídky, pro účely ust. § 52 zákoníku práce s ním nejsou spojovány
žádné právní následky. V případě zaměstnanců na periodické nebo mimořádné prohlídce
poskytovatel volí mezi posudkovými závěry „zdravotně způsobilý s podmínkou“,
„zdravotně způsobilý“ a „pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost“.79 Pro účely
výpovědi je důležitý posudkový závěr, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě zdravotní
způsobilost. Dle ustálené judikatury lze nezpůsobilost zaměstnance konat dále dosavadní
práci považovat za dlouhodobou zpravidla tehdy, má-li trvat déle než rok.80 Ke změně
tohoto judikaturního závěru došlo výše uvedenou novelou zákona o specifických
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zdravotních službách, která stanoví, že za dlouhodobý stav je možno považovat každý
stabilizovaný zdravotní stav, který omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti
zaměstnance významné pro jeho schopnost vykonávat dosavadní práci, pokud tento
zdravotní stav trvá déle než 180 dnů nebo lze předpokládat, že bude trvat déle než 180
dnů. Došlo tak ke zkrácení příslušné doby na polovinu. Zákon dále nově stanoví i to,
že předpokladem daného posudkového závěru je, že by výkon práce vážně ohrozil zdraví
zaměstnance.
Zákonné vymezení jednotlivých posudkových závěrů bývá předmětem kritiky
také proto, že nezohledňuje některé z požadavků zákoníku práce. Jak již bylo výše řečeno,
zákoník práce rozlišuje dva výpovědní důvody, jednak případ, kdy zaměstnanec pozbyl
zdravotní způsobilost pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo
pro ohrožení touto nemocí (ust. § 52 písm. d) zákoníku práce), jednak z důvodu obecné
zdravotní nezpůsobilosti (ust. § 52 písm. e) zákoníku práce). Nejvyšší soud ČR ve svém
rozhodnutí ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. 21 Cdo 2785/2010, dospěl k závěru, že „pokud je
po zaměstnavateli vyžadováno, aby při výpovědi vždy rozlišil výše uvedené výpovědní
důvody, je dáno již povahou věci, že zakládá-li se výpovědní důvod na lékařském posudku,
musí rozlišení toho, proč zaměstnanec není schopen dále konat dosavadní práci,
tj. rozlišení důvodu dle § 52 písm. d) nebo písm. e), vždy obsahovat také lékařský
posudek.“ Tento závěr Nejvyššího soudu v podstatě rozšířil náležitosti, které je třeba
uvádět v lékařských posudcích, což se nesetkalo s kladným ohlasem odborné veřejnosti.81
Nejvyšší soud ČR dále v rozhodnutí ze dne 18. 1. 2013, sp. zn. 21 Cdo 492/2012,
nepřistoupil na argumentaci, že pokud lékařský posudek neobsahuje bližší specifikaci
důvodů zdravotní nezpůsobilosti, lze dovodit, že se jedná o tzv. obecné onemocnění,
a nikoliv o nemoc z povolání či pracovní úraz. Co se týče rozlišení toho, proč
zaměstnanec není schopen dále konat dosavadní práci, poskytovatelé pracovnělékařských
služeb se zdráhali do posudku uvádět údaj, s nímž zákon o specifických zdravotních
službách nepočítá.
Na tento nesoulad reagovala již zmíněná novela zákona o specifických
zdravotních službách, neboť ta vychází z toho, že údaj o příčině ztráty zdravotní
způsobilosti bude v lékařském posudku uveden. První možností je, aby poskytovatel
81
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pracovnělékařských

služeb

přímo

do

lékařského

posudku,

v němž

stanoví,

že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k práci, doplnil i závěr o tom,
zda jde, či nejde o důsledek pracovního úrazu či nemoci z povolání. Druhá možnost
se uplatní zejména v případě nemocí z povolání, jejichž uznání spočívá ve složitějším a
časově náročnějším postupu, v tomto případě poskytovatel nejprve vydá lékařský
posudek pouze o dlouhodobé ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnance, přičemž příčina
onemocnění bude obsažena až ve druhém zvláštním posudku. Výpověď bude
zaměstnavatel oprávněn udělit zaměstnanci až po vyhotovení kompletního posudku.82
Poskytovatel

lékařských

služeb

jakožto

podnikatelský

subjekt

má

soukromoprávní postavení a nejedná se tedy o orgán nadaný právem rozhodovat
o právech a povinnostech druhých osob, nicméně spíše o smluvního partnera
zaměstnavatele, jenž mu poskytuje součinnost v podobě odborného posouzení zdravotní
způsobilosti. Na druhé straně však může být v souladu s ust. § 47 zákona o specifických
zdravotních službách lékařský posudek přezkoumán příslušným správním úřadem.
Z praktického hlediska by si zaměstnavatel měl být vědom, že posudkový závěr
může být v důsledku přezkumu změněn a neměl by tak výpověď uspěchat. Změna
lékařského posudku tak, že již nadále nebude jeho závěrem, že zaměstnanec dlouhodobě
pozbyl pracovní způsobilost, však nemusí sama o sobě znamenat neplatnost výpovědi
z pracovního poměru, neboť pokud zaměstnanec zaměstnavateli nesdělil, že trvá
na dalším zaměstnání, vady skončení pracovního poměru se zhojí uplynutím času
v souladu s ust. § 69 odst. 3 a) zákoníku práce. Pokud však zaměstnanec oznámí
zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnání, soud bude v rámci civilního sporného řízení
o platnosti výpovědi jako předběžnou otázku zkoumat, zda zaměstnanec dlouhodobě
pozbyl zdravotní způsobilost. Platnost výpovědi se sice zásadně zkoumá ke dni jejího
doručení a dle některých autorů by tedy zrušení lékařského posudku ve správním řízení
nemuselo mít na platnost výpovědi žádný vliv, nicméně civilní soud není při posuzování
platnosti výpovědi vázán názorem poskytovatele pracovnělékařských služeb.
V této souvislosti je třeba také zmínit povahu a závaznost lékařských posudků.
Judikatura v minulosti zastávala názor, že lékařský posudek, jenž splňuje náležitosti
stanovené příslušnými právními předpisy a který nebyl zpochybněn ve správním řízení,
je nadán presumpcí správnosti a o jeho obsahu nelze vést dokazování v civilním řízení,
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tj. zda například zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. Zcela jiné
stanovisko pak zaujaly soudy ve správním soudnictví, konkrétně v rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu ze dne 20. 9. 2007, sp. zn. 4 Ads 81/2005-125. Nejvyšší správní soud
se v tomto případě zabýval otázkou, zda je možné se proti lékařskému posudku,
respektive proti rozhodnutí správního orgánu o jeho přezkumu, bránit správní žalobou.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že lékařské posudky jsou toliko dobrým zdáním
odborného poradce zaměstnavatele o tom, zda v rámci prevence ochrany zdraví při práci
může zaměstnanec určitou práci dále vykonávat. Lékařský posudek je tedy dobrozdáním,
nikoliv závazným rozhodnutím, a jako takový je vyloučen ze soudního přezkumu
ve správním soudnictví.83 Tento závěr následně potvrdil i Ústavní soud ve svém nálezu
ze dne 23. 9. 2008, sp zn. Pl. ÚS 11/08. Mimo jiné vede tento závěr k paradoxu, kdy
na jedné straně je posudek nezávazným dobrozdáním, přičemž na straně druhé jde
o závazné rozhodnutí, na něž musí zaměstnavatel právně reagovat. Zaměstnavatel se tak
na jedné straně vystavuje nebezpečí postihu, pokud nebude na lékařský posudek reagovat
a zaměstnance nepřevede nebo s ním nerozváže pracovní poměr výpovědí, avšak
na straně druhé se vystavuje riziku, že jeho právní jednání bude stiženo neplatností.84
Nejvyšší soud ČR následně rozhodoval v několika případech týkajících se lékařských
posudků, nicméně definitivní stanovisko k věci poskytl až v rozhodnutí ze dne 29. 1.
2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015. V tomto rozhodnutí dospěl Nejvyšší soud k závěru, že:
„Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a rozhodnutí
příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nestanoví
(a neprokazují) autoritativně (závazným a zásadně konečným způsobem), že by
posuzovaný zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl dlouhodobě
zdravotní způsobilost, neboť poskytují zaměstnanci, zaměstnavateli i soudům (správním
úřadům a jiným orgánům) pouze nezávazné „dobrozdání“ o zdravotním stavu
zaměstnance z hlediska jeho zdravotní způsobilosti k práci, z něhož soud při svém
rozhodování nemůže vycházet ve smyslu § 135 odst. 2 o. s. ř. Při zkoumání, zda byl
naplněn výpovědní důvod podle § 52 písm. e) zák. práce, může soud v řízení o určení
neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí vycházet (jen) z lékařského posudku
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb (z rozhodnutí příslušného
správního orgánu, které lékařský posudek přezkoumává) pouze tehdy, má-li všechny
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stanovené náležitosti a jestliže za řízení nevznikly žádné pochybnosti o jejich správnosti;
v případě, že lékařský posudek (rozhodnutí příslušného orgánu, který lékařský posudek
přezkoumává) nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude neurčitý či
nesrozumitelný anebo že z postojů zaměstnance nebo zaměstnavatele nebo z jiných
důvodů se objeví potřeba (znovu a náležitě) objasnit zaměstnancův zdravotní stav
a příčiny jeho poškození, je třeba v příslušném soudním řízení otázku, zda zaměstnanec
pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě zdravotní způsobilost, vyřešit
(postavit najisto) dokazováním, provedeným zejména prostřednictvím znaleckých
posudků.“85

Dle Nejvyššího

soudu

tedy není

výpověď

neplatná

jen

proto,

že zaměstnavatel přistoupil k výpovědi pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost
zaměstnance, aniž by měl rozvázání pracovního poměru podložené (řádným a účinným)
lékařským posudkem. Soud tak může dospět k závěru o neplatnosti výpovědi, jen jestliže
zaměstnavatel

dokazováním

(tedy

zejména

znaleckými

posudky)

neprokáže,

že zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyl zdravotní způsobilost.86
Nejvyšší soud ČR výše uvedené závěry potvrdil i v dalším rozsudku, a to v rozhodnutí ze
dne 4. 5. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4972/2015. Jak poznamenává B. Šubrt, v reakci na výše
uvedené judikáty se objevily názory, že by zaměstnavatel mohl dát zaměstnanci výpověď
pro dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, aniž by vůbec měl v ruce lékařský
posudek, to je však naprosto nepřípustné, neboť by tak nebyla naplněna skutková podstata
výpovědního důvodu. To je však třeba odlišit od situací, kdy lékařský posudek
neobsahuje všechny náležitosti dle prováděcích předpisů nebo jeho závěr může být
zpochybněn jinými důkazními prostředky (znaleckými posudky) v soudním řízení.87
Autorka práce závěrem přisvědčuje B. Šubrtovi, který k problematice dále uvedl, že
„lékařský posudek má nepopiratelný význam a právní úprava s ním spojuje zcela zásadní
účinky, přičemž nelze na něho nahlížet jen jako na nezávazné posouzení zdravotní
způsobilosti zaměstnance k výkonu sjednané práce, jehož absence sama o sobě nebrání
zaměstnavateli či zaměstnanci postupovat tak, jak jim vyhovuje.“88
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Odborná veřejnost očekávala, že se výše uvedená novela zákona o specifických
zdravotních službách dotkne i otázky významu lékařských posudků. Bohužel se tak
nestalo. Zákoník práce tak stále příslušné výpovědní důvody váže na existenci lékařského
posudku, což je v rozporu s výše uvedenými judikaturními závěry, jež dospěly k tomu,
že posudek je pouhým dobrozdáním a zdravotní způsobilost může být v řízení o platnosti
výpovědi z pracovního poměru posouzena jinak než v lékařském posudku.89
Jak rovněž vyplynulo z rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, v případě,
že zaměstnanec ztratí podle lékařského posudku způsobilost dále konat dosavadní práci,
nelze použít výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce, tedy výpovědní
důvod spočívající v nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy
pro sjednaný výkon práce, neboť pro tyto případy obsahuje zákoník speciální úpravu, a to
výpovědní důvody dle ust. § 52 písm. d) a písm. e) zákoníku práce.90
Jak již bylo shora uvedeno, zákoník práce rozlišuje dva výpovědní důvody
spočívající ve zdravotních důvodech na straně zaměstnance. J. Stránský je toho názoru,
že tyto by měly být sjednoceny pouze do jednoho výpovědního důvodu, který by
zahrnoval všechny příčiny dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, přičemž pravidla
pro odstupné by zůstala stejná.91 Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel musí dát
zaměstnanci výpověď pouze ze správného zákonného důvodu, tedy že zaměstnavatel
nesmí dva výše uvedené výpovědní důvody zaměnit, a to pod sankcí neplatnosti
výpovědi, zdá se předmětný návrh vhodným řešením.

7.3.1. Výpověď dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce

Výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce je dán v situaci, kdy
zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí
z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání nebo pro ohrožení nemocí z povolání
a v situaci, kdy zaměstnanec dosáhl na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného
orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice. Pojem pracovní úraz je
v ust. § 271k zákoníku práce definován jako „poškození zdraví nebo smrt zaměstnance,
došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních
89
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vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, rovněž také úraz,
který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů“, přičemž z pracovních úrazů je
výslovně vyloučen úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.
Výčet nemocí z povolání je obsažen ve zvláštním předpise, kterým je nařízení vlády
č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Ochranu zdraví
zaměstnance před nepříznivými vlivy určitého pracovního prostředí má zajistit
i stanovení nejvyšší přípustné expozice, kterou předepisují na vybraných pracovištích
krajské hygienické stanice.92
V lékařském

posudku

poskytovatele

pracovnělékařských

služeb

nebo

v rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, musí
být jednoznačně vyjádřeno, že zaměstnanec dosavadní práci konat nesmí, pouhé
doporučení by bylo nedostačující. Nezbytným obsahem předmětného lékařského
posudku je také konstatování, že příčinou nemožnosti zaměstnance konat dosavadní práci
je pracovní úraz, nemoc z povolání či ohrožení touto nemocí, případně dosažení nejvyšší
přípustné expozice.93
Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2013, sp. zn. 21 Cdo 547/2012,
výpovědní důvod odpadne, došlo-li k převedení zaměstnance na jinou práci
a zaměstnanec začal tak začal u téhož zaměstnavatele vykonávat jinou práci, která je
pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu (vyvolanému nemocí z povolání)
a schopnostem (a pokud možno též k jeho kvalifikaci).
Pro rozvázání pracovního poměru výpovědí dle ust. § 52 písm. d) přiznává
zákoník práce zaměstnanci odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného
výdělku. Stejné odstupné náleží zaměstnanci i při rozvázání pracovního poměru dohodou
ze stejných důvodů. Odstupné však zaměstnanci nenáleží, pokud se zaměstnavatel zcela
zprostil své povinnosti k náhradě škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání podle
ust. § 270 odst. 1 zákoníku práce. Odstupné tak nebude náležet v situacích, kdy nemoc
z povolání nebo pracovní úraz vznikl v důsledku toho, že zaměstnanec svým zaviněním
porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly
soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti nebo zneužití jiných
návykových látek zaměstnance, pokud zaměstnavatel nemohl škodě zabránit. Podmínkou
92
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je, aby tyto skutečnosti byly jedinou příčinou pracovního úrazu či nemoci z povolání.
V souvislosti s tímto výpovědním důvodem lze zmínit i judikát Nejvyššího soudu
ČR ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 983/2013. V tomto rozhodnutí se soud zabýval
situací, kdy zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli dohodu o rozvázání pracovního
poměru, jejímž důvodem byl zaměstnancův odchod do plného invalidního důchodu.
Soudy bylo následně zjištěno, že zaměstnanec nebyl ke dni skončení pracovního poměru
schopen dále vykonávat dosavadní práci údržbáře z důvodu pracovního úrazu, přičemž
tato okolnost byla skutečným důvodem rozvázání pracovního poměru. Nejvyšší soud
dospěl k závěru, že zaměstnanci i tak příslušelo odstupné ve výši dvanáctinásobku
průměrného výdělku, a to i přestože v době uzavření dohody o rozvázání pracovního
poměru neexistoval lékařský posudek o jeho zdravotní nezpůsobilosti a tato zdravotní
nezpůsobilost nebyla v dohodě uvedena jako důvod rozvázání pracovního poměru.94

7.3.2. Výpověď dle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce

Výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce je naplněn, pokud
zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci vzhledem ke svému
zdravotnímu

stavu.

Důležitým

rozdílem

oproti

výpovědnímu

důvodu

dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce je, že v tomto případě není příčinou nepříznivého
zdravotního stavu důvod, který by byl spjat se zaměstnáním, avšak jakákoliv jiná příčina,
jež způsobuje dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav.
Jak již bylo shora uvedeno, aby byl lékařský posudek způsobilým předpokladem
pro výpověď dle ust. § 52 písm. e), musí výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím
pochybnosti obsahovat závěr o tom, že zaměstnanec není vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu způsobilý dále konat dosavadní práci a že tuto způsobilost pozbyl
dlouhodobě.95 Je tedy v zájmu zaměstnavatele požadovat, aby lékařský posudek výslovně
uváděl, že důvodem zdravotní nezpůsobilosti je obecné onemocnění, a to nejen z důvodu
platnosti výpovědi, avšak i z hlediska odstupného, neboť v tomto případě zákon
zaměstnanci odstupné nepřiznává.
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J. Tomšej poznamenává, že v důsledku nepřijetí posledního vládního návrhu novely
zákoníku práce, který byl v Poslanecké Sněmovně projednáván pod číslem sněmovního
tisku 903, zůstává nevyřešenou otázka zabezpečení zaměstnanců, kteří dostanou výpověď
právě

z důvodu

dlouhodobého

pozbytí

zdravotní

způsobilosti

pro tzv. obecné

onemocnění, po dobu, kdy stále trvá pracovní poměr, avšak nemůžou vykonávat svoji
práci. Pokud totiž takový zaměstnanec není v režimu dočasné pracovní neschopnosti,
nemá nárok na náhradu mzdy ani jiný příjem. Dle novely by zaměstnanec měl nárok
na náhradu mzdy, s výjimkou případu, kdy by mu zaměstnavatel nabídl možnost
převedení na jinou práci, jež by byla zaměstnancem odmítnuta.96 Lze uzavřít, že zájem
zaměstnance není v tomto ohledu současnou právní úpravou příliš chráněn.

7.4. Výpověď pro nesplňování předpokladů nebo požadavků pro výkon práce
Ust. § 52 písm. f) zákoníku práce obsahuje v podstatě dvě skutkové podstaty,
na jejichž základě je možné se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí. První
výpovědní důvod lze spatřovat v nesplňování předpokladů pro výkon práce na straně
zaměstnance, druhý v nesplňování požadavků pro výkon práce na straně zaměstnance.
Tento výpovědní důvod má zaměstnavateli zajistit, aby nemusel zaměstnávat osobu, která
buď není způsobilá konat sjednaný druh práce předepsaným způsobem, nebo která není
schopna při výkonu práce vyhovět oprávněným požadavkům zaměstnavatele. V tomto
kontextu je nezbytné odlišit předpoklady pro výkon práce od požadavků pro výkon práce.
Předpoklady pro výkon práce jsou stanoveny zákonem či jiným obecně závazným
předpisem. Požadavky pro výkon práce stanoví zaměstnavatel, přičemž mezi požadavky
lze zařadit například požadavek zaměstnavatele na uspokojivé pracovní výsledky
zaměstnance.97
Co se týče kombinace obou dvou skutkových podstat v jedné výpovědi, Nejvyšší
soud ve svém rozhodnutí ze dne 16. 12. 1976, sp. zn. 5 Cz 52/76, uvedl, že je možné
zároveň uplatňovat obě. Pokud však byl konkrétním jednání vyčerpán výpovědní důvod
spočívající v nesplňování stanovených předpokladů pro výkon sjednané práce, nemůže
se zároveň jednat o nesplňování požadavků, které jsou nezbytnou podmínkou pro řádný
výkon práce pracovníka.
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Pro výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce platí zákaz výpovědi
v ochranné době.

