Univerzita Karlova
Právnická fakulta

Vendula Hříchová

Skončení pracovního poměru pro porušování pracovněprávních
povinností v ČR a SRN

Diplomová práce

Vedoucí práce: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
Datum vypracování práce (uzavření rukopisu): 30. dubna 2018

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Skončení pracovního poměru pro
porušování pracovněprávních povinností v ČR a SRN vypracovala samostatně, všechny použité
prameny a literatura byly řádně uvedeny a práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného
titulu. Vlastní text práce včetně poznámek pod čarou čítá 128 613 znaků.

V Březové dne 30. dubna 2018

_____________
Vendula Hříchová

Poděkování
Na tomto místě bych ráda poděkovala především vedoucí své práce, paní docentce
Margeritě Vysokajové. Velmi si cením jejího pozitivního lidského přístupu při vedení mé práce.
Děkuji především za cenné připomínky, které zásadně zlepšily odbornost této práce.
Rovněž bych ráda poděkovala celé své rodině za to, že mě v posledním roce studia tolik
podporovala a Ondrovi, bez něhož bych tuto práci nikdy nedokončila.

Obsah
Úvod ..................................................................................................................................... 6
1

Pracovní právo v ČR a SRN .......................................................................................... 8
1.1

Postavení a prameny pracovního práva v právním řádu ČR a SRN ....................... 8

1.1.1 Pracovní právo v ČR ......................................................................................... 8
1.1.2 Pracovní právo v SRN .................................................................................... 11
1.2
2

Pracovní právo v soudním procesu ....................................................................... 15

Skončení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností v ČR ............... 17
2.1

Výpověď z pracovního poměru pro porušování pracovních povinností .............. 19

2.1.1 Výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. g) ZP..................................... 22
2.1.2 Výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. h) ZP..................................... 27
2.2

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností .... 30

2.2.1 Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 55 odst. 1 písm. b) ZP ............... 32
3

4

Skončení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností v SRN ............. 34
3.1

Řádná výpověď (ordentliche Kündigung) ............................................................ 36

3.2

Mimořádná výpověď (außerordentliche Kündigung) ........................................... 40

3.3

Důvody spočívající v chování zaměstnance (verhaltensbedingte Gründe) .......... 43

Srovnání dílčích otázek české a německé právní úpravy............................................. 49
4.1

Uvedení důvodu pro skončení pracovního poměru ve výpovědi ......................... 49

4.2

Ochrana před výpovědí u malých zaměstnavatelů ............................................... 50

4.3

Důvody pro skončení pracovního poměru s okamžitou účinností ....................... 51

4.4 Formální naplnění požadavků a sociální ospravedlnění při výpovědi ze strany
zaměstnavatele ........................................................................................................ 52
4.4.1 Soustavné méně závažné porušování povinností – 21 Cdo 5836/2016 .......... 53

4.4.2 Neexistence

absolutních

výpovědních

důvodů

(keine

absolute

Kündigungsgründe) – rozsudek ArbG Mannheim Az. 15 Ca 278/08 ............ 56
4.4.3 Srovnání české a německé judikatury k existenci absolutních výpovědních
důvodů ............................................................................................................ 60
Závěr ................................................................................................................................... 64
Seznam zkratek ................................................................................................................... 66
Literatura ............................................................................................................................ 67
Shrnutí ................................................................................................................................ 69
Summary............................................................................................................................. 70