7.4.1. Nesplňování předpokladů pro výkon práce

Předpoklady pro výkon práce jsou stanoveny zákonem či jiným obecně závazným
předpisem. Stanovení předpokladů pro výkon určitého druhu práce sleduje obecný zájem
společnosti. Pro určité práce je nezbytné, aby zaměstnavatel kupříkladu dosáhl určitého
vzdělání, určitého stupně kvalifikace, prokázal znalosti složením zkoušky, a to proto,
aby byla nejenom zajištěna ochrana života a zdraví zaměstnance, ale například
i odpovídající kvalita práce. Předpoklady pro výkon práce se vždy odvíjí od konkrétního
druhu práce, například se může jednat o oprávnění k řízení motorových vozidel nebo
dosažení vysokoškolského vzdělání v určitém oboru.
Jak bylo vysloveno Nejvyšším soudem ve zprávě ze dne 19. 6. 1975, sp. zn.
Cpj 104/74, předpoklady mohou být právními předpisy stanoveny nejen před vznikem
pracovního poměru, ale i dodatečně, tedy během jeho trvání. Rovněž tak pokud během
trvání pracovního poměru vyjde najevo, že zaměstnanec nesplňuje stanovené
předpoklady, ačkoliv se zaměstnavatel při uzavírání pracovní smlouvy domníval opak,
zaměstnanci lze dát výpověď dle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce. Pokud právní předpis
dovoluje, aby zaměstnavatel nedostatek předpokladů zaměstnanci prominul, výpovědní
důvod dle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce není naplněn, pokud zaměstnavatel rozhodl,
že tyto předpoklady nebude po zaměstnanci vyžadovat. 98 Jak uvedl Nejvyšší soud ČR
ve svém rozhodnutí ze dne 20. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2854/2011, nahrazení
kvalifikačního předpokladu stanoveného právním předpisem pro výkon sjednané práce,
který zaměstnanec nesplňuje, jiným kvalifikačním předpokladem lze připustit pouze
v případě, že tuto možnost stanoví relevantní právní předpis. Pokud zaměstnanec
nesplňuje dané kvalifikační předpoklady, nemá na použití výpovědního důvodu vliv ani
skutečnost, že zaměstnavatel po dobu výkonu práce tento nedostatek zaměstnanci
nevytýkal a nevyzýval jej k nápravě.99 Nejvyšší soud ČR dále ve výše uvedeném
rozhodnutí ze dne 20. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2854/2011, uvedl, že nesplňování
stanovených předpokladů pro výkon sjednané práce nemusí být časově omezeno,
98
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což znamená, že výpovědní důvod může být dán delší dobu, než se zaměstnavatel
rozhodne jej uplatnit, nezbytně však musí trvat ještě v době, kdy byla výpověď
zaměstnanci udělena.
V této souvislosti lze zmínit i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2016,
sp. zn. 21 Cdo 3240/2015, v němž se soud zabýval otázkou, zda může zaměstnavatel dát
zaměstnanci výpověď v souladu s ust. § 52 písm. f) v případě, kdy má zaměstnanec
v pracovní smlouvě sjednáno více druhů práce, přičemž nesplňuje předpoklady stanovené
zákonem pro výkon pouze jednoho z nich. V tomto případě byla zaměstnankyně přijata
na pozici laborantky, a protože bylo třeba, aby občasně svážela vzorky, zároveň byl
sjednán i další druh práce, a to řidič. Zaměstnankyně opakovaně neuspěla ve snaze získat
požadované vzdělání pro práci laborantky, zaměstnavatel tedy přistoupil k výpovědi
pro nesplňování předpokladů pro výkon sjednané práce. Zaměstnankyně podala proti
výpovědi žalobu s argumentací, že zaměstnavatel ji měl nadále přidělovat práci řidiče,
pro níž splňovala kvalifikační předpoklady. Nejvyšší soud dospěl k závěru,
že zaměstnavatel nebyl oprávněn udělit předmětnou výpověď, přičemž na tomto závěru
nemění nic ani to, že zaměstnavatel práci řidiče v rozsahu odpovídajícím stanovené
týdenní pracovní době neměl.100 Zaměstnavateli se tak v tomto případě zřejmě nabízí
udělení výpovědi pro nadbytečnost, s níž však zákoník práce spojuje nárok na odstupné.

7.4.2. Nesplňování požadavků pro výkon práce

Výpověď dle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce lze dát též pro nesplňování
požadavků pro výkon práce na straně zaměstnance, jestliže k jejich nesplňování dochází
bez zavinění zaměstnavatele. Výpověď se považuje za oprávněnou v případech, kdy jde
o nesplňování podstatných požadavků nebo o dlouhodobé neplnění požadavků méně
podstatných.101 Zákoník práce dále upřesňuje, že spočívá-li nesplňování těchto
požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, výpověď je možné zaměstnanci
udělit, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván
k jejich odstranění a on tak v přiměřené době neučinil.
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Jak již bylo shora uvedeno, požadavky nejsou stanoveny právním předpisem,
nýbrž je vymezuje zaměstnavatel. Stanovením požadavků může zaměstnavatel
přizpůsobit výkon práce zaměstnance svým potřebám a konkrétním okolnostem.
Dle Nejvyššího soudu

ČR

mohou

požadavky vyplývat

z pracovní

smlouvy,

organizačního řádu, vnitropodnikové směrnice, popřípadě z pracovních příkazů
vedoucího zaměstnance, nebo může jít o požadavky, které jsou pro výkon určité činnosti
všeobecně známé.102 Za požadavky, které jsou pro výkon určité činnosti všeobecně
známé, lze považovat například příjemné vystupování prodavačů v obchodě. Jak uvádí
L. Drápal v komentářové literatuře, požadavky pro řádný výkon práce se nevztahují
k druhu práce, nýbrž k práci, kterou je zaměstnanec povinen v rámci sjednaného druhu
práce konat a kterou mu zaměstnavatel přiděluje v souladu se zákonem.103 Dle názoru
Nejvyššího soudu, který uvedl v rozhodnutí ze dne 21. 10. 2008, sp. zn.
21 Cdo 4059/2007, je sice stanovení požadavků v rukou zaměstnavatele, avšak ten není
ve své úvaze neomezený, stanovené požadavky musí být ospravedlnitelné a přiměřené
okolnostem případu, neboť v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli.
Zaměstnavatel je zároveň povinen pro splnění požadavků vytvořit vhodné podmínky.
Zaměstnavatel tak může po zaměstnanci například vyžadovat, aby měl organizační
schopnosti, vhodné vystupování, morální kvality, orientaci v určitém odvětví, schopnost
týmové spolupráce, aby při výkonu práce nosil určený oděv či zaměstnaneckou
jmenovku. D. Brůha zastává názor, že nošení jmenovky pouze s křestním jménem, kdy
tedy není zasahováno do osobní sféry a ochrany osobních údajů dotčeného zaměstnance,
lze považovat zejména v případě, je-li požadavek na nošení jmenovky vyjádřen
v interním předpise zaměstnavatele, za součást pracovních podmínek a zároveň legitimní
požadavek zaměstnavatele na řádný výkon práce ve smyslu ust. § 52 písm. f) zákoníku
práce.104
Nošením oděvu určeného zaměstnavatelem při výkonu práce se zabýval Nejvyšší
soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014. V tomto
případě byla zaměstnanci, který byl zaměstnán jako řidič tramvaje, dána výpověď
pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně v souladu s ust. § 52 písm. g)
zákoníku práce, a to mimo jiné z důvodu, že v rozporu s interním předpisem vykonával
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zaměstnanec práci řidiče v neschváleném oděvu namísto ve stejnokroji. Nejvyšší soud
ČR uvedl, že právní předpisy nestanoví zaměstnanci povinnost nosit při práci pouze oděv
určený zaměstnavatelem, tudíž jeho nenošením zaměstnanec nemůže porušit právní
předpisy vztahující se k jím vykonávané práci.105 Pokud je však taková povinnost
stanovena vnitřním předpisem zaměstnavatele, nenošení určeného oděvu může být
důvodem k výpovědi z pracovního poměru dle ust. § 52 písm. f) zákoníku práce, tedy
pro nesplňování požadavků pro řádný výkon sjednané práce.
Požadavkem zaměstnavatele mohou být i uspokojivé pracovní výsledky
zaměstnance. Pokud má zaměstnavatel záměr dát zaměstnanci výpověď pro neuspokojivé
pracovní výsledky, je to možné jen v případě, že jej v posledních 12 měsících písemně
vyzval k odstranění těchto nedostatků a zaměstnanec tak v přiměřené době neučinil.
Pojem „neuspokojivé pracovní výsledky“ není zákoníkem práce nijak blíže
definován. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 21. 10. 2008, sp. zn.
21 Cdo 4059/2007, vyslovil názor, že soud je oprávněn v řízení o neplatnosti výpovědi
přezkoumat oprávněnost užití výpovědního důvodu pro neuspokojivé pracovní
podmínky, přičemž do svých úvah může zahrnout i jiné než zaměstnavatelem zvažované
okolnosti, například může přihlédnout k tomu, zda je požadovaný pracovní výsledek
splnitelný.
Nezbytným předpokladem výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky je
písemná výzva k nápravě těchto neuspokojivých pracovních výsledků, která se doručuje
zaměstnanci do vlastních rukou. V této výzvě musí být zaměstnavatelem přesně
stanovena lhůta, do jejíhož uplynutí má zaměstnanec odstranit neuspokojivé pracovní
výsledky, přičemž tato lhůta musí být současně přiměřená vytýkaným nedostatkům, jinak
je výpověď neplatná.106 V praxi může dojít i k situaci, kdy zaměstnanec na základě výše
uvedené výzvy odstraní neuspokojivé pracovní výsledky, ale následně se stejné
neuspokojivé pracovní výsledky projeví znovu. Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne
22. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4066/2008, dovodil, že pokud se tak stane ve 12 měsících
od písemné výzvy, pak není třeba nové výzvy k odstranění těchto opakujících
se neuspokojivých pracovních výsledků, je tedy možné rovnou přistoupit k dání
výpovědi.
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Dle P. Bukovjana z praxe, odborné literatury i judikatury vychází, že často není
jednoduché odlišit výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky od výpovědi
pro porušování povinností vyplývajících zaměstnanci z právních předpisů vztahujících
se k jím vykonávané práci dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce. V druhém jmenovaném
případě však musí dojít k zavinění ze strany zaměstnance alespoň ve formě nedbalosti,
nutná je také určitá míra intenzity porušení právních předpisů, přičemž zaměstnancovy
pracovní výsledky tímto porušením nemusí být vůbec dotčeny. 107 Naopak v případě
neuspokojivých pracovních výsledků u zaměstnance nemusí dojít k žádnému porušení
pracovních povinností. V případě neuspokojivých pracovních výsledků jde vždy
o déletrvající stav, nikoliv jedinou závadu.108

7.5. Výpověď z důvodu porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci a z důvodů pro okamžité zrušení
pracovního poměru
Výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce, jak už z názvu kapitoly
vyplývá, obsahuje několik skutkových podstat. Důvody, pro něž je dle tohoto ustanovení
možné dát výpověď, lze rozdělit na následující:
− byl-li

zaměstnanec

pravomocně

odsouzen

pro

úmyslný

trestný

čin

k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li
pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody
na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
− porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nebo
− porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k jím vykonávané práci závažně, nebo
− porušoval-li zaměstnanec soustavně povinnost vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jím vykonávané práci méně závažně, a to za splnění podmínky,
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že byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením této povinnosti
písemně upozorněn na možnost výpovědi.
První dva body tvoří důvody, pro něž je zaměstnavatel oprávněn v souladu
s ust. § 55 zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr. Lze podotknout, že se jedná
o velmi závažné důvody pro skončení pracovního poměru. Zaměstnavateli je tímto dána
možnost, aby dle svého výběru zvolil výpověď místo okamžitého zrušení pracovního
poměru, záleží totiž výlučně na jeho rozhodnutí, zda přistoupí k výpovědi či okamžitému
zrušení pracovního poměru.109 V praxi si lze zřejmě představit například situaci, kdy
zaměstnanec vykonává práci, kterou bude třeba dokončit či předat jinému pracovníkovi,
tudíž zde výpovědní doba nebude na překážku. Od názoru, že se jedná výlučně o volbu
zaměstnavatele, se odchýlil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 16. 11. 2016,
sp. zn. 21 Cdo 5727/2015, dle kterého lze k okamžitému zrušení pracovního poměru
přistoupit pouze, pokud po zaměstnavateli nelze požadovat, aby zaměstnance
zaměstnával ještě po výpovědní dobu.
Všechny tři poslední důvody spočívají v porušování povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, přičemž se liší
pouze v intenzitě tohoto porušení, o čemž bude pojednáno níže.
Z ust. § 54 zákoníku práce vyplývá, že výpověď z důvodu, pro který může
zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, nelze dát zaměstnankyni čerpající
mateřskou dovolenou a zaměstnanci čerpajícímu rodičovskou dovolenou do doby,
po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. V případě, že by výpověď byla
dána před nástupem mateřské nebo rodičovské dovolené a výpovědní doba by měla
uplynout během mateřské nebo rodičovské dovolené, výpovědní doba skončí současně
s mateřskou či rodičovskou dovolenou. Výpověď z důvodu závažného nebo soustavného
méně závažného porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k vykonávané práci nelze udělit těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající
mateřskou dovolenou a zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou
dovolenou.
Pokud chce zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď dle ust. § 52 písm. g)
zákoníku práce, musí dodržet lhůty vymezené v ust. § 58 zákoníku práce, a to
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pod hrozbou neplatnosti výpovědi. Výpověď tak může zaměstnavatel dát do dvou měsíce
ode dne, kdy se o důvodu výpovědi dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne,
kdy tento důvod vznikl. Stane-li se v průběhu uvedených dvou měsících jednání
zaměstnance, v němž je možné spatřovat porušení povinnost vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, je možné
dát zaměstnanci výpověď ještě do dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl
o výsledku tohoto šetření.
V souvislosti s výpovědním důvodem dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce bylo
v minulosti užíváno pojmu „pracovní kázeň“, který byl od 1. 1. 2007 nahrazen pojmem
„povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci“. Zaměstnanec tak od vzniku pracovního poměru musí dodržovat povinnosti, které
pro něj z pracovního poměru u zaměstnavatele vyplývají, tedy povinnosti stanovené
právními předpisy, pracovním řádem nebo jiným vnitřním předpisem, pracovní či jinou
smlouvou či pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance. Jak uvádí L. Drápal,
je nerozhodné, zda zaměstnanec porušil své povinnosti v pracovní době nebo v době
odpočinku, vždy však musí jít o povinnosti vyplývající z pracovního poměru, příkladem
může být způsobení škody na majetku zaměstnavatele mimo pracovní dobu. Pro naplnění
výpovědního důvodu pro porušování povinností zaměstnance dle ust. § 52 písm. g)
zákoníku práce musí být porušení zaměstnancem zaviněno, a to alespoň z nevědomé
nedbalosti.
Zaměstnavatel může přistoupit k udělení výpovědi pouze v případě, že porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci dosáhlo
určité intenzity. Jak již bylo výše uvedeno, zákon rozlišuje různé stupně intenzity
porušení povinnosti, a to porušení zvlášť hrubým způsobem, závažným způsobem či
porušování méně závažným způsobem. Zákoník práce ani jiné právní předpisy nestanoví
kritéria pro hodnocení intenzity porušení povinnosti. Jak upozorňuje L. Drápal
v komentářové literatuře: „Tyto normy jsou považovány za právní normy s relativně
neurčitou hypotézou, tj. právní normy, jejichž hypotéza není stanovena přímo právním
předpisem a které přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém
případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu
okolností.“110 Jak shodně uvádí M. Galvas a L. Drápal, s tím souvisí i skutečnost, že míru
intenzity
110
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se k zaměstnancem vykonávané práci, resp. její odstupňování, není možno předem ani
sjednat smlouvou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ani stanovit vnitřním
předpisem.111 Je tedy irelevantní, zda zaměstnavatel dopředu například vymezil, jaká
porušení bude považovat za zvlášť hrubá, neboť soud takovým vymezením není vázán.
Soud vždy musí přihlédnout ke všem konkrétním okolnostem posuzovaného případu.
Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 379/2000, uvedl:
„Soud může přihlédnout při zkoumání intenzity porušení pracovní povinnosti
zaměstnance k jeho osobě, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění
pracovních úkolů, k době a situaci, v nichž došlo k porušení pracovní povinnost, k míře
zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétní povinností zaměstnance,
k tomu zda svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu, apod.“ Z výše uvedeného
vyplývá, že soudu je v tomto případě poskytnut široký prostor pro uvážení tak,
aby rozhodnutí bylo založeno na konkrétních okolnostech konkrétního případu. Zajímavé
také je, že při posuzování intenzity porušení nelze jako polehčující okolnost, která by
snižovala závažnost tohoto porušování, brát skutečnost, že zaměstnanec se tohoto
doporučování dopouštěl dlouhodobě, a to i přes opakovanou snahu zaměstnavatele
o zjednání nápravy.112
Posouzení intenzity porušení povinnosti, které musí zaměstnavatel provést,
nepředstavuje lehký úkol.
Nejvyšší míry intenzity porušení dosahuje porušení povinnosti zvlášť hrubým
způsobem, pro něž lze se zaměstnancem buď okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo mu
dát výpověď dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce. K tomuto Nejvyšší soud ČR ve svém
rozhodnutí ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5727/2015, uvedl, že k okamžitému
zrušení pracovní poměru by mělo být přistoupeno jen tehdy, pokud na základě všech
rozhodných okolností nelze se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí, neboť
po zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance zaměstnával
až do uplynutí výpovědní doby. Za zvlášť hrubé porušení povinnosti je považováno
například úmyslné způsobení škody většího rozsahu zaměstnancem zaměstnavateli,
fyzické napadení nadřízeného, při kterém došlo k ublížení na zdraví, nezpůsobilost
vykonávat práci následkem požití alkoholu či jiných návykových látek u řidiče
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z povolání atp.113 Co se týče neomluvené absence, Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne
21. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2542/2007, vyslovil názor, že neomluvené zameškání práce
v trvání pěti dnů zpravidla představuje (obecně vzato) samo o sobě porušení pracovní
povinnosti zvlášť hrubým způsobem, vždy je však třeba jej posuzovat s přihlédnutím
k dalším okolnostem, které mohou mít vliv na celkové zhodnocení případu.
Velmi přísně jsou hodnoceny případy, kdy porušení povinnosti zaměstnancem
spočívá v útoku proti majetku zaměstnavatele, ať už jde o útok přímý či nepřímý.
Podle Nejvyššího soudu byly naplněny podmínky pro okamžité zrušení pracovního
poměru pro zvlášť hrubé porušení povinnost například v situaci, kdy zaměstnanec
falšoval docházku a předstíral práci, kuchařka si odnesla nevydané zbytky jídla od oběda
domů či situace, kdy zaměstnanec přenechal zakázku konkurenční firmě.114 V tomto
kontextu lze zmínit i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2017, sp. zn.
21 Cdo 3034/2016, kdy byl se zaměstnancem okamžitě zrušen pracovní poměr pro zvlášť
hrubé porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané
práci, neboť platební kartu zaměstnavatele, kterou měl zaměstnanec k dispozici k hrazení
nákladů spojených s výkonem práce, použil k zaplacení částky 3117 Kč za konzumaci
na večírku, jež se konal u příležitosti skončení pracovního poměru jednoho
ze zaměstnanců. O této oslavě však zaměstnavatel nevěděl a zároveň se jí zúčastnila
i osoba, které nebyla v pracovním poměru u tohoto zaměstnavatele. Nejvyšší soud
považoval za zásadní, že se zaměstnanec svým jednáním dopustil přímého útoku
na majetek zaměstnavatele, přičemž nezáleží na výši škody, kterou zaměstnanec
zaměstnavateli způsobil. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2015, sp. zn.
21 Cdo 4596/2014, je v obdobných případech stěžejní zejména narušení vzájemné důvěry
ve vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a pochybnost o spolehlivosti
zaměstnance ve vztahu k majetku zaměstnavatele.
R. W. Fetter poznamenal, že v případě útoku na majetek zaměstnavatele zřejmě
ani není třeba, aby soud při posouzení intenzity porušení povinností bral do úvahy
všechna již výše zmíněná specifika konkrétní situace, neboť zde dochází k narušení
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důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, výše škody ani předchozí vzorné plnění
pracovních povinností nehrají roli.115
Menší intenzity porušení dosahuje závažné porušení právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci. Do této kategorie jsou obvykle zařazována jednání
jako neomluvená absence, nerespektování příkazů nadřízených, nepovolené využívání
zařízení zaměstnavatele pro soukromé účely, nepovolené používání dopravních
prostředků zaměstnavatele pro soukromé cesty atp.116 O naplnění závažného porušení
pracovních povinností rozhodoval Nejvyšší soud ČR v řízení vedeném pod sp. zn.
21 Cdo 4733/2015. Uvedené rozhodnutí je mimo jiné zajímavé i z hlediska názoru
Nejvyššího soudu na toleranci alkoholu na pracovišti. V předmětném sporu byla
zaměstnanci dána výpověď pro závažné porušení pracovních povinností, neboť vstoupil
na pracoviště zaměstnavatele pod vlivem alkoholu. Zaměstnanec však dle jeho tvrzení
žádný alkohol nepožil, pouze měl hodinu před začátkem své směny dvě nealkoholická
piva, naměřené množství alkoholu v krvi bylo velmi malé. Zákoník práce stanoví,
že zaměstnanec nesmí vstoupit na pracoviště pod vlivem alkoholu. Nejvyšší soud neměl
pochybnost o tom, že jde o porušení pracovní povinnosti, vzal však v úvahu skutečnost,
jak malé bylo naměřené množství alkoholu, přičemž na rozdíl od zaměstnavatele dospěl
k závěru, že nebyla naplněna skutková podstata závažného porušení pracovních
povinností, neboť zaměstnanec nebyl vzhledem k množství alkoholu pod vlivem této
látky. P. Bukovjan si v této souvislosti klade otázku, zda vůbec jde o porušení pracovní
kázně, pokud byla zaměstnanci naměřena taková hodnota alkoholu, která je
dle forenzních stanovisek pod hranicí, která určuje, že je člověk alkoholem ovlivněn.
Naopak v případě, že by však zaměstnanec požil alkohol na pracovišti zaměstnavatele
nebo jinde, ale ve své pracovní době, nebylo by třeba zkoumat, zda se dostal pod jeho
vliv a nepochybně by se o porušení pracovní povinnosti jednalo.117
Nejnižším stupněm intenzity porušení pracovní povinnosti představuje méně
závažné porušení pracovní povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k vykonávané práci. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 25. 4. 2017, sp. zn.
21 Cdo 5836/2016, uvedl: „Nižší stupeň intenzity porušení pracovní povinnosti než je
méně závažné porušení zákoník práce neupravuje; proto každé porušení pracovní
115
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povinnosti, které nedosahuje intenzity porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým
způsobem nebo závažného porušení pracovní povinnosti, je vždy méně závažným
porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci.“ Nejvyšší soud ČR tímto rozhodnutím potvrdil, že výpověď je
oprávněná i pro případy opakovaných drobných či málo závažných porušení pracovní
povinnosti. Méně závažným porušením pracovní povinnosti je například pozdní příchod
zaměstnance do práce, kouření na pracovišti, dopuštění se drobných prohřešků proti
nastaveným pravidlům apod.118
Aby však mohla být dána výpověď pro méně závažné porušení pracovní
povinnosti, je třeba splnit další dvě podmínky, a to soustavnost porušování a písemné
upozornění

na možnost výpovědi

z tohoto důvodu v posledních

6

měsících.

Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR se o soustavné méně závažné porušování
pracovní povinnosti jedná tehdy, pokud se zaměstnanec dopustil nejméně tří porušení
pracovní povinnosti, která nedosahují intenzity zvlášť hrubého nebo závažného porušení
pracovní povinnosti, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost. Tři méně závažná
porušení pracovní povinnosti představují minimum, při kterém lze přistoupit k výpovědi
dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce, zaměstnavatel se však může z mnoha různých
důvodů libovolně rozhodnout, že tento krok učiní až v návaznosti na více méně
závažných porušení pracovních povinností. K přiměřené časové souvislosti pak Nejvyšší
soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000, uvedl,
že „přiměřená časová souvislost je splněna tehdy, navazuje-li jedno porušení pracovní
povinnosti na druhé (další) v takovém časovém intervalu, že lze hovořit o sledu
jednotlivých na sebe navazujících porušení pracovní povinnosti“. Jak uvádí P. Bukovjan,
zaměstnavatelé často považují za přiměřenou časovou souvislost požadavek,
aby k porušení pracovních povinností došlo vždy v rámci nejdéle 6 měsíců, nicméně
zákoník práce tuto dobu zmiňuje v jiné souvislosti a věc je vždy třeba posuzovat
dle konkrétních okolností každého případu.119 Pokud jde o tři méně závažná porušení
pracovních povinností a jejich povahu, nemusí se ve všech třech případech jednat o stejný
druh porušení pracovní povinnosti. Požadavek, aby se jednalo o stejný druh porušení,
nelze považovat za udržitelný, neboť zaměstnanec by se tak mohl dopustit například
deseti porušení pracovních povinností, přičemž by se vždy pouze dvakrát dopustil
118
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stejného druhu porušení. V takovém případě by zaměstnavatel nemohl přistoupit
k výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovní povinnosti, ač zaměstnanec
opakovaně své povinnosti porušoval.
Druhou podmínkou dle ust. § 52 písm. g) je, aby byl zaměstnanec v posledních
6 měsících v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Jelikož má
písemné upozornění sloužit jako výstraha zaměstnanci, zaměstnavatel musí zaměstnance
upozornit na možnost výpovědi nejpozději při tom méně závažném porušení povinnosti
z pracovního poměru, které předcházelo dalšímu méně závažnému porušení povinnosti,
po němž již následovala výpověď z pracovního poměru.120 Zaměstnavatel však může
doručit zaměstnanci upozornění na možnosti výpovědi v souvislosti s každým méně
závažným porušením pracovní povinnosti. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne
4. 9. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3693/2012 dospěl k závěru, že upozornění na možnost výpovědi
musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou.
Nejvyšší soud ČR se rovněž zabýval otázkou, zda by v otázce platnosti výpovědi
z pracovního poměru mohla hrát roli skutečnosti, že zaměstnavatel upozornil na možnost
výpovědi v souvislosti s porušením pracovní povinnosti, které následně nezahrnul
do skutkového vymezení výpovědního důvodu. Dospěl však k závěru, že tato skutečnost
není rozhodná, naopak je důležité, že k písemnému upozornění došlo, a že se tak stalo
v době 6 měsíců před dáním výpovědi.
P. Bukovjan v minulosti uvedl, že co se týče tří méně závažných porušení
pracovní povinnosti, „vždy se musí jít dle hodnocení zaměstnavatele o méně závažné
porušení pracovní kázně, je vyloučeno, aby zaměstnavatel vzal třeba v jednom případě
„zavděk“ závažným porušením pracovní kázně, na které nereagoval dříve výpovědí
z pracovního poměru a tento pracovněprávní vztah nadále trval“.121 Od tohoto názoru
se v určitém smyslu odchýlil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 22. 8. 2017,
sp. zn. 21 Cdo 3635/2016, podle kterého lze do tří nezbytných porušení pracovní kázně
započíst jakékoliv porušení pracovní povinnosti, nejen méně závažné, ale i závažné nebo
porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem.122 Dle názoru, jenž byl vysloven
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v předmětném rozhodnutí, záleží totiž na vůli zaměstnavatele, zda i při splnění všech
předpokladů pro výpověď k takovému kroku přistoupí či nikoliv, to mimo jiné znamená,
že i závažnější porušení pracovní povinnosti může zaměstnavatel posoudit jako méně
závažné. Nejvyšší soud ČR dále uvedl, že zaměstnavatele nelze nutit, aby nemohl využít
méně přísného způsobu rozvázání pracovního poměru, a to jen proto, že se zaměstnanec
podle názoru soudu či zaměstnance dopustil porušení pracovní povinnosti, které dosáhlo
vyšší intenzity.
Subjektivní lhůta, kterou je třeba dodržet při výpovědi pro soustavné méně
závažné porušování pracovní povinnosti, neběží samostatně pro každé jednotlivé
porušení z méně závažných porušení, která jsou podkladem k výpovědi. Subjektivní lhůta
běží až od chvíle, kdy se zaměstnavatel dověděl o méně závažném porušení, na jehož
základě uděluje zaměstnanci výpověď, neboť až tímto porušením se zakládá důvod
k výpovědi pro soustavné méně závažné porušení pracovní povinnosti.123
Jak uvádí P. Podrazil: „Ačkoliv povinnost loajality zaměstnance není zákoníkem
práce výslovně upravena, vyplývá v pracovně-právních vztazích z dílčích specifik (znaků)
závislé práce a z obecného pojetí principu poctivosti v soukromoprávních vztazích.“124
Mezi skutky, které mohou být hodnoceny jako porušování pracovní povinnosti, tak spadá
mimo jiné i kritika zaměstnavatele. N. Randlová uvádí, že pracovněprávní následky lze
v zásadě vyvozovat pouze v případě, že se jedná o kritiku neoprávněnou, avšak
s výjimkou situace, kdy se sice jedná o oprávněnou kritiku, která ovšem porušuje jiné
pracovní povinnosti například tím, že zaměstnanec kvůli ní nekoná svoji práci. Zároveň
není nutné, aby byla kritika projevena pouze v pracovní době, neboť povinnost určité
loajality zaměstnance k zaměstnavateli trvá po celou dobu pracovního poměru.
U porušení pracovní povinnosti je nezbytné ve všech konkrétních situacích posuzovat
intenzitu porušení. Z rozhodovací činnosti soudů tak známe i rozhodnutí, v nichž bylo
uznáno jako oprávněné okamžité zrušení pracovního poměru, a kdy tedy kritikou
zaměstnavatele došlo k zvlášť hrubému porušení pracovní povinnosti. V jiných případech
nebyla kritika shledána jako porušování pracovní povinnosti, neboť nenarušila chod
3 x a dost. In: Epravo.cz [online]. 13. 12. 2017 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z:
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zaměstnavatele, nevybočovala ze společenských norem a zaměstnanec kvůli ní nepřerušil
práci svou či práci ostatních zaměstnanců.125
V souvislosti s intenzitou porušení pracovní povinnosti je také důležité zmínit,
že pokud se zaměstnavatel rozhodne pro určitý výpovědní důvod, soud nemůže situaci
posoudit jako výpovědní důvod přísnější, což bylo judikováno Nejvyšším soudem ČR
v rozhodnutí ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4596/2014. Jinými slovy, pokud
zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď pro soustavné méně závažné porušování
pracovní povinnosti, soud nemůže změnit klasifikaci výpovědi na výpověď pro zvlášť
závažné porušování pracovní povinnosti, i přesto, že by pro něj byly splněny podmínky.
V praxi si lze představit, že zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď
pro soustavné méně závažné porušování pracovní povinnosti, přičemž nesplnil svou
zákonnou povinnost dát zaměstnanci předem upozornění. Tak ač by byly dle soudu
splněny podmínky pro výpověď pro zvlášť závažné porušení povinnosti, které výzvu
nevyžaduje, výpověď by byla neplatná, a to právě ze shora uvedeného důvodu.

7.6. Výpověď z důvodu porušení stanoveného režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce podle zákona o nemocenském pojištění
S účinností od 1. 12. 2012 přibyl do zákoníku práce další výpovědní důvod,
který spočívá v porušení zvlášť hrubým způsobem povinnosti zaměstnance stanovené
v ust. § 301a, které stanoví tzv. jiné povinnosti zaměstnanců, jež spočívají v dodržování
stanoveného

režimu

dočasně

práce

neschopného

pojištěnce

v době

prvních

14 kalendářních dnů, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní
neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek
podle zákona o nemocenském pojištění. Porušení režimu dočasně práce neschopného
pojištěnce tak může spočívat v nezdržování se v místě, které zaměstnanec sdělil
ošetřujícímu lékaři při vzniku dočasné neschopnosti, nebo v nedodržování rozsahu a doby
vycházek stanovených ošetřujícím lékařem.
Pro výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. h) zákoníku práce je specifické, že může
postihnout zaměstnance rozvázáním pracovního poměru za jeho chování mimo pracovní
dobu, mimo pracoviště, a navíc bez přímé souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů.
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V minulosti nebylo porušení povinností dočasně práce neschopného zaměstnance
vnímáno jako porušení povinností vyplývajících z pracovního poměru, avšak jako
porušení povinností vyplývajících z předpisů o nemocenském pojištění zaměstnanců.
Prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti je však nyní překážkou v práci na straně
zaměstnance, za kterou mu přísluší náhrada mzdy nebo platu. Zaměstnavateli tak byla
současně poskytnuta možnost, aby kontroloval, zda se zaměstnanec zdržuje v místě
pobytu, případně zda dodržuje povolený rozsah vycházek.126 Místo pobytu při vzniku
dočasné pracovní neschopnosti určuje zaměstnanec, jenž může zvolit libovolné místo,
nemusí se jednat o místo jeho trvalého pobytu. S předchozím souhlasem ošetřujícího
lékaře lze nahlášené místo pobytu změnit, přičemž změnu místa pobytu je zaměstnanec
povinen písemně oznámit zaměstnavateli.
Z hlediska odborné veřejnosti se jedná o velmi kritizovaný výpovědní důvod.
M. Bělina jej považuje za „nekoncepční zásah do úpravy skončení pracovního poměru,
když stávající povinnosti zaměstnanců měly vždy vazbu na výkon pracovní činnosti“,
přičemž na této nekoncepčnosti nic nemění ani skutečnost, že novelou bylo zároveň
vloženo ust. § 301a zákoníku práce, jež z povinnosti dodržovat režim dočasně práce
neschopného zaměstnance vytváří tzv. jinou povinnost zaměstnance.127 K Ústavnímu
soudu byl dokonce podán návrh skupiny poslanců na zrušení tohoto výpovědního důvodu
a souvisejících ustanovení. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 23. 5. 2017, sp. zn.
Pl. ÚS 10/12, neshledal předmětné ustanovení protiústavním, přičemž vyjádřil názor,
že pokud zaměstnavatel hradí zaměstnanci náhradu mzdy či platu, musí být zároveň
oprávněn jej kontrolovat. Ústavní soud dále uvedl, že právní úprava výpovědi má
vyrovnat jak zájmy zaměstnance, tak zaměstnavatele, zaměstnanec má být na jedné straně
chráněn před rozvázáním pracovního poměru na základě libovůle zaměstnavatele,
na druhé straně musí mít zaměstnavatel možnost za zákonem stanovených podmínek
pracovní poměr ukončit. Vztah mezi zaměstnavatelem a dočasně práce neschopným
zaměstnancem není pracovněprávní, je mu však blízký. Pokud je tedy zaměstnavatel
povinen zaměstnanci poskytovat náhradu mzdy či platu a zaměstnanec porušuje
své povinnosti v době dočasné pracovní neschopnosti, v podstatě podvádí svého
zaměstnavatele, čímž narušuje vzájemnou důvěru.128 Výpovědní důvod je zde navíc
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spojován jen s nejintenzivnějším porušením povinností. Ústavní soud považuje tento
výpovědní důvod za rozumný.
Jak bylo již výše zmíněno, pro naplnění výpovědního důvodu je nezbytné, aby
zaměstnanec porušil režim dočasně práce neschopného zaměstnance, pokud jde
o povinnost zdržovat se v místě pobytu nebo dodržovat dobu a rozsah povolených
vycházek, zvlášť hrubým způsobem, a to v prvních 14 dnech dočasné pracovní
neschopnosti. Výpověď je tedy možné udělit jen pro povinnosti specifikované
v ust. § 301a zákoníku práce. Pokud by dočasně práce neschopný zaměstnanec zvlášť
hrubým způsobem porušil jiné povinnosti vyplývající z léčebného režimu, zaměstnavatel
k výpovědi nemůže přistoupit. Za zvlášť hrubé porušení režimu dočasně práce
neschopného zaměstnance lze považovat například situace, kdy by zaměstnanec v době,
kdy se má zdržovat doma, vykonával práci „na černo“, odjel na rekreaci apod.129
Dle R. W. Fettera vzhledem k intenzitě, kterou musí dosáhnout porušení, zřejmě
k platnému rozvázání pracovního poměru nepostačuje provedení jedné namátkové
kontroly.130 Stejně jako v případě výpovědi pro porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jde o právní
normu s relativně neurčitou hypotézou, bude tedy vždy třeba pečlivě posuzovat každý
jednotlivý případ a jeho okolnosti. V případě, že by porušení předmětných povinností
nedosahovalo intenzity zvlášť hrubého porušení, zaměstnavatel může využít svého práva
snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy nebo platu. Pokud zaměstnavatel přistoupí
k výpovědi, nelze současně uplatnit sankci snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy nebo
platu.
Porušení povinností, jež by mohlo vést k udělení výpovědi, musí zaměstnavatel
věrohodně zjistit při své kontrolní činnosti v této oblasti v souladu s ust. § 192 odst. 6
zákoníku práce.131 Kontrolu může provádět sám zaměstnavatel, na podnět zaměstnavatele
příslušná okresní správa sociálního zabezpečení či třetí osoba, kterou si zaměstnavatel
za tím účelem zjednal. Kontrolující osoba musí respektovat práva zaměstnance - zejména
ústavní právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného
života a nedotknutelnosti obydlí. Kontrolující osoba tak zejména nesmí bez souhlasu
129
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vstoupit do bytu či domu zaměstnance. Dále je třeba dbát na dobré mravy, zaměstnanci
nesmí být bezdůvodně zasahováno do práv a oprávněných zájmů, kontroly by tak neměly
být prováděny v nočních hodinách či s nadměrnou intenzitou (deset kontrol během
jednoho dne). Jak upozorňuje K. Valentová, zaměstnavatel nemá právo kontrolovat,
co zaměstnanec v době dočasné pracovní schopnosti dělá, jestliže se zdržuje v příslušném
místě pobytu. Porušením režimu dočasně práce neschopného zaměstnance ve smyslu ust.
§ 52 písm. h) zákoníku práce tak například není situace, kdy zaměstnanec otevře
v montérkách, přičemž je očividné, že provádí výmalbu svého obydlí.132 V případě
porušení léčebného režimu má zaměstnavatel povinnost vyhotovit o kontrole písemný
záznam, který se doručuje zaměstnanci, okresní správně sociálního zabezpečení
a ošetřujícímu lékaři zaměstnance. Pokud nebude zaměstnanec zastižen v místě pobytu,
kontrolující jej písemně upozorní, že nebyl zastižen. Oznámení lze umístit například na
dveře bytu nebo do poštovní schránky.133
V kontextu provádění kontroly lze zmínit rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne
15. 10. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5126/2014. V tomto rozhodnutí Nejvyšší soud dospěl
k závěru, že dočasně práce neschopný zaměstnanec, který neoznačil v prvních 14 dnech
své dočasné pracovní neschopnosti místo svého pobytu údaji potřebnými k tomu,
aby zaměstnavatel mohl provést kontrolu, nemůže být důvodem pro výpověď dle ust.
§ 52 písm. h) zákoníku práce, nejde totiž o povinnost uvedenou v ust. § 301a zákoníku
práce.134 Neoznačený zvonek v bytovém domě tak nemůže být důvodem výpovědi
dle ust. § 52 písm. h) zákoníku práce. P. Bukovjan poznamenal, že zaměstnavateli může
v praxi kontrolu dočasně práce neschopného zaměstnance zkomplikovat skutečnost,
že zřejmě nic nezmůže, pokud zaměstnanec nesplní svou povinnost součinnosti
a neumožní zaměstnavateli kontrolu provést.135
V souladu s ust. § 57 zákoníku práce lze výpověď dle ust. § 52 písm. h)
zaměstnanci dát pouze do jednoho měsíce ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl
o důvodu k výpovědi, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy takový důvod
k výpovědi vznikl. Pokud se však v průběhu jednoho měsíce dle předchozí věty jednání
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zaměstnance, které je příčinou výpovědi, stane předmětem šetření jiného orgánu, pak
může zaměstnavatel přistoupit k výpovědi do jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděl
o výsledku tohoto šetření. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2015,
sp. zn. 21 Cdo 630/2015, musí být výpověď v této lhůtě nejen učiněna, ale také
zaměstnanci řádně doručena. V případě nedodržení uvedených lhůt je výpověď neplatná.
Výpověď dle ust. § 52 písm. h) zákoníku práce nelze dát těhotné zaměstnankyni,
zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou a zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří
čerpají rodičovskou dovolenou.

7. 7. Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
7.7.1. Ochranná doba

Ochranná doba je období, během kterého zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci
výpověď z pracovního poměru, a to i kdyby pro ni byly jinak splněny všechny ostatní
podmínky. M. Putna k ochranné době uvádí: „Zákoník práce tímto způsobem chrání
zaměstnance, kteří se přechodně ocitli v obtížné či mimořádné životní situaci, v níž by
si jen obtížně mohli hledat jiné zaměstnání a v níž by rozvázání pracovního poměru
pro ně bylo nepřiměřenou tvrdostí.“136 Ochranná doba se uplatní pouze pro případ
skončení pracovního poměru výpovědí, a to ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec může
dát výpověď kdykoliv, tedy i během ochranné doby.
Jak judikoval Nejvyšší soud ČR, pro zákaz výpovědi je rozhodující stav, který tu
je v době, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 137 Rozvázání pracovního
poměru v ochranné době způsobuje neplatnost výpovědi, a to bez ohledu na to, zda si byl
zaměstnavatel vědom, že dává výpověď chráněnému zaměstnanci. Pokud tak například
zaměstnavatel řádně doručí výpověď těhotné zaměstnankyni, aniž by věděl, že je
zaměstnankyně těhotná, výpověď bude neplatná. Je dokonce nerozhodné, zda
o těhotenství věděla sama dotčená zaměstnankyně. Výpověď podaná v ochranné době je
neplatná, i kdyby výpovědní doba měla skončit až po uplynutí ochranné doby.
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Pokud ochranná doba začne běžet až po řádném doručení výpovědi, a výpovědní
doba dosud neskončila, na platnost výpovědi to nemá vliv. Tato skutečnost má však vliv
na běh výpovědní doby, dochází zde ke stavení výpovědní doby, pracovní poměr tak
skončí až uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby,
s výjimkou případu, kdy zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru
netrvá. K prodloužení výpovědní doby dochází v situaci, kdy zaměstnankyně
před nástupem mateřské dovolené či zaměstnanec před nástupem rodičovské dovolené
obdrželi výpověď pro důvody, pro které je možné se zaměstnancem okamžitě zrušit
pracovní poměr, pak pracovní poměr skončí dnem, kterým končí mateřské dovolená nebo
rodičovská dovolená v délce odpovídající době, po kterou je žena oprávněna čerpat
mateřskou dovolenou. K prodloužení ani stavení výpovědní doby nedochází, jestliže
ochranná doba, jež začala běžet až po podání výpovědi, skončila dříve než výpovědní
doba.138
Jak uvádí P. Hůrka, ochranná doba chrání zaměstnance, u nichž nastala právní
událost, která jim dočasně omezila možnost hledání nového zaměstnání, jedná
se o zdravotní důvody nebo o výkon činností, které jsou v zájmu společnosti.139 Dle ust.
§ 53 odst. 1 zákoníku práce nelze dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je zaměstnanec
uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo
nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo
zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo
od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení. Pro případ tuberkulózy
se ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propouštění z ústavního ošetřování. Ochranná
doba se nevztahuje na případy, kdy je neschopnost zaměstnance k práci trvalé povahy.
Ochrannou dobou je zaměstnanec chráněn také při výkonu vojenského cvičení nebo
služby v operačním nasazení, a to od chvíle doručení povolávacího rozkazu, po dobu
výkonu těchto druhů vojenské činné služby, až do uplynutí dvou týdnů po jeho propuštění
z vojenské činné služby. Dále se zakazuje dát zaměstnanci výpověď v době, kdy je
zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, v době, kdy je
zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy
zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou. V neposlední řadě
se zakazuje dát zaměstnanci výpověď také v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje
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v noci, uznán dočasně nezpůsobilým pro noční práci, a to na základě lékařského posudku
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb.140

7.7.2. Výjimky ze zákazu výpovědi dané zaměstnavatelem

Zákaz výpovědi v ochranné době se zásadně uplatní u všech výpovědních důvodů,
nicméně ust. § 54 zákoníku práce připouští možnost výpovědi v ochranné době
pro některé výpovědní důvody, při nichž není možné po zaměstnavateli požadovat,
aby zaměstnance nadále zaměstnával. Na jedné straně se může jednat o situace, kdy
na ochraně zaměstnance není možné z objektivních důvodů trvat, na druhé straně by
v některých případech nebyla ochrana ospravedlnitelná.141 Vzhledem k tomu, že zákoník
práce nejprve stanoví případy, kdy je zaměstnanec v ochranné době, dále z této ochranné
doby stanoví výjimky, jež však mohou obsahovat tzv. výjimky z výjimky, právní úprava
je v tomto ohledu poměrně složitá. Z povahy výpovědních důvodů dle ust. § 52 písm. a)
a b) zákoníku práce, kdy je výpověď dávána pro rušení či přemisťování zaměstnavatele,
vyplývá, že v tomto případě nelze po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnanci
garantoval další zaměstnávání. Výpovědní důvod pro rušení zaměstnavatele představuje
„jedinou absolutní výjimku ze zákazu výpovědi“, neboť z tohoto důvodu je možné dát
výpověď kdykoliv.142 Výpověď dle ust. § 52 písm. b) zákoníku práce však nelze dát
těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo
zaměstnanci, který čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna
čerpat mateřskou dovolenou.
Další výjimku tvoří výpověď z důvodu, pro který je zaměstnavatel oprávněn
okamžitě zrušit pracovní poměr, přičemž existence této výjimky je odůvodněna
závažností důvodu, pro který je výpověď dávána. Opět není možné dát výpověď
zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo zaměstnanci v době čerpání rodičovské
dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou. Pokud však
byla zaměstnanci nebo zaměstnankyni z tohoto důvodu dána výpověď před nástupem
mateřské (rodičovské) dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské
(rodičovské) dovolené, dochází k prodloužení výpovědní doby, jež skončí současně
s mateřskou (rodičovskou) dovolenou.
140
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Ochranná doba se rovněž neuplatní v případě výpovědních důvodů dle ust. § 52
písm. g) a h) zákoníku práce. V tomto případě se zákaz výpovědi uplatní pouze u těhotné
zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající mateřskou dovolenou, nebo u zaměstnance či
zaměstnankyně, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

7.8.

Odstupné
Dle judikaturních závěrů je odstupné „plněním, které zaměstnavatel poskytuje

jednorázově (zpravidla jako peněžitý příspěvek) zaměstnanci v souvislosti s rozvázáním
(skončením) jejich pracovního poměru a které má zaměstnanci pomoci překonat, často
složitou, sociální situaci, v níž se ocitl proto, že ztratil dosavadní práci“.143 Dle názoru
P. Hůrky by peněžitá kompenzace skončení pracovního poměru měla být hlavním
nástrojem ochrany zaměstnance odpovídající principům smluvní volnosti i ochrany
zaměstnance v oblasti skončení pracovního poměru.144
Právní úprava odstupného je v souladu se zásadou rovného zacházení ve smyslu
antidiskriminačního zákona, neboť nerozlišuje zaměstnance podle věku, ale podle počtu
odpracovaných let u konkrétního zaměstnavatele, čímž klade důraz na tzv. věrnostní
princip.145 Zákonné odstupné přísluší zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52
písm. a) až c) zákoníku práce, tedy pro organizační důvody, případně dohodou z týž
důvodů, a to ve výši odstupňované dle délky trvání pracovního poměru. V případě
pracovního poměru trvajícího méně než jeden rok jde o jednonásobek průměrného
výdělku. Pro pracovní poměr trvající alespoň jeden rok a méně než dva roky je
poskytováno odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku. Pro případ trvání
pracovního poměru déle než dva roky přísluší zaměstnanci odstupné ve výši trojnásobku
průměrného výdělku. Odstupné v příslušné výši se zvyšuje o další tři průměrné výdělky,
pokud je se zaměstnancem rozvazován pracovní poměr v době, kdy je zaměstnanci
započítána přesčasová práce v rámci tzv. speciální úpravy konta pracovní doby
do následujícího období.146 Průměrným výdělkem pro účely odstupného je rozuměn
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průměrný měsíční výdělek. Aby nedocházelo k obcházení zákonné úpravy, byly
stanoveny podmínky, za kterých se přihlíží k předchozímu pracovního poměru
zaměstnance u téhož zaměstnavatele. Za dobu trvání pracovního poměru se tak v souladu
s ust. § 67 odst. 1 zákoníku práce považuje i doba trvání předchozího pracovního poměru
u téhož zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního
poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců.
Zákoník práce zná i tzv. zvýšené zákonné odstupné, které činí dvanáctinásobek
průměrného výdělku. Zvýšené zákonné odstupné je poskytováno při skončení pracovního
poměru z důvodu zdravotní nezpůsobilosti vyvolané pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání. Odstupné však zaměstnanci nenáleží, pokud se zaměstnavatel zcela zprostil
své povinnosti k náhradě škody za pracovní úraz nebo nemoc z povolání podle ust. § 270
odst. 1 zákoníku práce. Odstupné tak nebude náležet v situacích, kdy nemoc z povolání
nebo pracovní úraz vznikl v důsledku toho, že zaměstnanec svým zaviněním porušil
právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně
vyžadovány a kontrolovány, nebo v důsledku opilosti nebo zneužití jiných návykových
látek zaměstnance a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit.
Podmínkou je, aby tyto skutečnosti byly jedinou příčinou pracovního úrazu či nemoci
z povolání.
Specifickým případem je odstupné v případech podle ust. § 339a zákoníku práce.
Podá-li zaměstnanec výpověď ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů, zaměstnanec má možnost se u soudu domáhat
určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení
pracovních podmínek v souvislosti s předmětným přechodem práv a povinností
z pracovněprávních vztahů. Pokud soud dá zaměstnanci za pravdu, uplatí se právní fikce,
podle níž byl pracovní poměr rozvázán ze strany zaměstnavatele výpovědí z důvodů
uvedených v ust. § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, zaměstnanci tak vznikne právo
na odstupné.147
V souladu s ust. § 4a zákoníku práce lze sjednat i smluvní odstupné, které může
být poskytováno z jiných důvodů než zákonné odstupné, případně ze stejných důvodů
jako zákonné odstupné, avšak ve výši příznivější pro zaměstnance. Smluvní odstupné
147
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může být upraveno v kolektivní či individuální smlouvě, ale i ve vnitřním předpise, neboť
dochází k rozšiřování práv zaměstnanců (nikoliv jejich povinností). V praxi může být
odstupné sjednáno například až v dohodě o rozvázání pracovního poměru.148
Při sjednávání či stanovení smluvního odstupného je třeba pamatovat na zákaz
diskriminace, kterým se v tomto kontextu zabýval i Nejvyšší soud ČR, a to ve svém
rozhodnutí ze dne 18.1.2017, sp. zn. 21 Cdo 5763/2015. Jádrem předmětného sporu bylo
ujednání kolektivní smlouvy, jež stanovilo, že při rozvázání pracovního poměru výpovědí
nebo dohodou z organizačních důvodu vznikne zaměstnanci v závislosti na době trvání
pracovního poměru právo na odstupné vyšší, než je zákonné minimum. V případě trvání
pracovního poměru déle než 30 let by se výše vyšplhala na čtrnáctinásobek průměrného
měsíčního výdělku zaměstnance, avšak s výhradou, že zaměstnanec v okamžiku skončení
pracovního poměru nebude splňovat podmínky pro vznik nároku na starobní důchod,
přičemž v takovém případě by měl zaměstnanec nárok pouze na zákonné odstupné.149
Zaměstnanec, který měl být výše uvedeným ustanovením dotčen, jej považoval
za diskriminační z důvodu věku, a tedy za neplatné. Zaměstnavatel argumentovat tím,
že u kategorie těchto zaměstnanců nehrozí výpadek stálého příjmu, neboť mají nárok
na dávky důchodového pojištění. K tomu Nejvyšší soud ČR uvedl, že zaměstnanec stejně
tak může ihned po skončení pracovního poměru nastoupit k jinému zaměstnavateli a
na odstupné to nemá žádný vliv. Předmětné ustanovení bylo shledáno neplatným, neboť
porušovalo zákaz diskriminace.
Odstupné se vyplácí v nejbližším výplatním termínu pro výplatu mzdy nebo platu
po skončení pracovního poměru, případně je možná písemná dohoda mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem, v níž může být sjednána výplata odstupného v den skončení
pracovního poměru nebo pozdější termín výplaty. Dohoda o jiném termínu výplaty
odstupného musí být písemná, a to pod sankcí neplatnosti. Naopak pokud zaměstnavatel
vyplatil odstupné v termínu, na němž se se zaměstnancem ústně dohodl, nepůjde na straně
zaměstnance o bezdůvodné obohacení.150
Smyslem odstupného je kompenzovat ztrátu výdělku po dobu prvních měsíců
po skončení pracovního poměru. Pokud tedy zaměstnanec před uplynutím počtu měsíců,
které jsou pokryty násobkem odstupného, bude konat práci u dosavadního
148
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zaměstnavatele, vzniká mu povinnost vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část, ať už
bude práci konat v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu.
Podle judikatury však musí z tohoto pracovněprávního vztahu vzniknout zaměstnanci
nárok na odměnu nejméně ve výši minimální mzdy, a to bez ohledu na rozsah pracovního
úvazku.151
Zákon o zaměstnanosti ve svém ust. § 44b pamatuje i na situaci, kdy uchazeči
o zaměstnání nebylo jeho posledním zaměstnavatelem vyplaceno odstupné. Úřad práce
poskytne takovému uchazeči o zaměstnání kompenzaci, a to za dobu od zařazení
do evidence uchazečů o zaměstnání do uplynutí doby, za kterou zaměstnanci přísluší
minimální výše odstupného. Uchazeč zároveň musí splnit podmínky pro vznik nároku
na podporu v nezaměstnanosti. Kompenzace činí násobek doby, za kterou odstupné
uchazeči náleželo a 65 % jeho průměrného měsíčního čistého výdělku v jeho posledním
ukončeném zaměstnání. P. Bukovjan v minulosti vyjádřil znepokojení nad skutečností,
že zákon o zaměstnanosti nestanoví, že by ve výši vyplacené částky předcházelo právo
z uchazeče o zaměstnání na Úřad práce, z čehož plynou obavy odborné veřejnosti,
že zaměstnanec by mohl požadovat vyplacení odstupného v plné výši i přesto, že mu byla
jeho část kompenzována.152 Nejvyšší soud se tímto zabýval ve svém rozhodnutí ze dne
2. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5433/2014. V tomto rozhodnutí dospěl Nejvyšší soud k závěru,
že poskytnutím této kompenzace přechází právo uchazeče o zaměstnání na odstupné,
pobírané dle ust. § 67 zákoníku práce, a to až do výše vyplacené kompenzace, na Úřad
práce.
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8. Neplatné rozvázání pracovního poměru
Ze shora uvedeného je zřejmé, že praktická aplikace právní úpravy výpovědi může
být leckdy velmi komplikovaná, s čímž je úzce spojena i otázka neplatnosti výpovědi.
Zákoník práce ve svém ust. § 69 a n. obsahuje úpravu neplatného rozvázání pracovního
poměru obecně, tato práce se však bude soustředit na neplatné rozvázání pracovního
poměru výpovědí. Příčinou neplatnosti výpovědi může být nedodržení základních
zákonných podmínek pro účinnost výpovědi, například nesprávně formulovaný
výpovědní důvod či nedostatek příčinné souvislosti mezi rozhodnutím o organizační
změně a nadbytečností apod. Řízení o neplatnosti rozvázání pracovního poměru je jedním
z nejčastějších řízení ve věcech pracovních.
V tomto kontextu je nutné od neplatného právního jednání odlišit jednání nicotné
(zdánlivé). Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 má vada každého pracovněprávního
jednání nebo nedodržení předepsané (písemné) formy za následek buď jeho zdánlivost
(viz ust. § 551–554 občanského zákoníku) nebo neplatnost (viz ust. § 574–588
občanského zákoníku). Zdánlivé právní jednání trpí tak závažnými vadami, že se k němu
nepřihlíží, hledí se na něj, jako kdyby k němu nikdy nedošlo. Zdánlivé právní jednání tak
nikdy nemůže mít za následek skončení pracovního poměru, i když nebyla (a ani nemohla
být) soudem určena jeho neplatnost. Soudy, správní úřady nebo jiné orgány k nicotnosti
přihlíží z úřední povinnosti. Co se týče nicotného jednání, L. Drápal uvádí, že právní
úprava účinná od 1. 1. 2012 přijala zásadu, že „právní úkon, který nebyl doručen,
neexistuje“. Příkladem nicotného právního jednání je výpověď daná ústně.
Pro tuto část diplomové práce je důležité, že pro nicotnou výpověď se ust. § 69 až
72 zákoníku práce se neužijí. Ustanovení § 69 až 72 se uplatní v případech, kdy je
výpověď postižena vadami, které způsobují její neplatnost. Z toho vyplývá, že v soudním
řízení nemůže být určena neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, vyjde-li
najevo, že výpověď je pouze zdánlivým právním jednáním nebo že nebyla doručena
druhé smluvní straně.153
Autorka této práce považuje za podstatné zmínit, že na subjekt pracovního
poměru, který má pochybnosti o platnosti výpovědi, je tedy kladen požadavek, aby
kvalifikoval, zda jde o výpověď nicotnou, na níž není třeba nijak reagovat, či zda jde
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o neplatnou výpověď, jejíž neplatnosti je třeba se domáhat. Pro zaměstnance či
zaměstnavatele nemusí být toto určení snadné. J. Stránský a M. Hromada shodně
doporučují, aby byly v případě nejistoty uplatněny v žalobě alternativním způsobem dva
návrhy. Přednostně navrhnout určení neplatnosti výpovědi dle ust. § 72 zákoníku práce
a alternativně pro případ, že by soud dospěl k závěru, že jde o zdánlivé právní jednání,
navrhnout, aby soud určil zaměstnavateli povinnost dále přidělovat práci, případně
zaměstnanci povinnost dále práci konat.154
J. Stránský dále upozorňuje, že v případě nicotné výpovědi se neuplatní
prekluzivní dvouměsíční lhůta, jež je stanovena pro podání žaloby v případě neplatnosti
výpovědi. Zaměstnanec by tak po určitě době trvání pracovního poměru, který
zaměstnavatel považoval za rozvázaný, mohl uplatnit právo na náhradu mzdy z titulu
překážky v práci na straně zaměstnavatele.155 K uvedenému však J. Morávek uvádí,
že v situaci, kdy bude zaměstnanec plně obeznámen s okolnostmi a záměrně by udržoval
tento stav, lze dospět k závěru, že takovému jednání zaměstnance by neměla být
poskytována právní (soudní) ochrana, neboť dle zásad občanského zákoníku nikdo nesmí
těžit ze svého nepoctivého jednání a platí obecný zákaz zneužití práva.156
Pokud tedy zaměstnanec nebo zaměstnavatel rozvázali pracovní poměr výpovědí,
která byla řádně doručena druhé smluvní straně, avšak druhá strana neuznává platnost
této výpovědi, panuje mezi stranami nejistota ohledně skončení pracovního poměru.
Neplatnost právních jednání je v pracovním právu koncipována převážně jako neplatnost
relativní, s výjimkami stanovenými v ust. § 19 (chybějící souhlas).157 Pokud se jedná
o neplatnost relativní, účastníci pracovního poměru se jí musí dovolat. Dokud nebude
neplatnost určena pravomocným rozhodnutím soudu, jedná se o platné rozvázání
pracovního poměru.158 Neplatnost výpovědi může uplatnit jak zaměstnanec, tak
zaměstnavatel u soudu, a to v prekluzivní lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní
poměr skončit v případě, že by výpověď byla platná. Není-li žaloba podána včas, skončil
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pracovní poměr, přestože se jednalo o neplatné rozvázání pracovního poměru; tato otázka
nemůže být následně přezkoumávána soudem.159
Postup v případě udělení neplatné výpovědi se liší v závislosti na tom, zda
účastník, se kterým byl pracovní poměr neplatně rozvázán, trvá na dalším pokračování
pracovního poměru či nikoliv. V případě, že trvá na dalším pokračování pracovního
poměru, pracovní poměr neskončí a případná majetková újma, k níž došlo v důsledku
toho, že se přestaly realizovat povinnosti vyplývající z pracovního poměru, musí být
v podobě náhrady mzdy nebo náhrady škody odčiněna.160 V případě, že účastník, s nímž
byl neplatně rozvázán pracovní poměr, netrvá na další existenci pracovního poměru,
uplatní se právní fikce, že pracovní poměr skončil dohodou.

8.1. Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem
Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je upraveno
v ust. § 69 zákoníku práce. Pokud zaměstnanec trvá na dalším pokračování pracovního
poměru, musí nejenom tuto skutečnost bez odkladu písemně oznámit zaměstnavateli,
ale zároveň musí podat žalobu na neplatnost výpovědi k soudu, a to do dvou měsíců poté,
co měl pracovní poměr skončit. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2001,
sp. zn. 21 Cdo 2905/2000, vyplývá, že zaměstnanec může oznámit zaměstnavateli, že trvá
na tom, aby ho dále zaměstnával, kdykoliv poté, co mu zaměstnanec dal neplatnou
výpověď, nejpozději však do rozhodnutí soudu, jímž bylo řízení o žalobě o určení
neplatnosti výpovědi pravomocně skončené a kterým byla určena neplatnost výpovědi.
Zaměstnanec navíc může své stanovisko ohledně dalšího trvání pracovního poměru
změnit, přičemž rozhodné je, jaké své stanovisko oznámil zaměstnavateli v době
vyhlášení soudního rozhodnutí o určení neplatnosti výpovědi. Formu oznámení zákon
nestanoví, může proto být učiněno ústně i písemně, avšak vždy musí jít o aktivní projev
vůle, konkludentně jej učinit nelze.161 Zbývá ještě poznamenat, že Nejvyšší soud ve svém
rozhodnutí ze dne 18. 12. 1977, sp. zn. 5 Cz 10/77, dospěl k závěru, že jestliže
zaměstnanec výslovně neoznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále
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zaměstnával, ale podal proti němu žalobu o určení neplatnosti rozvázání pracovního
poměru a o náhradu mzdy, oznámení je tímto nahrazeno.
V rámci odborné veřejnosti nepanuje shoda na povaze lhůty pro oznámení
zaměstnance o trvání na dalším zaměstnávání v kontextu nároku na náhradu mzdy. Jak
uvádí R.W. Fetter, dle nejstriktnějšího výkladu této lhůty platí, že pokud dá zaměstnavatel
zaměstnanci výpověď z pracovního poměru a zaměstnanec písemně oznámí teprve
během výpovědní doby (tedy nikoliv co nejdříve, bez zbytečného odkladu), že trvá
na dalším zaměstnávání, soud bude sice moci na základě žaloby rozhodnout o neplatnosti
výpovědi, ale pracovní poměr nebude dále trvat a zaměstnavatel nebude povinen
k náhradě mzdy. Takový výklad považuje autorka této práce za příliš striktní vůči
zaměstnanci. R. W. Fetter zastává názor, podle něhož zákoník práce vyžaduje, aby
zaměstnanec požadavek dalšího zaměstnání vznesl co nejdříve, přičemž tato podmínka
by byla splněna vždy tehdy, pokud by zaměstnanec předmětné oznámení učinil kdykoliv
během výpovědní doby, v krajních a odůvodněných případech by to mohl být i poslední
den dvouměsíční lhůty pro podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru.162
K jinému názoru dospívá komentářová literatura, která uvádí, že se jedná o pouze
pořádkovou lhůtu a „je třeba dovodit, že zaměstnanec může své oznámení učinit
nejpozději do rozhodnutí soudu, jímž bylo řízení o žalobě o určení neplatnosti rozvázání
pracovního poměru pravomocně skončeno a kterým byla určena neplatnost rozvázání
pracovního poměru“.163 Stejný názor zastává i A. Maulwurf s odkazem na usnesení
Městského soudu v Praze, sp. zn. 62 Co 57/2012, v němž soud dospěl k závěru,
že nesplnění povinnosti zaměstnance oznámit zaměstnavateli, že trvá na dalším
zaměstnávání bez zbytečného odkladu, nemá za následek zánik nároku na náhradu
mzdy.164 Posledně uvedený výklad je bezpochyby nejpříznivější pro zaměstnance, avšak
jak upozorňuje R.W. Fetter, jelikož zatím není známa judikatura Nejvyššího soudu ČR,
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v níž by se soud s touto otázkou vypořádal, z hlediska opatrnosti není vhodné na tento
nejpříznivější výklad spoléhat.165
Pokud zaměstnanec trvá na dalším zaměstnávání, zaměstnavatel má na výběr, zda
v reakci na toto oznámení a podanou žalobu bude zaměstnanci práci přidělovat či nikoliv.
První možností tedy je dále přidělovat zaměstnanci práci, jako kdyby pracovní poměr
nebyl rozvázán, a to až do doby, kdy bude spor o neplatnost výpovědi pravomocně
rozhodnut. Zaměstnavatel tímto v žádném případě neuznává neplatnost výpovědi. Pokud
zaměstnavatel zaměstnanci práci nepřiděluje a soud rozhodne o neplatnosti výpovědi,
zaměstnavatel bude povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu ve výši
průměrného výdělku ode dne, kdy zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším
zaměstnání. Povinnost zaměstnavatele poskytovat náhradu mzdy končí buď dnem
předcházejícím dnu, kdy je zaměstnanci umožněno pokračovat v práci, nebo nestane-li se
tak, dnem skončení pracovního poměru. Zaměstnanec si může v mezidobí sjednat jiný
pracovněprávní vztah, avšak s vědomím, že na výzvu zaměstnavatele je pro něj povinen
práci dále vykonávat.166
Soudní řízení o neplatnost výpovědi může být značně zdlouhavé, což je důvodem,
proč zákoník práce v ust. § 69 odst. 2 obsahuje moderační právo soudu pro situaci, kdy
by doba, za kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu, přesáhla šest měsíců.
V takovém případě může soud na návrh zaměstnavatele přiměřeně náhradu mzdy nebo
platu snížit, přičemž přihlédne k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím někde zaměstnán,
k výši jeho mzdy či platu, případně z jakého důvodu si jiný pracovněprávní vztah
nesjednal.
Druhou možností je, že zaměstnanec na dalším trvání pracovního poměru netrvá.
Tuto skutečnost může zaměstnavatel vyrozumět buď z nečinnosti zaměstnance, nebo
z jeho výslovného sdělení.167 Pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak,
uplatní se fikce vyplývající ze zákoníku práce, a sice že pracovní poměr skončil dohodou
uplynutím výpovědní doby.
Neplatnost výpovědi je úzce svázána s náležitostmi výpovědi a předpoklady
jednotlivých výpovědních důvodů, které byly podrobně rozebrány v předchozích
kapitolách. Například v řízení o neplatnost výpovědi pro soustavné méně závažné
165
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porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci může být namítána neplatnost výpovědi z důvodu nedostatku
předchozího upozornění.

8.2. Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem
Neplatností může být stižena i výpověď ze strany zaměstnance. V tomto případě
může žalobu na neplatnost výpovědi podat zaměstnavatel, a to v prekluzivní lhůtě dvou
měsíců. Pokud zaměstnavatel trvá na tom, aby zaměstnanec dále konal svou práci,
je povinen mu to bez zbytečného odkladu písemně oznámit a vyzvat jej k tomu. Pokud
ani po výzvě zaměstnanec práci nevykonává, vzniká zaměstnavateli právo požadovat
po zaměstnanci náhradu vzniklé újmy, a to za dobu ode dne výzvy.168
Nevyhovění výzvě k pokračování v pracovním poměru není porušením
pracovních povinností zaměstnance a zaměstnavatel jej nemůže použít jako důvod
k výpovědi.169
Pokud zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec svou práci dále vykonával,
a nedohodnou-li se strany jinak, uplatní se právní fikce, že pracovní poměr skončil
dohodou, a to uplynutím výpovědní doby. V tomto případě nemá zaměstnavatel nárok
na náhradu škody.
Zajímavý pohled na problematiku neplatné výpovědi ze strany zaměstnance má
A. Kottnauer, když uvádí, že se tato úprava jeví z hmotněprávního pohledu jako
překonaná. Zdůvodnění tohoto stanoviska spatřuje v tom, že pokud může zaměstnanec
dát výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu, je neplatná výpověď z jeho
strany prakticky vyloučena.170
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9. Výpověď v belgické právní úpravě
Belgie se pravidelně umisťuje na předních pozicích v žebříčcích zemí, v nichž je
ekonomicky nejnákladnější rozvázat se zaměstnancem pracovní pověr výpovědí.171 Tato
kapitola si klade za cíl poskytnout exkurs do belgické právní úpravy výpovědi.

9.1. Úvod
Jak uvádí R. Blanpain, stabilita zaměstnání je v Belgii jedním z obecných principů
promítajících se do individuálních pracovněprávních vztahů.172
Belgická právní úprava výpovědi má hned několik specifik. V prvé řadě belgické
pracovní právo nezná požadavek na další zaměstnání při vadné výpovědi.173
Zaměstnavatel má právo dát kdykoliv výpověď, aniž by existovala možnost, aby soud
svým rozhodnutím pracovní poměr zaměstnance obnovil. V případě nedodržení
zákonných pravidel může být výpověď shledána neplatnou, přesto však zůstává účinnou.
Jako další specifikum lze uvést, že ani výpověď ze strany zaměstnavatele nemusí
obsahovat zdůvodnění skutečností, pro které je udělována. V minulosti dokonce ani
žádný důvod pro výpověď ze strany zaměstnavatele nemusel existovat, bylo tedy možné
dát zaměstnanci výpověď bez důvodu. Charakteristické je i odstupňování délky
výpovědní doby v závislosti na délce trvání pracovního poměru.
Stejně jako Česká republika, také Belgie neratifikovala Úmluvu Mezinárodní
organizace

práce

č.

158/1982

o

skončení

pracovního

poměru

z podnětu

zaměstnavatele.174 Belgie tak není Úmluvou č. 158 vázána, nicméně i tak úmluva
dle G. Sangrones-Jacquemotte slouží jako zdroj inspirace, neboť představuje určitý
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konsensus na mezinárodní úrovni v této oblasti.175 Belgie ratifikovala Evropskou sociální
chartu, a to i její revidovanou verzi, avšak s výhradou článku 24. Důvodem je, že článek
24 vychází z Úmluvy mezinárodní organizace práce č. 158, přičemž mimo jiné zakládá
právo pracovníků na to, aby nebyli propuštěni bez příčiny. Belgie je rovněž vázána
právem Evropské unie.
Pracovní smlouvy, a tudíž stejně také výpověď z pracovního poměru, jsou
v Belgii upraveny v zákoně ze dne 3. července 1978, o pracovních smlouvách, ve znění
pozdějších předpisů176. Pracovní smlouvou se rozumí smlouva, v níž se zaměstnanec
zavazuje vykonávat práci pod vedením zaměstnavatele za mzdu. Pracovní smlouva je
konsensuální dohoda, která může být uzavřena ústně, a nevyžaduje tak písemnou formu.
Písemná forma je vyžadována pouze pro některé druhy pracovních smluv, kterými jsou
například pracovní smlouvy na dobu určitou nebo pracovní smlouvy uzavírané
se studenty.
Ust. § 32 zákona o pracovních smlouvách stanoví, že aniž jsou dotčeny obecné
způsoby zániku závazků ze smlouvy vycházející z občanského práva, pracovní poměr
skončí:
− uplynutím sjednané doby;
− ukončením sjednaného úkolu;
− na základě vůle jedné ze stran v případě pracovní smlouvy na dobu
neurčitou (tj. výpovědí);
− okamžitým zrušením, jsou-li dány závažné důvody;
− smrtí zaměstnance (a ve specifických případech i smrtí zaměstnavatele);
− v důsledku vyšší moci.177
Právní úprava výpovědi, jež bude níže rozebrána, se vztahuje na pracovní smlouvy
na dobu neurčitou. Ve většině západoevropských zemí je možnost jednostranného
skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou omezena, a to jak ze strany
zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Důvodem je, že pracovní poměr na dobu
175
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určitou má zaručit, že po dohodnutý čas bude zaměstnavatel zaměstnance potřebovat
a že zaměstnanec bude zaměstnavateli po dohodnutý čas k dispozici.178 V Belgii je
dle platné právní úpravy možné dát výpověď z pracovního poměru na dobu určitou nebo
z pracovního poměru sjednaného na určitý úkol, a to za předpokladu, že se tak stane
v první polovině sjednané doby (respektive doby předpokládané pro splnění sjednaného
úkolu), přičemž doba, v níž může být výpověď dána, nesmí být delší než 6 měsíců.
I v tomto případě je nutné dodržet příslušnou délku výpovědní doby, o které bude
pojednáno níže.179

9.2. Náležitosti výpovědi
Dle zákona musí výpověď splňovat určité náležitosti, které jsou odůvodněny
nejen důkazními důvody, ale také potřebou ochrany zaměstnance. Výpověď musí být
písemná. Výpověď musí být sepsána v příslušném jazyce, přičemž musí obsahovat
datum, rozhodnutí rozvázat pracovní poměr výpovědí s výpovědní dobou, trvání
a začátek výpovědní doby180, podpis strany, která výpověď dává. Bez těchto náležitostí
je výpověď neplatná.181
Jak bylo výše uvedeno, jednou z náležitostí výpovědi je její vyhotovení
v příslušném jazyce. Tento specifický požadavek je dán jazykovou rozmanitostí Belgie.
Oficiálními jazyky jsou nizozemština (vlámština), francouzština a němčina. Výpověď tak
musí být sepsána v nizozemštině, pokud se jedná o zaměstnavatele se sídlem ve Vlámsku,
francouzsky, pokud se jedná o zaměstnavatele se sídlem ve Valonsku a německy v malé
oblasti Valonska, kde žije menší německá komunita (Německojazyčné společenství).
Jistou výjimku tvoří bilingvní Brusel, kde na základě volby zaměstnance mohou být
dokumenty vyhotovovány buď v nizozemštině (vlámštině), nebo francouzštině.182
Jak již bylo výše zmíněno, v případě, že výpověď nesplňuje uvedené náležitosti,
je neplatná. V praxi to znamená, že pracovní poměr skončí bez výpovědní doby
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a kompenzace na místo standardní výpovědní doby se stane okamžitě splatnou.183 Z výše
uvedeného je zřejmé, že neplatnost výpovědi je v České republice řešena zcela odlišně.
Souvisí to mimo jiné s tím, že belgické pracovní právo nezná požadavek na další
zaměstnávání při vadné výpovědi. Dle belgického práva bude zaměstnanec vždy
oprávněn jen k peněžní kompenzaci, nikdy se tak nemůže domáhat určení, že pracovní
poměr nebyl platně rozvázán, a proto dále trvá.

9.2.1. Výpovědní důvod

Jak již bylo shora uvedeno, samotná výpověď nemusí obsahovat důvod, pro který
je udělována. V minulosti zde pro výpověď ze strany zaměstnavatele nemusel
ospravedlnitelný důvod ani existovat, zaměstnavatel tak mohl dát zaměstnanci výpověď
bez důvodu. Ke změně došlo přijetím kolektivní smlouvy č. 109 ze dne 12. února 2014,
jež stanovila, že ospravedlnitelný výpovědní důvod jednak musí existovat, jednak má
zaměstnanec právo tento důvod znát.184 Kolektivní smlouva tak velmi výrazným
způsobem zasáhla do dříve poměrně neomezeného práva zaměstnavatele dávat výpověď.
Z působnosti této kolektivní smlouvy jsou vyňaty některé případy rozvazování
pracovního poměru výpovědí, což znamená, že pro tyto případy není stanoven požadavek
na existenci ospravedlnitelného důvodu pro výpověď; jedná se například o výpověď
v prvních šesti měsících trvání pracovního poměru, výpověď studentské pracovní
smlouvy, výpověď při ukončení činnosti zaměstnavatele atp.
Výpovědní důvod se nepovažuje za ospravedlnitelný, je-li založen na důvodech,
jež nemají souvislost se schopnostmi či chováním zaměstnance, nebo důvodech,
jež nemají souvislost s provozními důvody u zaměstnavatele, a zároveň pokud by
přiměřeně opatrný zaměstnavatel v posuzovaném případě výpověď neudělil.185
I po přijetí kolektivní smlouvy č. 109 stále platí, že samotná výpověď nemusí
obsahovat důvod, pro který je udělována. Chce-li zaměstnanec znát důvod, pro který
183
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s ním byl rozvázán pracovní poměr, musí zaslat doporučeně zaměstnavateli žádost o
sdělení tohoto důvodu. Zaměstnavatel má povinnost na tuto žádost odpovědět do dvou
měsíců od jejího doručení. Obsahem odpovědi musí být všechny skutečnosti, jež jsou
nezbytné k tomu, aby zaměstnanec výpovědní důvod pochopil.186
Shledá-li soud, že se šlo o výpověď bez ospravedlnitelného důvodu, zaměstnanec
má právo na doplňkovou kompenzaci. Doplňková kompenzace se může vyšplhat
až do výše sedmnácti týdenních výdělků zaměstnance.187
Současná belgická právní úprava výpovědních důvodů vychází z existence
tzv. ospravedlnitelného důvodu pro výpověď. Velmi odlišný je v tomto ohledu přístup,
který zvolil český zákonodárce, neboť výpovědní důvody pro výpověď ze strany
zaměstnavatele jsou v zákoníku práce vymezeny taxativním výčtem.

9.3. Doručování výpovědi
Výpověď je možné doručovat několika způsoby. Dává-li výpověď zaměstnanec,
je možné zaměstnavateli doručovat skrze pověřeného úředníka, doporučenou poštou nebo
osobně. Při osobním doručování je zaměstnavatel povinen podepsat kopii výpovědi
pro potvrzení.
Zaměstnavatel může doručovat pouze doporučenou poštou nebo skrze
pověřeného úředníka. Pokud je výpověď doručována poštou, výpověď se stává účinnou
tři pracovní dny po zaslání. Odmítnutí převzetí zásilky nebo její nevyzvednutí nemá
na platnost výpovědi žádný vliv.
P. Humblet a M. Rigaux uvádí, že výpověď má definitivní a neodvolatelný účinek,
přičemž však nic nemůže stranám bránit, aby výpověď při společném souhlasu odvolaly.
Odvolání může být učiněno jak explicitně, tak tacitně.188
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9.4. Výpovědní doba
Belgické pracovní právo rozlišuje mezi dvěma skupinami zaměstnanců, mezi
tzv. white-collars a blue-collars zaměstnanci - v podstatě se jedná o rozlišení mezi
úřednickými a dělnickými profesemi, jinými slovy mezi zaměstnanci, u nichž se liší náplň
práce: na jedné straně jde o práce duševní, na straně druhé o práce manuální. V minulosti
zákonná úprava činila rozdíl mezi těmito dvěma skupinami i v rámci délky výpovědní
doby, přičemž zaměstnancům vykonávajícím manuální práce byla přiznána kratší
výpovědní doba. V návaznosti na rozhodnutí belgického Ústavního soudu, který toto
rozlišování shledal diskriminačním, byl přijat nový zákon s účinností od 1. 1. 2014,
jenž stírá výše uvedené diskriminační rozdíly.
Nová pravidla se uplatní pro pracovní smlouvy na dobu neurčitou, na jejichž
základě začala být práce konána po 1. 1. 2014. V případě pracovních smluv, na jejichž
základě začala být konána práce před 1. 1. 2014, musí být přihlédnuto k legitimnímu
očekávání subjektů pracovní poměru, výpovědní doba tak částečně bude určena
dle pravidel platných před novelou a částečně dle pravidel, která byla zavedena novelou.
V praxi tedy bude nejprve určena výpovědní doba odpovídající délce trvání pracovního
poměru do 31. 12. 2013, poté bude určena výpovědní doba odpovídající délce trvání
pracovního poměru od 1. 1. 2014, přičemž výsledná výpovědní doba bude určena
součtem těchto dvou dílčích výsledků.
Předmětná novela zákona zavedla jednotnou výpovědní dobu pro úřednické
i dělnické profese, nově se tak jediným kritériem pro určení délky výpovědní doby stala
délka trvání pracovního poměru. Pro určité sektory manuálních prací, příkladem lze uvést
práci v diamantovém průmyslu či v antverpském přístavu, byla stanovena přechodná
pravidla, jež umožňovala výpovědní dobu kratší než dle pravidel stanovených novelou
zákona. Výjimka byla odůvodněna hrozbou velkých problémů v oblasti zaměstnanosti
v dotčených sektorech, pokud by byla nová pravidla zavedena okamžitě. Rozdíly oproti
standardní délce výpovědní doby byly značné. Přechodné období však skončilo k 31. 12.
2017, což znamená, že i v těchto sektorech se nyní uplatní standardní pravidla. 189
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Výpovědní dobu příznivější pro zaměstnance není možné stanovit na úrovni
vybraného sektoru, je to však možné na úrovni podnikové, případně v individuálních
případech.190
Výpovědní doba je stanovena zákonem a diferenciována v závislosti
na nepřetržité délce trvání pracovního poměru k zaměstnavateli, což je zřejmé z tabulky
obsahující délky výpovědní doby, která tvoří přílohu č. 1 této diplomové práce.
Z předmětné tabulky vyplývá, že nejkratší délka výpovědní doby v případě výpovědi
dané zaměstnavatelem činí dva týdny a týká se zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval
méně než 3 měsíce. V případě trvání pracovního poměru déle než 20 let a méně než 21 let
činí výpovědní doba 62 týdnů. Výpovědní doba se dále se s každým dalším
odpracovaným rokem u téhož zaměstnavatele prodlužuje o 1 týden.
Výpovědní doba v délce trvání 8 týdnů, tedy v délce rovnající se výpovědní době
v České republice, přísluší v případě trvání pracovního poměru mezi 12 a 15 týdny.
Za trvání pracovního poměru nad 15 týdnů je zaměstnanci zákonem poskytována vyšší
ochrana v belgické právní úpravě. Na trvání výpovědní doby má však vliv i stanovení
jejího začátku. Začátek běhu výpovědní doby je v české a belgické úpravě stanoven
odlišně, o čemž bude pojednáno níže.
Pro úplnost je třeba poznamenat, že dne 30. března 2018 byla přijata novela
zákona, která zkracuje výpovědní dobu v případě rozvazování pracovního poměru
výpovědí ze strany zaměstnavatele v prvních šesti měsících trvání pracovního poměru.
Účinnost této novely je stanovena na 1. května 2018, přičemž od této chvíle bude
výpovědní doba činit 1 týden v případě trvání pracovního poměru do 3 měsíců, 3 týdny
v případě trvání pracovního poměru od 3 do 4 měsíců, 4 týdny v případě trvání
pracovního poměru od 4 do 5 měsíců a 5 týdnů v případě trvání pracovního poměru
od 5 do 6 měsíců.191 V posledním jmenovaném případě tak oproti současné úpravě
dochází k prodloužení výpovědní doby o jeden týden. Zkrácení výpovědní doby pro první
měsíce trvání pracovního poměru má zajistit větší flexibilitu na trhu práce.
V některých specifických případech může být výpovědní doba zkrácena.
Příkladem lze uvést situaci, kdy má být pracovní poměr skončen od prvního dne
následujícího měsíce, v němž zaměstnanec dosáhl zákonného důchodového věku.
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V takovém případě se sice uplatní standardní zákonná pravidla, avšak maximální délka
výpovědní doby je stanovena na 26 týdnů. Dále je možné za stanovených podmínek
výjimečně

zkrátit

výpovědní

dobu

například

v souvislosti

s

reorganizací

zaměstnavatele.192
Pro výpověď ze strany zaměstnance je výpovědní doba stanovena zásadně jako
polovina výpovědní doby příslušné pro případ výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Maximální délka trvání výpovědní doby v případě výpovědi ze strany zaměstnance činí
13 týdnů.193
Pro pracovní poměry, které trvají mnoho let, se tak výpovědní doba může
v závislosti na subjektu pracovního poměru, který výpověď dává, lišit v řádu desítek
týdnů. V tomto aspektu se belgická právní úprava výrazně liší od české, která stanovuje
jednotnou délku výpovědní doby, na kterou délka trvání pracovního poměru nemá vliv.
Stejně tak na ni nemá vliv, zda je výpověď dávána ze strany zaměstnavatele
či zaměstnance.
Belgická právní úprava pamatuje i na situaci, kdy je sice výpověď dána
zaměstnavatelem, avšak zaměstnanec si následně najde nové zaměstnání. Pracovní poměr
pak může skončit s kratší výpovědní dobou, pro níž se uplatní stejná pravidla jako
pro výpověď ze strany zaměstnance, avšak maximální délka trvání výpovědní doby činí
4 týdny.194
Výpovědní doba začíná běžet v pondělí následujícího týdne po týdnu, v němž byla
výpověď doručena.195 V tomto ohledu je belgická úprava flexibilnější, neboť dle české
právní úpravy může od doručení výpovědi do začátku výpovědní doby uběhnout i několik
týdnů.

9.5. Vyplacení se z výpovědní doby
Belgická pracovněprávní úprava zakotvuje i institut vyplacení se z výpovědní
doby. Tato kompenzace musí být zaplacena, pokud není dodržena příslušná délka
výpovědní doby, případně pokud není dodržena v celém rozsahu. P. Humblet a

192

Allen & Overy.The reform of dismissal rules… (op. cit).
Ust. § 37 zákona o pracovních smlouvách.
194
HUMBLET, Patrick, RIGAUX, Marc. Introduction to Belgian labour law… (op. cit.), str. 129.
195
Ust. § 37 zákona o pracovních smlouvách.
193

88

M. Rigaux uvádí, že právo sice konstruuje tento institut jako sankční, avšak v praxi je
užíván jako alternativa k výpovědní době. V praxi je tedy první možností dodržet
standardní délku výpovědní doby stanovené zákonem, druhou možností je poskytnout
druhé straně pracovního poměru kompenzaci na místo standardní výpovědní doby nebo
její části.
Bude-li zvoleno vyplacení kompenzace na místo standardní výpovědní doby,
kompenzace se vypočte na základě týdenní mzdy zaměstnance, která se vynásobí počtem
týdnů, po které by trvala standardní výpovědní doba.
Předmětná částka musí být celá vyplacena v den, kdy zaměstnanec odchází ze
zaměstnání, případně nejbližší pracovní den po tomto dni.196

9.6. Ochrana určitých skupin zaměstnanců před výpovědí danou zaměstnavatelem
Ochrana určitých skupin zaměstnanců je v belgickém pracovním právu
koncipována odlišně od ochrany, která je v českém zákoníku práce vyjádřena ve formě
ochranné doby.
Belgická právní úprava vymezuje specifické skupiny zaměstnanců, kterým
poskytuje určitou ochranu před výpovědí. Mezi skupiny chráněných zaměstnanců patří
například zaměstnanci na speciální dovolené, kterou může být mateřská či rodičovská
dovolená, studijní volno či případy, kdy zaměstnanec poskytuje péči jiné osobě. Dalšími
skupinami zaměstnanců, kterým je poskytována ochrana, jsou například zaměstnanci
vykonávající politickou funkci, zaměstnanci, kteří podali stížnost na diskriminaci atd.
Ochrana těchto skupin zaměstnanců před výpovědí však není absolutní. Těmto
zaměstnancům může být dána výpověď i v době trvání ochrany, avšak jen pro důvody,
které nejsou spojeny s důvodem, pro něž je ochrana poskytována. Ženě na mateřské
dovolené tak nemůže být dána výpověď z důvodu souvisejícího s mateřskou dovolenou,
naopak výpověď z důvodu organizačních změn jí být udělena může.
V případě výpovědi udělené pro důvod související s důvodem, pro který je
poskytována ochrana, náleží zaměstnanci doplňková kompenzace, a to až ve výši šesti
měsíčních výdělků.197
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Ze shora uvedeného je nepochybné, že z hlediska ochranné doby je
pro zaměstnance příznivější česká právní úprava, jež určitým skupinám poskytuje vyšší
stupeň ochrany před výpovědí ze strany zaměstnavatele.

9.7. Odstupné
S výjimkou případů, kdy soud rozhodne o neospravedlnitelnosti výpovědi
a zaměstnanec bude mít nárok na doplňkovou kompenzaci, belgické pracovní právo
nezná institut odstupného.198 V tomto ohledu může být pro zaměstnance příznivější česká
právní úprava, která v některých případech nárok na zákonné odstupné zaměstnanci
přiznává.
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10. Sněmovní tisk 903 – tzv. koncepční novela zákoníku práce
V září 2016 předložila vláda návrh zákona, kterým se mění zákoník práce,
tzv. koncepční novelu, jejíž účinnost byla navržena na 1. 7. 2017. V Poslanecké
sněmovně Parlamentu byla předmětná novela vedena jako sněmovní tisk 903. Koncepční
novelu zákoníku práce provázely rozporuplné názory a neshody v rámci tripartity, což
se odrazilo i v projednávání novely v Poslanecké sněmovně, neboť ani v rámci vlády,
která byla předkladatelem zákona, nepanovala shoda. Projednávání zákona bylo
ukončeno ve druhém čtení legislativního procesu, novela tak nebyla přijata. Autorka
předložené práce přesto považuje za zajímavé blíže rozebrat obsah této novely týkající se
výpovědi, neboť tak lze poodhalit tendence, jak by současná právní úprava výpovědi
mohla být změněna. Jeden z návrhů týkajících se výpovědi byl obsažen v samotném
vládním návrhu zákona, ostatní byly podány formou pozměňovacích návrhu v rámci
projednávání v Poslanecké sněmovně. Na pozměňovacích návrzích je patrný vliv
politické příslušnosti předkladatele; levicově orientované politické strany obecně
prosazují spíše opatření ve prospěch zaměstnance, na druhé straně pravicově orientované
politické strany obecně inklinují spíše k opatřením ve prospěch zaměstnavatele.
V samotném vládním návrhu zákona byla navržena úprava ust. § 51a zákoníku
práce, jež se týká výpovědi ze strany zaměstnance dané v souvislosti s přechodem práv
a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů. Předmětem návrhu bylo stanovit lhůtu 15 dnů od chvíle, kdy
byl zaměstnanec informován o přechodu práv a povinností, v nichž zaměstnanec musí dát
výpověď, aby ke skončení pracovního poměru došlo dnem, který předchází dni přechodu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Druhá změna spočívala v úpravě situace,
kdy by zaměstnanec nebyl informován tak, aby mohl dát výpověď před uskutečněním
přechodu práv a povinností, nebo pokud by nebyl informován nejméně 30 dnů před tímto
přechodem. Zákoník práce by mu v těchto dvou případech poskytl právo dát výpověď
do dvou měsíců ode dne uskutečnění přechodu. Výpovědní doba, jež by začala běžet
dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli, by činila 15 dnů.
Cílem první změny je zajištění vyšší právní jistoty zaměstnavatele, neboť
za stávající úpravy může zaměstnanec dát výpověď i jen několik hodin přede dnem
přechodu, přičemž přejímající zaměstnavatel tak do poslední chvíle neví, kolik
zaměstnanců k němu skutečně přejde. Důvodem druhé navržené změny jsou situace,
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k nimž dochází v praxi, kdy zaměstnavatel zaměstnance opomene informovat, případně
jej opomene informovat včas, a zaměstnanec tak nestihne výpověď dle ust. § 51a
zákoníku práce podat. Zejména první změnu lze považovat za krok správným směrem,
neboť nejistota zaměstnavatele v tomto ohledu může mít nepříznivý vliv na jeho činnost.
Nicméně lhůta k podání výpovědi v délce 15 dní od chvíle, kdy byl zaměstnanec
informován o přechodu práv a povinností, se zdá být poměrně krátkou.
Pozměňovací návrh Z. Stanjury199 se zabýval hned několika body, jež se týkaly
úpravy výpovědi z pracovního poměru. Obsahem prvního návrhu bylo zkrácení
výpovědní doby ze dvou měsíců na jeden, a to s odůvodněním, že výpovědní doba je
neúměrně dlouhá, čímž velmi ztěžuje pohyb pracovních sil na trhu práce. Z odůvodnění
návrhu dále vyplývá, že je třeba zajistit vyšší flexibilitu a efektivitu, přičemž je
nepřiměřené požadovat po zaměstnavateli, aby zaměstnával ještě dva měsíce
zaměstnance, který například bez jeho zavinění nesplňuje požadavky na řádný výkon
práce. Dvouměsíční výpovědní doba dle předmětného návrhu zatěžuje zaměstnance
i zaměstnavatele. Dle názoru Z. Stanjury nic nebrání zaměstnavatelům, aby poskytovali
delší výpovědní dobu ve formě určitého benefitu. Autorka předložené práce se domnívá,
že je diskutabilní, kolik zaměstnavatelů by přistoupilo na sjednání delší výpovědní doby
nad rámec zákona.
Dalším krokem, který by měl vést k větší flexibilitě pracovního poměru, by měla
být úprava výpovědního důvodu dle ust. § 52 písm. g) zákoníku práce, v jejímž důsledku
by nadále pro výpověď pro soustavné méně závažné porušovaní pracovních povinností
nebylo nutné zaměstnance v době posledních šesti měsíců písemně upozorňovat
na možnost výpovědi. Autorka této práce se neztotožňuje s předkládaným návrhem,
neboť úprava výpovědi ze strany zaměstnavatele má být koncipována tak, aby výpověď
bylo možné udělit jen v případě, že pracovní poměr již nelze nadále úspěšně realizovat.
Jak bylo shora uvedeno, zákoník práce nezná menší intenzitu porušení než „méně závažné
porušení“, jedná se tak o jakékoliv porušení pracovních povinností. S ohledem
na skutečnost, že se může jednat o bagatelní porušení pracovních povinností, pro něž
může být se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr výpovědí, je logické, aby byla
stanovena podmínka písemného upozornění. Výše uvedená nová koncepce by mohla
199
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vzbudit pochybnosti, zda ji nelze zneužít pro případy, kdy by se zaměstnavatel chtěl
zbavit nepohodlného zaměstnance.
Z důvodu obtíží, které v praxi činí posuzování intenzity porušení režimu dočasně
práce neschopného zaměstnance, Z. Stanjura navrhl z výpovědního důvodu dle ust. § 52
písm. h) zákoníku práce vypustit spojení „zvlášť hrubým způsobem“. Návrh lze
považovat za velmi nerozumný, neboť v jeho důsledku by bylo možné dát zaměstnanci
výpověď při sebemenším porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance,
co se týče povinností zdržovat se po dobu nemoci na sdělené adrese a dodržovat rozsah
povolených vycházek.
Výpovědním důvodem dle ust. § 52 písm. h) zákoníku práce se ve svém
pozměňovacím návrhu200 zabýval i J. Zavadil, který navrhl zrušení tohoto výpovědního
důvodu. Pozměňovací návrh souvisí s kritikou výpovědního důvodu dle ust. § 52 písm.
h), jež byla rozebrána výše. Důvodem zrušení by tedy měla být jeho věcná nesouvislost
s výkonem práce dle pracovněprávních předpisů a plnění pracovních úkolů, přičemž
porušení povinnosti uložené veřejnoprávními předpisy by mělo být postihováno toliko
v režimu veřejného práva.
Z. Stanjura rovněž navrhl nový výpovědní důvod, na jehož základě by bylo možné
dát zaměstnanci výpověď ve chvíli, kdy „nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat,
aby zaměstnance dále zaměstnával“. Zavedením nového výpovědního důvodu by měla
být snížena rigidita právní úpravy výpovědi. Právní úprava se totiž Z. Stanjurovi jeví jako
nepřiměřeně tvrdá pro zaměstnavatel, neboť v současnosti může mít zaměstnavatel
problém nalézt vhodný výpovědní důvod, a to přesto, že mu zaměstnanec z různých
důvodů nevyhovuje. Zaměstnanec by měl být v tomto případě kompenzován zvýšeným
odstupným. Formulace nového výpovědního důvodu bude blíže rozebrána v následující
části předložené diplomové práce.
Další návrh Z. Stanjury spočíval v úpravě důvodu pro okamžité zrušení
pracovního poměru spočívajícího v pravomocném odsouzení pro úmyslný trestný čin
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo v pravomocném
odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
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souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.
Změna by logicky měla vliv i na výpovědní důvod ust. § 52 písm. g) zákoníku práce,
dle něhož je možné dát zaměstnanci výpověď pro důvody, pro které by s ním
zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr. Dle navrhované změny by důvod
nebyl podmíněn délkou trestu ani souvislostí s pracovním poměrem. Okamžitě zrušit
pracovní poměr by bylo možné v případě pravomocného odsouzení pro úmyslný trestný
čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
Tímto důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru se zabývala ve svém
pozměňovacím návrhu201 i J. Hnyková, která navrhla jeho zrušení. Z odůvodnění
pozměňovacího návrhu plyne, že za situace, kdy je užití tohoto důvodu podmíněno
pravomocným odsouzením zaměstnance, je jeho použití v praxi zcela nepraktické.
Dle J. Hnykové v případě, kdy se zaměstnavatel dozví o trestné činnosti zaměstnance,
je otázka rozvázání pracovního poměru řešena dříve, než dojde k nabytí právní moci
rozsudku. K tomuto pozměňovacímu návrhu lze poznamenat, že v praxi se zřejmě
zaměstnavatel skutečně bude snažit rozvázat pracovní poměr dříve, než rozsudek nabyde
právní moci, zároveň je však třeba vzít v úvahu skutečnost, že zaměstnavatel může dát
výpověď nebo okamžitě zrušit pracovní poměr jen ze zákonem vymezených důvodů,
čímž je značně limitován. Pokud by došlo k naplnění skutkové podstaty předmětného
důvodu pro okamžité zrušení pracovního poměru a zaměstnanec by odmítal uzavřít
dohodu o rozvázání pracovního poměru, přičemž předmětný důvod by již nadále zákoník
práce neznal, situace by pro zaměstnavatele mohla být značně komplikovaná. Tento
důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru by dle autorky této práce neměl být
rušen.
Další oblastí, jíž se věnuje návrh Z. Stanjury, je ochranná doba.
Dle pozměňovacího návrhu by se ochranná doba neměla již nadále prodlužovat
v případech, kdy byla výpověď dána před počátkem ochranné doby a výpovědní doba by
měla uplynout v ochranné době. Pracovní poměr by tak i přes ochrannou dobu skončil
uplynutím výpovědní doby. V rámci ochranné doby bylo dále navrženo, aby v ust. § 54
písm. c) zákoníku práce byla zrušena věta za středníkem, tedy aby se ochranná doba
neprodlužovala pro případy, kdy byla zaměstnanci či zaměstnankyni dána výpověď
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z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, před nástupem
mateřské (rodičovské) dovolené tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské
dovolené, přičemž výpovědní doba skončí až současně s mateřskou (rodičovskou)
dovolenou. K obou navrženým změnám jejich autor shodně uvádí, že není důvod
k prodlužování trvání pracovního poměru, jestliže byla výpověď platně dána, neboť tím
dochází k dalšímu finančnímu zatížení zaměstnavatele.
V oblasti součinnosti odborové organizace by dle dalšího pozměňovacího návrhu
Z. Stanjury nadále mělo být nutné výpověď v případě členů odborové organizace v době
jejich funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení s odborovou organizací pouze
projednat. Pro tuto výpověď by tak nadále nebylo třeba vyžadovat souhlas odborové
organizace. Výpověď zaměstnanců, kteří nejsou členy odborové organizace, by již nebylo
třeba projednávat. Dle Z. Stanjury tyto požadavky nevyplývají z mezinárodních smluv
ani úpravy Evropské unie, jde o „relikt minulosti“, který je v současné době nadbytečný.
Dle názoru autorky je však třeba mít na paměti, že se jedná o jeden z prvků, jehož cílem
je ochrana zaměstnance. Jak uvádí M. Putna, účast odborových orgánů je zde stanovena
vzhledem k závažnosti skončení pracovního poměru výpovědí.202
Ochrana zástupců pracovníků je zakotvena v Úmluvě Mezinárodní organizace
práce č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být
poskytnuty. Článek 1 této úmluvy stanoví, že „zástupci pracovníků v podniku mají
používat účinné ochrany proti všem opatřením, která by je mohla poškozovat, včetně
propuštění, a jež by byla motivována jejich postavením nebo činností jako zástupců
pracovníků“. Z povahy členství v odborové organizaci by se členové odborové
organizace mohli stát náchylnějšími ke skončení pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele, proto jim i zákon poskytuje vyšší ochranu.
V případě, že by odborová organizace nedala s výpovědí souhlas, přičemž by však
byly splněny všechny ostatní podmínky výpovědi a soud by shledal, že na zaměstnavateli
nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, výpověď by i bez
souhlasu byla platná. Zákon tak chrání členy odborových organizací pouze
před neoprávněnou výpovědí, což považuje autorka této práce za důvodné.
Pro komparaci lze zmínit, že v souvislosti s výpovědí zaměstnance, který není
členem odborové organizace, je třeba informovat odborovou organizaci například
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v Polsku. V mnoha evropských zemích je pak členům odborové organizace poskytována
určitá forma ochrany před výpovědí (příkladem lze uvést Francii či Nizozemsko).203
Poslední navrhované změny, kterým se Z. Stanjura v pozměňovacím návrhu
věnuje, se týkají odstupného. Zde Z. Stanjura variantně navrhuje dvě možnosti. První
možností je podřazení pod standardní zákonné odstupné dle ust. § 67 odst. 1 zákoníku
práce i odstupné pro výpověď dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce. Pro tento výpovědní
důvod dle současné právní úpravy přísluší odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného
výdělku. Dle Z. Stanjury stát přesouvá nadstandardní sociální zabezpečení
na zaměstnavatele, což neúměrně zvyšuje náklady těchto zaměstnavatelů. Druhá varianta
spočívá ve snížení odstupného, které přísluší zaměstnanci při rozvázání pracovního
poměru výpovědí z důvodu uvedeného v ust. § 52 písm. d), z dvanáctinásobku
na šestinásobek průměrného výdělku. V návaznosti na nový výpovědní důvod, kdy
dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí se zaměstnancem v případě,
že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále zaměstnával,
se stanoví odstupné pro tyto případy ve výši šestinásobku průměrného výdělku. Výměnou
za flexibilnější způsob skončení pracovního poměru by mělo být zaměstnanci poskytnuto
vyšší odstupné.
Odstupným se ve svém pozměňovacím návrhu204 zabýval i J. Zavadil. Předmětem
pozměňovacího návrhu je úprava výše zákonného odstupného, jež by nově mělo být
odstupňováno jako dvojnásobek, trojnásobek a pětinásobek průměrného výdělku.
Současnou výši zákonného odstupného považuje J. Zavadil za nedostatečnou, přičemž
zvýšení odstupného by českou úpravu přiblížilo standardům ochrany zaměstnanců
při skončení pracovního poměru obvyklým ve vyspělých zemích Evropské unie.
K tomuto argumentu lze uvést, že úprava odstupného ve vyspělých zemích
Evropské unie nemusí být vždy příznivější. Jak již bylo zmíněno v předchozí části této
práce, například v Belgii není institut zákonného odstupného znám.
Obdobná je situace také v Německu, kde rovněž institut zákonného odstupného
není znám, avšak za zvláštních okolností může odstupné zaměstnanci přiznat soud. Řízení
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o neoprávněném propuštění je však leckdy velmi dlouhé a má nepředvídatelný výsledek,
což je také důvodem, proč zaměstnavatelé často v rámci prvního soudního jednání
přistoupí na smírné urovnání, jehož předmětem je skončení pracovního poměru výměnou
za vyplacení odstupného. Odstupné je většinou určeno jako polovina hrubé měsíční mzdy
za každý odpracovaný rok u tohoto zaměstnavatele. V závislosti na ospravedlnitelnosti
výpovědi, a tedy i v závislosti na šanci zaměstnance ve sporu o neoprávněné propuštění
vyhrát, se může odstupné snížit i zvýšit.205
Ve Velké Británii náleží zaměstnanci zákonné odstupné v případech výpovědi pro
nadbytečnost, pokud pracovní poměr u tohoto zaměstnavatele trval alespoň dva roky.206
Odstupné je dále diferenciováno v závislosti na věku zaměstnance. Zaměstnancům
mladším 22 let přísluší odstupné ve výši poloviny týdenního výdělku za každý celý rok
trvání pracovního poměru, u zaměstnanců mezi 22 a 41 lety jde o odstupné ve výši
týdenního výdělku za každý celý rok trvání pracovního poměru, u zaměstnanců nad 41 let
jde o odstupné ve výši jeden a půl násobku týdenního výdělku za každý celý rok trvání
pracovního poměru.
Z výše uvedených příkladů vyplývá, že nelze obecně konstatovat, že odstupné
ve vyspělých zemích Evropské unie je vyšší než v České republice.
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11. Úvahy de lege ferenda
Poslední kapitola předložené diplomové práce bude věnována úvahám de lege
ferenda.
Pracovní právo od svého vzniku bezpochyby prošlo značným vývojem. Rozvíjelo
se s nástupem průmyslové revoluce, přičemž vzniklo především jako výraz nutné
intervence státu do vztahů námezdní práce, neboť zaměstnanec si ze své pozice nebyl
schopen sám sjednat odpovídající pracovní podmínky. Z počátku byl důraz kladen
zejména na ochranu života a zdraví zaměstnanců stanovením základních pracovních
podmínek týkajících se maximální délky pracovní doby, minimální dovolené, zákazu
práce dětí, ochrany těhotných žen a matek malých dětí. Později nabyla na důležitosti
i ochrana sociální sféry zaměstnance. Výsledkem vývoje v minulém období byla
koncepce kogentního pracovního práva, striktně odděleného od práva občanského.
Ekonomická situace se však podstatně změnila. A jak poznamenávají Z. Gregorová a
M Galvas, liberalizace ekonomiky se nutně musí projevit i v pracovním právu, jinak se
právo stává překážkou hospodářského rozvoje.207
Pracovní právo evropských zemí je v celosvětovém srovnání považováno
za „nejsociálnější“, neboť poskytuje největší jistoty zaměstnancům. Tento fakt je ještě
zřetelnější ve státech bývalého východního socialistického bloku, kde původní
„socialistické“ zákoníky byly povahou antiliberální a kogentní. M. Bělina je toho názoru,
že kromě nezbytné liberalizace, k níž došlo na samém počátku 90. let a kterou
si vyžadoval přechod od direktivně řízené ekonomiky k tržnímu hospodářství, již nelze
o dalším vývoji pracovního práva v České republice hovořit jako o zmírňování regulace,
které by mělo umožnit větší rozmanitost smluvních vztahů. Celosvětový i evropský trend
je však v reakci na globalizaci a liberalizaci světové ekonomiky zaměřen opačně, tedy
na liberalizaci a flexibilitu pracovního práva.208 Tyto tendence jsou patrné i na úrovni
Evropské unie.209
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O nutnosti liberalizace se často mluví v souvislosti s úpravou skončení pracovního
poměru. Snaha učinit zákoník práce více flexibilním často selže na nedostatečném
konsensu sociálních partnerů. Je však nezbytné pamatovat i na ekonomický aspekt právní
úpravy skončení pracovního poměru. Zákoník práce, který přehnaně tíhne k ochraně
zaměstnance, zřejmě nevytvoří podmínky pro to, aby vznikaly nové pracovní příležitosti.
Níže bude nastíněno, jak bylo možné změnit právní úpravu výpovědi, a to buď za cílem
dosažení větší flexibility skončení pracovního poměru, nebo za účelem zjednodušení
právní úpravy skončení pracovního poměru.

11.1. Zobecnění výpovědních důvodů
Jak již bylo shora uvedeno, česká právní úprava výpovědi čerpala inspiraci
z Úmluvy č.158 Mezinárodní organizace práce. Úmluva je založena na generální
klauzuli, z níž vyplývá, že výpovědní důvod musí spočívat ve schopnostech či chování
zaměstnance nebo v operativních potřebách zaměstnavatele. Dále jsou negativním
výčtem stanoveny skutečnosti, jež jako důvod pro skončení pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele užít nelze. Česká právní úprava je naopak založena na pozitivním
a taxativním výčtu výpovědních důvodů, který je navíc doplněn výčtem důvodů, při nichž
nelze skončit pracovní poměr výpovědí. Právní úprava skončení pracovního poměru
výpovědí je tak nakloněna ochraně zaměstnance, přičemž nedává mnoho prostoru
flexibilitě pracovního poměru. V praxi pak zaměstnavatelé často nutí zaměstnance
přistoupit na dohodu o rozvázání pracovního poměru výměnou za poskytnutí
mimořádného odstupného, případně uměle konstruují podmínky tak, aby byl naplněn
některý z výpovědních důvodů.
První možnost, jež by měla potenciál dosáhnout větší flexibility skončení
pracovního poměru, by mohla spočívat v zobecnění výpovědních důvodů pro výpověď
ze strany zaměstnavatele. V návaznosti na mezinárodní úpravu by zákonná úprava mohla
být založena na generální klauzuli. P. Bezouška navrhuje, že hlavními důvody
pro propuštění zaměstnance by měly být zejména provozní potřeba (zahrnující důvody
organizační, výrobní, technologické, hospodářské a podobné), důvody spočívající
v osobě zaměstnance (nedostatečná odborná způsobilost, nešikovnost, ztráta povolení
k výkonu zaměstnání, častá kratší onemocnění), porušení povinnosti zaměstnance
(odmítání výkonu práce dle pracovní smlouvy, urážky a pomluvy zaměstnavatele,
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nedovolené surfování na internetu atp.).210 P. Bezouška dále uvádí, že zákon by neměl
uvádět striktní výčet důvodů, ze kterých může zaměstnavatel dát výpověď, neboť nikdy
není v možnostech takového předpisu kazuistickým výčtem postihnout všechny případy,
kdy je zaměstnavatelův požadavek na ukončení pracovního poměru legitimní.211
Je však otázkou, jak by byla generální klauzule přijata v praxi, neboť
zaměstnavatelé i zaměstnanci jsou zvyklí na taxativní stanovení výpovědních důvodů
pro výpověď ze strany zaměstnavatele, přičemž tato koncepční změna by nemusela být
akceptována lehce. Ze shora uvedeného dále vyplynulo, že i v současné době mnohdy
činí výklad zákona zaměstnavatelům v praxi potíže, s generální klauzulí by mohla být
situace ještě obtížnější. Závěrem lze souhlasit se Z. Gregorovou a M. Galvasem, kteří
upozorňují, že by byly kladeny vyšší požadavky i na rozhodování soudů. Vzhledem
ke zdlouhavosti některých soudních řízení nelze mít za to, že je tento předpoklad naplněn.
Zároveň by zobecnění výpovědních důvodů mohlo vytvořit stav právní nejistoty
po značně dlouhou dobu, než by se vytvořila relevantní judikatura.212

11.2. Sjednocení výpovědních důvodů dle ust. § 52 písm. f) a g)
Pokud jde o existující výpovědní důvody, ke zjednodušení právní úpravy by
mohlo přispět sjednocení výpovědních důvodů dle ust. § 52 písm. f) a g), které spočívají
v nesplňování předpokladů a požadavků pro výkon práce a porušování pracovních
povinností, pod jeden obecný výpovědní důvod, jenž by spočíval v porušení povinností
vyplývající z pracovního poměru. Současná právní úprava je v tomto ohledu poměrně
komplikovaná,

což

není

žádoucí

vzhledem

k požadavku,

který

je

kladen

na zaměstnavatele, aby skutkově vymezil důvod výpovědi tak, aby jej nebylo možno
zaměnit s jiným důvodem
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11.3. Sjednocení výpovědních důvodů dle ust. § 52 písm. d) a e), lékařské posudky
Sjednocení výpovědních důvodů, jež spočívají ve zdravotních důvodech na straně
zaměstnance, by rovněž mělo vést ke zjednodušení stávající úpravy, přičemž se zde
uplatní obdobná argumentace jako v předchozím bodě. Spojení těchto dvou výpovědních
důvodu navrhla i Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.213
Lékařským posudkům a nedostatkům právní úpravy v této oblasti byl věnován
značný prostor v kapitole 7.3. předložené diplomové práce, proto nebude téma již dále
podrobně rozebíráno. Jeví se však vhodné poznamenat, že novela zákona o specifických
zdravotních službách, která nabyla účinnosti dne 1. 11. 2017, se vypořádala s některými
problémy předmětné úpravy, nicméně se nedotkla otázky významu lékařských posudků.
Zákoník práce tak stále příslušné výpovědní důvody váže na existenci lékařského
posudku, což je v rozporu s judikaturními závěry, jež dospěly k tomu, že posudek je
pouhým dobrozdáním a zdravotní způsobilost může být v řízení o platnosti výpovědi
z pracovního poměru posouzena jinak než v lékařském posudku.214 Této otázce by měla
být v budoucnu věnována pozornost.

11.4. Nový výpovědní důvod
Možností, ke které se přiklání autorka této práce, je umožnění zaměstnavateli dát
výpověď, jestliže po něm nelze, vzhledem k osobě zaměstnance, dále spravedlivě
požadovat pokračování pracovního poměru. Zaměstnavatel by tak mohl pružněji reagovat
na různé situace, jež mohou za trvání pracovního poměru nastat a jež neumožňují stranám
dále úspěšně realizovat pracovní poměr, ačkoliv nenaplňují žádnou ze skutkových podstat
taxativně vymezených výpovědních důvodů. Zaměstnanci by při výpovědi z tohoto
důvodu náležela peněžitá kompenzace.
Tato možnost existuje ve většině zemí Evropské unie. Jak uvádí P. Hůrka, není
důvod se obávat zneužívání této výpovědi nebo ji považovat za výpověď bez udání
důvodu, neboť jak vyplývá z jejího znění i ze zahraničních úprav, výpověď není
přípustná, pokud neexistuje důvod, který brání dalšímu zaměstnávání a zároveň není
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možné použít pro zaměstnance mírnější řešení.215 Tento výpovědní důvod byl v minulosti
předmětem návrhů novel zákoníku práce. Dle autorčina názoru představuje tento
výpovědní důvod vhodnou kombinaci flexibility a ochrany.
Diskutovanou možností bývá i umožnění výpovědi bez ospravedlnitelného
důvodu216, a to za současného poskytnutí vysokého odstupného. Tento způsob výpovědi
se sice v některých státech vyskytuje, nicméně i přes peněžní náhradu by mohl ohrozit
stabilitu pracovního poměru a sociálního statutu zaměstnance.217
Autorka této práce se přiklání k možnosti zavedení výpovědního důvodu
pro případy, kdy po zaměstnavateli nelze, vzhledem k osobě zaměstnance, dále
spravedlivě požadovat pokračování pracovního poměru, neboť taková možnost by
nepředstavovala svévoli zaměstnavatele. Co se týče výpovědi bez ospravedlnitelného
důvodu, je nutné konstatovat, že pokud neexistuje žádný ospravedlnitelný důvod
pro udělení výpovědi a zaměstnanec by měl přesto výpověď obdržet, úprava by se
významným způsobem odklonila od sociálního statutu zaměstnance v pracovním
poměru, důraz by byl naopak kladen na ekonomickou stránku věci.

11.5. Výpovědní doba
Dalšímu kritickému zamyšlení lze podrobit délku výpovědní doby. V tomto směru
se rovněž nabízí více možností změny právní úpravy tak, aby bylo dosaženo vyšší
flexibility pracovního poměru.
P. Hůrka připouští, že by výpovědní doba mohla být různě dlouhá v závislosti
na výpovědním důvodu, pro který zaměstnavatel výpověď dává. Pokud tak výpovědní
důvod spočívá v chování zaměstnance, jakými jsou porušování povinností, špatné
pracovní výsledky, ztráta předpokladů nebo požadavků pro výkon práce, není nezbytné,
aby výpovědní doba trvala dva měsíce, když se pracovní poměr pravděpodobně nemůže
dále úspěšně realizovat. V tomto případě by tak bylo možné uvažovat o výpovědní době
v délce jednoho měsíce. Naopak v případě výpovědi, která je dávána z důvodů, jež leží
na straně zaměstnavatele, se dvouměsíční výpovědní doba jeví jako adekvátní. Otázkou
215
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pak zůstává, jak se vypořádat s výpovědní dobou v případě výpovědi udělované
pro zdravotní důvody na straně zaměstnance.218
J. Pichrt označuje jednotnou délku dvouměsíční výpovědní doby pro všechny
zaměstnance (bez ohledu na délku jejich zaměstnání u zaměstnavatele) jako přežitek naší
právní úpravy, který je vzácným úkazem v rámci Evropy. Možným řešením by tedy bylo
odstupňovat délku výpovědní doby v závislosti na délce trvání pracovního poměru.
Flexibilnější řešení by mohlo být nabídnuto pro pracovní poměry trvající kratší dobu,
naopak pro déle trvající pracovní poměry by se výpovědní doba mohla prodloužit.
Výpovědní doba, jež je diferenciována v závislosti na délce trvání pracovního poměru,
poskytuje vyšší jistoty zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele působí dlouhou dobu,
zároveň tedy i zaměstnancům, kteří si vyšší jistoty za dobu svého působení
pravděpodobně zasloužili.219 Příkladem právních úprav, v nichž je takto odstupňována
výpovědní doba, je výše rozebraná belgická úprava. V Belgii může být výpovědní doba
i delší než jeden rok. Je však nutné pamatovat, že na druhé straně je v Belgii
pro zaměstnavatele poměrně snadné dát zaměstnanci výpověď. R. Blanpain však uvádí,
že příliš dlouhá výpovědní doba, jakou známe třeba z belgického příkladu, může
zaměstnavatele odrazovat od najímání dalších zaměstnanců.220 Dalším příkladem
odstupňované výpovědní doby je slovenská právní úprava, dle které výpovědní doba činí
nejméně jeden měsíc, přičemž u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval déle než rok,
činí nejméně dva měsíce, a u zaměstnanců, jejichž pracovní poměr trval déle než pět let,
činí zpravidla nejméně tři měsíce.221
Výpovědní doba odstupňovaná v závislosti na délce trvání pracovního poměru má
své zastánce, kterým je například J. Pichrt. Naopak P. Hůrka uvádí, že není zastáncem
prodlužování výpovědní doby ve vazbě na délku trvání pracovního poměru, a to
vzhledem k osobnímu charakteru pracovního poměru, který může být výrazně narušen
jednostranným zrušovacím úkonem, přičemž pracovní poměr se nadále nerealizuje
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optimálním způsobem.222 Dle autorky této práce by výpovědní doba do jisté míry měla
odrážet délku trvání pracovního poměru, tedy senioritu zaměstnance.
Co se týče výpovědní doby a úpravy, která by mohla přispět k větší flexibilitě,
mohla by být zvážena změna začátku běhu této výpovědní doby. Dle současné právní
úpravy začíná výpovědní doba prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi. Inspiraci lze čerpat z belgické právní úpravy, kde výpovědní doba
začíná pondělí následující po doručení výpovědi. Počítání výpovědní doby a jejího
uplynutí by tak sice pro strany mohlo být obtížnější, nicméně by nedocházelo
k prodlužování pracovního poměru o další týdny, které uplynou ještě před začátkem
výpovědní doby.

11.6. Vyplacení se z výpovědní doby
Inspiraci z belgické právní úpravy lze čerpat i v tzv. vyplacení se z výpovědní
doby. Institut vyplacení se z výpovědní doby poskytuje možnost, aby místo dodržení
výpovědní doby bylo druhé smluvní straně poskytnuto peněžité vyrovnání ve výši
průměrného výdělku, jež odpovídá době, o níž byla výpovědní doba zkrácena. Strany by
tak nemusely dodržet výpovědní dobu a flexibilně dle svých potřeb by radši poskytly
určitou formu finanční kompenzace. Pokud by si již zaměstnanec našel nové zaměstnání
a nový zaměstnavatel by měl zájem na jeho okamžitém nástupu, mohl by toto odškodnění
uhradit právě nový zaměstnavatel. Pro praktickou realizaci vyplacení se z výpovědní
doby by bylo také vhodné zavést nezbytnou dobu, po niž by měl pracovní poměr ještě
trvat, aby bylo možné organizačně zařídit vyrovnání vzájemných práv a povinností.223

11.7. Dílčí závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že existuje mnoho možností, jak lze přistoupit
k právní úpravě výpovědi za účelem dosažení větší flexibility pracovního poměru tak,
aby právní úprava nebyla překážkou hospodářského vývoje. Návrhy legislativních změn
samozřejmě nepředstavují lehký úkol, neboť jde o práci velmi komplexní, při níž je třeba
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vyvažovat různé zájmy dotčených stran. V pracovním právu může být role o to těžší,
že by mělo být dosaženo shody v rámci tripartity, v níž se setkávají naprosto odlišné
zájmy.
Zajímavé je již pouze poznamenat, že v minulých návrzích novel zákoníku práce
byla velká pozornost věnována právě snaze o dosažení větší flexibility pracovního
poměru.224 V tomto ohledu se odlišuje poslední navržená koncepční novela zákoníku
práce, jež byla rozebrána v předchozí části, neboť tématu flexibility skončení pracovního
poměru nebyla věnována taková pozornost.
Závěrem lze zmínit, že v budoucnu bude téměř jistě potřebné upravit pravidla
skončení pracovního poměru výpovědí tak, aby zájem ochrany zaměstnance a požadavek
flexibility pracovního trhu byly co možná nejvíce vyrovnány.
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Závěr
Předložená diplomová práce si v úvodu vytyčila několik základních cílů,
konkrétně představení právní úpravy výpovědi, včetně rozebrání vybrané judikatury,
poskytnutí exkursu do belgické právní úpravy výpovědi a v neposlední řadě také
zamyšlení se nad náměty de lege ferenda, které by jednak mohly přispět ke zjednodušení
právní úpravy výpovědi, jednak k vyšší flexibilitě této právní úpravy.
Pro práci byla využita rozsáhlá odborná literatura, důraz však byl kladen
i na bohatou judikaturu existující v této oblasti. Judikatura výrazným způsobem ovlivňuje
výklad právních norem obsažených v zákoníku práce, čímž se stává nepostradatelnou
pro pracovněprávní praxi. To je také důvodem, proč byla v předložené diplomové práci
judikatuře věnována značná pozornost. V rámci právní úpravy výpovědních důvodů
nedocházelo v minulosti k převratným změnám, což dále umocňuje význam judikatury,
neboť kontinuální vývoj se odráží v její obsáhlosti a propracovanosti.
Na druhé straně z rozsahu předložené diplomové práce, která ani zdaleka
neposkytuje a ani si nekladla za cíl poskytnout vyčerpávající výklad, je zřejmé, že úprava
výpovědi je složitá a rozsáhlá. Vzhledem k tomu, že dání výpovědi je často provázeno
emočně vypjatou situací, pro strany pracovního poměru by jistě bylo snazší, aby právní
úprava byla jednoduchá a srozumitelná. Problém však může představovat skutečnost,
že snaha o větší flexibilitu úpravy výpovědi je často vnímána jako krok, jež oslabuje
ochranu zaměstnance, a naopak posiluje pozici zaměstnavatele. Autorka předložené práce
považuje tento názor za zjednodušující. Větší flexibilita totiž v mnoha případech nemusí
znamenat sníženou ochranu, příkladem lze uvést institut vykoupení se z výpovědní doby.
Vyšší flexibilitu, a tím spíše zjednodušení právní úpravy, nelze vnímat jen jako zájem
zaměstnavatele. Mnohdy je také argumentováno principem flexicurity a pro každé nově
představené flexibilní řešení se hledá další ochrana, jež by byla „na oplátku“ poskytnuta
zaměstnanci. Je však nezbytné vzít v úvahu, že český zákoník práce patří mezi zákoníky,
které poskytují zaměstnanci vysoký stupeň ochrany, proto představení flexibilnější
úpravy nemusí nutně vždy vyvažovat poskytnutí vyšší ochrany, neboť tato je již v zákoně
obsažena.
Po prostudování materie lze uzavřít, že výpověď je nesmírně zajímavým tématem.
Právní úprava výpovědi je funkční a dostupná judikatura velmi kvalitní a obsáhlá.
V rámci úvahy de lege ferenda však byly poskytnuty některé z námětů, které by
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v budoucnu měly být zákoníkem práce reflektovány. Jak vyplynulo z kapitoly o belgické
právní úpravě, inspiraci pro flexibilnější úpravu je určitě možné čerpat z právní úpravy
jiných evropských zemí. Vždy však jen s vědomím, že každá právní úprava má své
specifické instituty, které mohou fungovat v rámci celku, nikoliv samostatně. Příkladem
lze uvést malou ochranu zaměstnance ve specifických životních situacích a benevolentní
úpravu výpovědi ze strany zaměstnavatele, jak je zná belgická pracovní právo, které však
na druhé straně poskytuje dlouhé výpovědní doby, čímž vytváří protiváhu flexibilním
institutům.
Autorka předložené diplomové práce není zastáncem zavádění institutů, jež by
měly za cíl výrazným způsobem zasahovat do postavení zaměstnance a snižovat zvláštní
zákonnou ochranu, která je zaměstnanci přiznána. Na druhé straně nelze ignorovat vývoj
společnosti, jenž byl rovněž rozebrán v předložené práci, neboť pak by byl opomíjen
požadavek flexibility. Funkčního pracovního trhu je možné dosáhnout, nebudou-li
ochrana a flexibilita vnímány jako protiklady, nýbrž jako vzájemně se doplňující součásti
pracovního trhu.

107

Seznam použitých zkratek
Zákoník práce
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o zaměstnanosti
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o specifických zdravotních službách
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů
Novela zákona o specifických zdravotních službách
Zákon č. 202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o pracovních smlouvách
Zákon ze dne 3. července 1978, o pracovních smlouvách, ve znění pozdějších předpisů
(Loi relative aux contracts de travail de 3 Juillet 1978)
Nejvyšší soud
Nejvyšší soud České republiky
Ústavní soud
Ústavní soud České republiky

108

Seznam použitých zdrojů
Seznam použité literatury
a) Monografie
BEZOUŠKA, Petr, IVANCO, Gabriela. Pracovní právo pro zaměstnavatele. Praha:
Linde, 2010. Praktická právnická příručka. ISBN 978-80-7201-795-9.
BEZOUŠKA, Petr. Vyhlídky do budoucnosti pracovního práva. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-193-9.
BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V
Praze: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8.
BĚLINA, Miroslav, PICHRT, Jan a kol. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně
přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 97880-7400-667-8.
BLANPAIN, Roger. Flexicurity: The World of work in the XXI Century. In:
HENDRICKX, F.H.R. Flexicurity and the Lisbon agenda. Antwerpen-Oxford-Portland:
Intersentia, 2008, s. 1- 33. ISBN 9789050958035.
BLANPAIN, Roger. Labour Law in Belgium. Netherlands: Kluwer Law International,
2010. ISBN 978-90-411-3298-7.
CLESSE, Charles-Eric, SANGRONES-JACQUEMOTTE, Geneviève. La rupture du
contrat de travail: droit, motivation et restriction. Belgium: Wolters Kluwer Belgium,
2015. Etudes pratiques de droit social. ISBN 978-90-465-7497-3.
DESPAX, Michel, LABORDE Jean-Pierre, ROJOT Jacques. Labour law in France. 2.
vydání. Netherlands: Kluwer Law International, 2017. ISBN 978-90-411-8910-3.
FETTER, Richard W. Propouštění ze zaměstnání: rozvazování pracovního poměru pro
nadbytečnost a z jiných organizačních důvodů. Ostrava: Key Publishing, 2010. Právo
(Key Publishing). ISBN 978-80-7418-088-0.
GALVAS, Milan, GREGOROVÁ, Zdeňka, HRABCOVÁ, Dana. Základy pracovního
práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. ISBN 978-80-7380-2431.
GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno:
Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021.
HROMADA, Miroslav. Pracovněprávní spory. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe.
ISBN 978-80-7400-581-7.
HUMBLET, Patrick, RIGAUX, Marc. Aperçu du droit du travail belge. Brusel: Bruylant,
2004. ISBN 2-8027-1857-6.
HUMBLET, Patrick, RIGAUX, Marc. Introduction to Belgian labour law. Cambridge:
Intersentia, 2016. ISBN 978-178-0684-093.

109

HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v
českém pracovním právu. Praha: Auditorium, 2009. ISBN 978-80-87284-04-9.
HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2015. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-540-1.
JANEČEK, Pavel. Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo. Praha:
Wolters Kluwer, 2017. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552607-6.
KOCOUREK, Jiří, DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Pracovní právo pro praxi. V Praze: C.H.
Beck, 2016. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-616-6.
KOTTNAUER, Antonín. Pracovní právo v praxi: základní pracovněprávní vztahy a
rekodifikace. Praha: Leges, 2014. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-038-3.
TOMŠEJ, Jakub. Pracovnělékařské služby. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2018.
Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-955-8.
TOMŠEJ, Jakub. Pracovnělékařské služby. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní
monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-381-5.
ŠUBRT, Bořivoj, TUČEK, Milan. Pracovnělékařské služby: povinnosti zaměstnavatelů
a lékařů. 2. doplněné vydání. Olomouc: ANAG, 2015. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 97880-7263-944-1
VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7.
WILTHAGEN, A.C.J.M., BEKKER, Sonja. Flexicurity: Is Europe Right on Track?. In:
HENDRICKX, F.H.R. Flexicurity and the Lisbon agenda. Antwerpen-Oxford-Portland:
Intersentia, 2008, s. 33-47. ISBN 9789050958035.
b) Články
BEZOUŠKA, Petr. Dlouho očekávána novela zákoníku práce. Právní rozhledy. 2011,
roč. 19, č. 16, str. 587-592.
BEZOUŠKA, Petr. Závislá práce. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č.16, str. 579-583.
BEZOUŠKA, Petr, HŮRKA, Petr. Náměty ke koncepční novele zákoníku práce. Právní
rozhledy. 2009, roč. 17, č. 10, str. 352-358.
BĚLINA, Miroslav. Malé zamyšlení nad návrhem koncepčních změn zákoníku práce.
Právní zpravodaj. 2008, roč. 9, č. 11, str. 3-5.
BRŮHA, Dominik. Je používání zaměstnaneckých jmenovek skutečně povinné?. Práce
a mzda. 2013, roč. 61, č. 9, str. 16.
BUKOVJAN, Petr. Alkohol v těle zaměstnance a rozvázání pracovního poměru. Práce a
mzda. 2017, roč. 65, č. 5, str. 39.
BUKOVJAN, Petr, ŠUBRT, Bořivoj, MIKYSKA, Martin. Je pracovnělékařský posudek
závazný? Práce a mzda. 2016, roč. 64, č. 9, str. 16.
110

BUKOVJAN, Petr. Kompenzace odstupného. Personální
kartotéka. 2015, roč. 18, č. 10, str. 29.

a

sociálně

právní

BUKOVJAN, Petr. Nadbytečnost zaměstnance vs. příčinná souvislost s nemocí
z povolání. Práce a mzda. 2013, roč. 61, č. 7, str. 38.
BUKOVJAN, Petr. Naplnění výpovědního důvodu pro nadbytečnost zaměstnance. Práce
a mzda. 2014, roč. 62, č. 11, str. 52.
BUKOVJAN, Petr. Neuspokojivé pracovní výsledky a porušení "pracovní kázně". Práce
a mzda. 2012, roč. 60, č. 8, str. 39.
BUKOVJAN, Petr. Obsah výpovědi z pracovního poměru a její právní kvalifikace.
Personální a sociálně právní kartotéka. 2015, roč. 18, č. 8, str. 25.
BUKOVJAN, Petr. Oděv určený zaměstnavatelem
poměru. Práce a mzda. 2015, roč. 18, č. 11, str. 40.

a

rozvázání

pracovního

BUKOVJAN, Petr. Povaha lékařského posudku a zdravotní nezpůsobilost zaměstnance
k práci. Práce a mzda. 2016, roč. 64, č. 6. str. 48.
BUKOVJAN, Petr. Rozvázání pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost
zaměstnance k práci. Práce a mzda. 2014, roč. 62, č. 4, str. 34.
BUKOVJAN, Petr. Více druhů práce a výpověď pro nesplňování předpokladů.
Personální a sociálně právní kartotéka. 2016, roč. 19, č. 12, str. 29.
BUKOVJAN, Petr. Výpověď pro nesplňování předpokladu pro výkon sjednané práce.
Práce a mzda. 2012, roč. 60, č. 12, str. 54.
BUKOVJAN, Petr. Výpověď z pracovního poměru pro porušení režimu dočasně práce
neschopného pojištěnce. Práce a mzda. 2016, roč. 64, č. 3, str. 50.
BUKOVJAN, Petr. Výpověď pro soustavné méně závažné porušování "pracovní
kázně". Práce a mzda. 2012, roč. 60, č. 12, str. 14.
BUKOVJAN, Petr. Zdravotní způsobilost zaměstnance a odmítnutí výkonu práce. Práce
a mzda. 2008, roč. 56, č. 7, str. 35.
BUKOVJAN, Petr. Zvýšené odstupné a zákaz diskriminace. Personální a sociálně právní
kartotéka. 2017, roč. 20, č. 5, 28.
CECHTICKÁ, Alena. Jak zvolit správný výpovědní důvod při výpovědi z tzv.
organizačních důvodů?. Personální a sociálně právní kartotéka. 2016, roč. 19, č. 5, str.
2.
GREGOROVÁ, Zdeňka, GALVAS, Milan. Úvahy o problematice liberalizace skončení
pracovního poměru v českém pracovním právu. Právník. 2014, roč. 153, č. 1, str. 23-36.
HIGHOUSE, Scott, ZICKAR, Michael J., YANKELEVICH, Maya. Would You Work If
You Won the Lottery? Tracking Changes in the American Work Ethic. Journal of Applied
Psychology. 2010, roč. 95, č. 2, str. 349-357.
HROMADA, Miroslav. Zdánlivé a neplatné ukončení pracovního poměru. Soudní
rozhledy. 2015, roč. 21, č. 2, str. 47.
111

MORÁVEK, Jakub. Několik poznámek nejen k formě jednání v pracovněprávních
vztazích po rekodifikaci. Právní rozhledy. 2014, roč. 22, č. 9, str. 305.
PICHRT, Jan. Za novelizací zákoníku práce aneb je novelizace zákoníku práce v době
recese potřebná? Právní rozhledy. 2009, roč. 17, č. 16, str. 586-591.
PODRAZIL, Petr. Povinnost loajality zaměstnance aneb koho chleba jíš, toho píseň
zpívej. Právní rozhledy. 2016, roč. 24, č. 8, s. 273-278.
RANDLOVÁ, Nataša. Jaká kritika nejenom zaměstnavatele je (ne)oprávněná?. Práce a
mzda. 2016, roč. 64 č. 5, str. 23.
STRÁNSKÝ, Jaroslav. Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního poměru.
Bulletin advokacie. 2016, č. 5, str. 22.
STRÁNSKÝ, Jaroslav, KADLUBIEC, Vojtěch. Závaznost posudku o zdravotní
způsobilosti zaměstnance k výkonu práce. Právní rozhledy. 2017, roč. 25, č. 8, s. 283290.
ŠUBRT, Bořivoj. Neuspokojivé pracovní výsledky vs. porušení pracovní kázně. Práce a
mzda. 2014, roč. 62, č. 11, str. 6.
TOMŠEJ, Jakub. Novela předpisů o pracovnělékařských službách. Právní rozhledy.
2018, roč. 26, č. 3, s. 90-94.
VRAJÍK, Michal. Jak řešit porušování pracovních povinností zaměstnancem. Personální
a sociálně právní kartotéka. 2016, roč. 19, č. 2, str. 2.
VRAJÍK, Michal. Odstupné při skončení pracovního poměru. Personální a sociálně
právní kartotéka. 2015, roč. 18, č. 9, str. 11-16.
Seznam použitých internetových zdrojů
Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání: Návrhy a náměty na koncepční novelu
zákoníku práce a zákona o inspekci práce. [online]. Praha, 21. 6. 2015 [cit. 11. 4. 2018].
Dostupné z: http://www.akvpracpravo.cz/zakonik-prace-1404041997.html.
Allen & Overy. The reform of dismissal rules in Belgium [online]. 2014 [cit. 11. 4. 2018].
Dostupné
z:
http://www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/englishbrochure.PDF.
BOROVEC, David, NEUVIRT, Tomáš. Příčina zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance
nezbytnou náležitostí lékařského posudku. Epravo.cz [online]. 13. 2. 2014 [cit. 14. 3.
2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/pricina-zdravotni-nezpusobilostizamestnance-nezbytnou-nalezitosti-lekarskeho-posudku-93603.html.
Collective Labor Agreement n° 109: what is going to change as from April 1st 2014 in
Belgian Employment Law?. [online]. 9. 4. 2014 [cit. 11. 4. 2018]. Dostupné z:
https://www.lexgo.be/en/papers/labour-social-security-law/labour-law/collective-laboragreement-n-109-what-is-going-to-change-as-from-april-1st2014-in-belgianemployment-law,85721.html.

112

Convention collective de travail n° 109 - Convention collective de travail concernant la
motivation du licenciement [online]. [cit. 11. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.cnt.be/CCT-ORIG/cct-109-(12-02-2014).pdf.
Council of Europe: Chart of signatures and ratifications of Treaty 163 [online]. [cit. 11.
4.
2018].
Dostupné
z:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/163/signatures?p_auth=7BbvOx3Z.
Deloitte. Belgium remains one of the most expensive countries for dismissal
notwithstanding unified status and tax shift [online]. Brusel, 27. 2. 2018 [cit. 11. 4. 2018].
Dostupné z: https://www2.deloitte.com/be/en/pages/tax/articles/legal-internationaldismissal-survey_press-release.html.
Deloitte: International Dismissal Survey [online]. Brusel, únor 2018 [cit. 11. 4. 2018].
Dostupné
z:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/be/Documents/tax/TaxStudiesAndSurv
eys/International%20dismissal%20survey_2018.pdf.
FETTER, Richard W. Místo výkonu práce zaměstnance a přemístění zaměstnavatele.
In: Epravo.cz [online]. 30. 5. 2013 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/misto-vykonu-prace-zamestnance-a-premistenizamestnavatele-91400.html.
FETTER, Richard W. Neplatnost rozvázání pracovního poměru a nároky z toho
vyplývající – jeden z nejčastějších pracovně-právních sporů. In: Bulletin
advokacie [online]. 8.03.2018 [cit. 28. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.bulletinadvokacie.cz/neplatnost-rozvazani-pracovniho-pomeru-a-naroky-z-toho-vyplyvajicijeden-z-nejcastejsich-pracovne-pravnich-sporu?browser=mobi.
FETTER, Richard W. Několik poznámek k místu výkonu práce zaměstnance a přemístění
zaměstnavatele. In: Právní rádce [online]. 19. 11. 2010 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z:
https://pravniradce.ihned.cz/c1-48224090-nekolik-poznamek-k-mistu-vykonu-pracezamestnance-a-premisteni-zamestnavatele.
FETTER, Richard W. Organizační změna rušící místo s kratší pracovní dobou s ohledem
na potřebu plné pracovní doby: Je zaměstnanec nadbytečný?. In: Epravo.cz [online]. 6.
9. 2017 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/organizacnizmena-rusici-misto-s-kratsi-pracovni-dobou-s-ohledem-na-potrebu-plne-pracovni-dobyje-zamestnanec-nadbytecny-106286.html?mail.
FETTER, Richard W. Porušení režimu práce neschopného zaměstnance jako důvod k
výpovědi z pracovního poměru. In: Bulletin advokacie [online]. 14.07.2017 [cit. 28. 3.
2018].
Dostupné
z:
http://www.bulletin-advokacie.cz/poruseni-rezimu-praceneschopneho-zamestnance-jako-duvod-k-vypovedi-z-pracovniho-pomeru?browser=full.
FETTER, Richard W. Ústavní soud k výpovědi z pracovního poměru za porušování
léčebného
režimu [online]
[cit.
28.
3.
2018].
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/C3A5DA88-4F19-4991-AC91C0FAC420D6C6/17862/NP_89_2017_clanek_6871.pdf.
FETTER, Richard W. Útok zaměstnance na majetek zaměstnavatele je důvodem
okamžitého zrušení pracovního poměru. In: Bulletin advokacie [online]. 15.05.2017 [cit.
113

28. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/utok-zamestnance-namajetek-zamestnavatele-je-duvodem-okamziteho-zruseni-pracovniho-pomeru.
FETTER, Richard W. Výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
v nejnovější judikatuře NS - může přijít i za její minimální porušení, ale také za mnohem
intenzivnější porušení - platí: 3 x a dost. In: Epravo.cz [online]. 13. 12. 2017 [cit. 28. 3.
2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/vypoved-pro-soustavne-menezavazne-porusovani-pracovni-kazne-v-nejnovejsi-judikature-ns-muze-prijit-i-za-jejiminimalni-poruseni-ale-take-za-mnohem-intenzivnejsi-poruseni-plati-3-x-a-dost106749.html?mail.
Change in notice periods [online]. 5. 4. 2018 [cit. 11. 4. 2018]. Dostupné z:
https://www.propay.be/en/news.
International Labour Law Organisation: Countries that have not ratified Termination of
Employment Convention, 1982 (No. 158) [online]. [cit. 11. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO::P11310_INST
RUMENT_ID:312303.
KABRHEL, Miloslav. Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích –
zamyšlení nad nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu. In: Právní prostor [online].
16.12.2016 [cit. 14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovnipravo/prechod-prav-a-povinnosti-v-pracovnepravnich-vztazich-zamysleni-nadnedavnym-rozhodnutim-nejvyssiho-soudu.
MAULWURF, Adolf. Pořádková povaha lhůty pro oznámení zaměstnance o trvání na
dalším zaměstnávání neohrožuje nárok zaměstnance na náhradu mzdy za neplatné
rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem. In: Epravo.cz [online]. 22. 2. 2018 [cit.
26. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/poradkova-povaha-lhutypro-oznameni-zamestnance-o-trvani-na-dalsim-zamestnavani-neohrozuje-narokzamestnance-na-nahradu-mzdy-za-neplatne-rozvazani-pracovniho-pomeruzamestnavatelem-107146.html?mail.
MAULWURF, Adolf. Ústavní soud k diskriminaci z důvodu věku při ukončení
pracovního poměru výpovědí z organizačních důvodů. Epravo.cz [online]. 3. 2. 2012 [cit.
14. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/ustavni-soud-kdiskriminaci-z-duvodu-veku-pri-ukonceni-pracovniho-pomeru-vypovedi-zorganizacnich-duvodu-80033.html.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Sněmovní tisk 903 - Novela zákona zákoník
práce
[online].
[cit.
11.
4.
2018].
Dostupné
z:
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=903.
Pozměňovací návrh poslankyně Jany Hnykové k vládnímu návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony (sněmovní tisk č. 903). In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky: Sněmovní tisk 903 [online]. 16. 2. 2017 [cit. 11. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/doc/pdf/00/13/00/00130026.pdf.
Pozměňovací návrhy poslance Jaroslava Zavadila (I) k vládnímu návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony (sněmovní tisk č. 903). In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České
114

republiky: Sněmovní tisk 903 [online]. 21. 2. 2017 [cit. 11. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/doc/pdf/00/13/00/00130062.pdf.
Pozměňovací návrhy poslance Jaroslava Zavadila (II) k vládnímu návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a další
související zákony (sněmovní tisk č. 903). In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České
republiky: Sněmovní tisk 903 [online]. 21. 2. 2017 [cit. 11. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/doc/pdf/00/13/00/00130064.pdf.
Pozměňovací návrhy poslance Zbyňka Stanjury k vládnímu návrhu zákona, kterým se
mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (ST 903). In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:
Sněmovní tisk 903 [online]. 1. 3. 2017 [cit 11. 4. 2018]. Dostupné z:
http://www.psp.cz/doc/pdf/00/13/06/00130660.pdf.
Redundancy: your rights [online]. [cit. 11. 4.
https://www.gov.uk/redundant-your-rights/redundancy-pay.

2018].

Dostupné

z:

VALENTOVÁ, Klára. Kontroly nemocenské – kdo mě (ne)může kontrolovat. In: Právní
prostor
[online].
12.07.2017 [cit.
28.
3.
2018].
Dostupné
z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/pracovni-pravo/kontroly-nemocenske-kdo-me-nemuze-kontrolovat.
Seznam použitých právních předpisů
Všeobecná deklarace lidských práv
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech
Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
Úmluva o právech dítěte
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku
a úlevách, které jim mají být poskytnuty
Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 158 o skončení pracovního poměru z podnětu
zaměstnavatele
Evropská sociální charta
Listina základních práv Evropské Unie
Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů
členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků,
závodů nebo částí podniků nebo závodů
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů
členských států týkající se hromadného propouštění

115

Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavedení opatření pro podporu
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnic těhotných, nedávno rodících nebo
kojících, ve znění pozdějších úprav
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 373/2011 Sb., kterým se mění zákon o specifických zdravotních službách, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích
posudkové péče)
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
Loi relative aux contracts de travail de 3 Juillet 1978
Convention collective de travail n° 109 - Convention collective de travail concernant la
motivation du licenciement du février 2014
Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, ve znění pozdějších předpisů
Seznam použité judikatury
a) Ústavní soud
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 11/08
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08
Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2449/15
Nález Ústavního soudu ČR ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/12
b) Nejvyšší soud
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. 11. 1967, sp. zn. 6 Cz 193/67
116

Zpráva Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19. 6. 1975, sp. zn. Cpj 104/74
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 16. 12. 1976, sp. zn. 5 Cz 52/76
Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18. 12. 1977, sp. zn. 5 Cz 10/77
Zpráva Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 24. 3. 1978, sp. zn. Cpjf 17/77
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 4. 1992, sp. zn. 6 Cdo 1/92
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 5. 1997, sp. zn. 2 Cdon 1053/96
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 6. 1997, sp zn. 2 Cdon 727/96
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 2. 2001, sp. zn. 21 Cdo 379/2000
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2001, sp. zn. 21 Cdo 730/2000
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. 4. 2001, sp. zn. 21 Cdo 3019/2000
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1790/2000
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2905/2000
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2209/2000
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1615/2001
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2204/2003
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1874/2004
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2098/2004
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 8. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2735/2004
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 1. 2006, sp. zn. 21 Cdo 563/2005
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. 21 Cdo 3133/2005
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2008, sp. zn. 21 Cdo 2542/2007
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 10. 2008, sp. zn. 21 Cdo 4059/2007
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 4. 2009, sp. zn. 21 Cdo 1539/2008
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 2461/2008
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4066/2008
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 11. 2009, sp. zn. 21 Cdo 938/2008
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. 21 Cdo 191/2009
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 8. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1768/2000
117

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 10. 2011, sp. zn. 21 Cdo 2785/2010
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3278/2010
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 8. 2012, sp. zn. 21 Cdo 2854/2011
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 21 Cdo 732/2011
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 12. 2012, sp zn. 21 Cdo 1272/2012
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 1. 2013, sp. zn. 21 Cdo 492/2012
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 3. 2013, sp. zn. 21 Cdo 560/2012
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2013, sp. zn. 21 Cdo 547/2012
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 21 Cdo 3693/2012
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 12. 2013, sp. zn. 21 Cdo 224/2013
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. 21 Cdo 983/2013
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 353/2013
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1822/2013
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. 21 Cdo 4442/2013
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 610/2013
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1161/2013
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1234/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 5. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2425/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3663/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2930/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 9. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5433/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 10. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5126/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 10. 2015, sp. zn. 21 Cdo 2928/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 26. 10. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5054/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 11. 2015, sp. zn. 21 Cdo 4596/2014
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 21 Cdo 630/2015
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 1. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1804/2015
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 3. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2457/2015
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 5. 2016, sp zn. 21 Cdo 4972/2015
118

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3240/2015
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 5727/2015
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 4733/2015
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.1.2017, sp. zn. 21 Cdo 5763/2015.
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3034/2016
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4485/2016
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4230/2016
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 4. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5836/2016
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 8. 2017, sp. zn. 21 Cdo 3635/2016
c) Nejvyšší správní soud
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 20. 9. 2007, sp. zn. 4 Ads 81/2005-125
d) Vrchní soudy
Rozsudek Vrchního soudu ČR v Praze ze dne 6. 3. 1995, sp. zn. 6 Cdo 136/94
Rozsudek Vrchního soudu ČR v Praze dne 27. 1. 1994, sp. zn. 6 Cdo 8/93
c) Krajské soudy, resp. Městský soud v Praze
Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. 62 Co 57/2012

119

Přílohy
Příloha č. 1 – Tabulka výpovědní doby v závislosti na délce pracovního poměru dle
platné belgické pracovněprávní úpravy

Zdroj: www.allenovery.com/SiteCollectionDocuments/english-brochure.PDF
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Výpověď z pracovního poměru
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá institutem výpovědi z pracovního poměru v českém
pracovním právu a vytyčuje si několik základních cílů. V prvé řadě by měla uvést čtenáře
do problematiky právní úpravy výpovědi z pracovního poměru, včetně rozebrání vybrané
relevantní

judikatury.

Druhým

cílem

je

poskytnutí

komparativního

náhledu

na problematiku skrze exkurs do belgické právní úpravy výpovědi. V neposlední řadě
práce reflektuje získané poznatky a zamýšlí se nad náměty v rámci úvah de lege ferenda.
Předložená diplomová práce je členěna do jedenácti částí. První tři části lze
označit za obecné, neboť první část představuje pracovní právo a jeho kontext v právním
řádu České republiky, druhá se zabývá charakteristickou pracovního poměru a jeho
subjektů a objektu. Třetí část se věnuje skončení pracovního poměru v obecné rovině,
neopomíjí ani vliv strategie flexicurity. Čtvrtá část přibližuje vliv mezinárodního práva
a práva Evropské unie na předmětnou právní úpravu. Část pátá se zaobírá výpovědi
z pracovního poměru a jejími náležitostmi v obecné rovině. Posléze je v části šesté čtenáři
přiblížena úprava výpovědi z pracovního poměru ze strany zaměstnance, opomenuto
nezůstává

ani

téma

výpovědi

v souvislosti

s přechodem

práv

a

povinností

z pracovněprávního vztahu. Sedmá část zabývající se výpovědí z pracovního poměru ze
strany zaměstnavatele tvoří jedno z hlavních těžišť této práce, v této časti jsou podrobně
popsány existující výpovědní důvody, a to včetně relevantní judikatury. V rámci sedmé
části je pozornost věnována i ochranné době, výjimkám z této ochranné doby
a odstupnému. Osmá část se zaobírá problematikou neplatného rozvázání pracovního
poměru. Následuje část devátá, jež je v kontextu předložené práce rovněž velmi důležitá,
neboť čtenáři poskytuje náhled do právní úpravy v Belgii. V části desáté je rozebrána
tzv. koncepční novela zákoníku práce z roku 2016 odrážející zákonodárné tendence
v předmětné oblasti. Poslední kapitola v rámci úvah de lege ferenda reflektuje poznatky
získané při psaní této diplomové práce.
V závěru práce autorka hodnotí právní úpravu výpovědi jako funkční, dostupnou
judikaturu pak jako velmi kvalitní a obsáhlou. Autorka však zároveň upozorňuje,
že v následujících letech bude třeba reagovat na vzrůstající poptávku po větší flexibilitě
skončení pracovního poměru.
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pracovní právo, skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
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Notice of termination of employment
Abstract
This diploma thesis deals with the topic of the notice of termination
of employment in the Czech labour law. The thesis sets out multiple primary goals.
The first goal is to introduce the reader to the context of the legal framework of the notice
of termination of employment, including an analysis of selected case law relevant
to the topic. The second goal is to provide a comparative outline via the exploration
of Belgian labour law and its legal regulation of the notice of termination of employment.
Thirdly, the author reflects the findings gathered throughout the thesis and offers some
amendments de lege ferenda.
The diploma thesis is divided into eleven parts. The first three parts relate to
the general description of the matter – the first is devoted to the labour law in the context
of the legal system of the Czech Republic, the second is devoted to specific characteristics
of an employment relationship and its subject and object. The third part discusses
the termination of employment in general and it also takes into account the strategy
of flexicurity. The fourth part aims at enlightening the effect of the international law and
the law of the European Union on the legal regulation of the notice of termination
of employment. The fifth part is devoted to the notice of termination of employment and
its requirements in general. The consequent sixth part is concerned with the notice
of termination of employment given by the employee, it also deals with the notice
of termination of employment in connection with the transfer of rights and obligations
arising from the employment relationship. The seventh part is a crucial part of the thesis,
focusing on the notice of termination of employment given by the employer. This part
describes the reasons for termination of employment, including relevant case law. Special
consideration is given to a protection period, exceptions to the protection period and
a severance pay. The eighth part explores the matter of a void termination
of an employment relationship. The ninth part is very important as it provides an excursus
to the legal regulation of the notice of termination of employment in Belgium. The tenth
part analyses a conceptual amendment to the Labour Law Code proposed in 2016 in order
to uncover the legislative trends as regards the legal regulation of the notice
of termination. The last part reflects the findings gathered throughout the diploma thesis
by offering suggestions de lege ferenda.
In the conclusion, the author of the thesis evaluates the legal regulation
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of termination of employment as a functional body with a vast case law of high quality.
The author, however, highlights that it will be necessary to react to the increasing demand
for more flexible rules on the notice of termination of employment.
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Labour law, termination of employment, notice of termination of employment
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