Úvod
V průběhu svého života se téměř každý setká se situací, v níž bude sjednávat
pracovní poměr, a to ať již jako zaměstnanec či zaměstnavatel. Dle Českého statistického
úřadu byly v druhém čtvrtletí roku 2017 v pracovním poměru zaměstnány téměř čtyři
miliony osob, a zaměstnanci jsou tak jistě nejpočetnější ekonomicky aktivní částí
obyvatelstva. Pro mnohé z obyvatel je příjem ze zaměstnání příjmem jediným a v případě
skončení pracovního poměru se proto domácnost může ocitnout v existenční krizi.
Řada zaměstnanců si tedy klade otázku, jak ovlivnit své vlastní chování tak, aby
splnili veškeré své povinnosti a vyvarovali se možnosti výpovědi ze strany zaměstnavatele.
Nejen pro znalé práva je tudíž vhodné dozvědět se o okolnostech, jež jejich zaměstnavatele
opravňují ukončit pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci (dříve tzv. pracovní kázeň).1
Výše uvedený důvod nejspíše není nejčastějším důvodem pro jednostranné
ukončení pracovního poměru, nicméně je tím, při němž běžně vznikají spory mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tato skutečnost je samozřejmě dána tím, že skončení
pracovního poměru v tomto případě je následkem porušení zaměstnancových povinností.
Zaměstnavatel této možnosti využít může, avšak nemusí, a pokud se tak stane, je tak
učiněno proto, že zaměstnavatel dále nemá zájem konkrétní osobu zaměstnávat (na rozdíl
například od skončení pracovního poměru pro organizační důvody, neboť v tomto případě
by zaměstnavatel zájem na dalším zaměstnávání zpravidla měl, avšak ekonomické důvody
tak neumožňují). Předpokládá také, že zaměstnanec porušil povinnosti stanovené právními
předpisy a tyto povinnosti jsou pro všechny běžné zaměstnance zřejmé.
Tato práce si klade za cíl popsat českou úpravu skončení pracovního poměru pro
porušování pracovních povinností a srovnat ji s obdobnou právní úpravou Spolkové
republiky Německo (SRN). Ke komparaci byla vybrán náš západní soused nejen pro svou

1

Vzhledem ke krkolomnosti uvedeného pojetí jsem si pro další stránky této práce vybrala pojem porušení
pracovních povinností a na dalších stránkách budu pracovat (s výjimkou citování českých zákonů) výhradně
s ním. Uvedený pojem také lépe poslouží při srovnání právních úprav ČR a SRN, neboť jej lze užít v obou
právních řádech.
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hospodářskou a geografickou blízkost, ale také z důvodu rozsáhlé a bohaté judikatury
německého Spolkového pracovního soudu, která by mohla sloužit jako inspirace pro náš
právní řád. Na základě srovnání v těchto konkrétních oblastech může být poukázáno také
na to, jak dále rozvíjet pracovní právo tak, aby byla zachována základní ochrana slabší
strany, tj. zaměstnanců, za současného liberálnějšího přístupu v oblasti ukončování
pracovních poměrů, který by pomohl ekonomickému rozvoji naší země.
V souladu s výše uvedeným je v první části práce popsán systém, postavení
a prameny pracovního práva v obou zemích tak, aby byly zanalyzovány nejdůležitější
rozdíly obou právních řádů. Již v následující kapitole na základě této analýzy může být
přistoupeno k podrobnému výkladu o české právní úpravě skončení pracovního poměru pro
porušování pracovních povinností.
Třetí část této diplomové práce se zabývá ekvivalentem výše uvedeného způsobu
skončení pracovního poměru v německém právu, a to konkrétně tzv. výpovědí zapříčiněnou
jednáním zaměstnance (verhaltensbedingte Kündigung).
V závěrečné čtvrté části budou porovnány některé dílčí otázky, a to především
ve světle nejnovější české judikatury, která bude kriticky zhodnocena a porovnána
s judikaturou německou.
Z používaných metod je v této práci nejvíce zastoupena metoda popisná
a analytická v souvislosti s analýzou platných právních předpisů v prvních třech kapitolách.
Dále je využita metoda komparativní, která se v nejvyšší míře uplatní v závěrečné části
práce.
Cílem této práce je nejen komparovat právní úpravu skončení pracovního poměru
pro porušení pracovních povinností a poukázat na rozdílné právní názory, ke kterým
dochází nejvyšší soudní instance obou zemí, ale zároveň z této komparace vyvodit
kritickou analýzu některých právních stanovisek a provést úvahu nad důsledky jejich
použití v praxi. V konečném důsledku tak práce porovnáním obou právních úprav pomůže
k vytvoření kritického názoru na některé aspekty českého pracovního práva a přispěje tím
k diskuzi nad jeho dalším směřováním.
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1

Pracovní právo v ČR a SRN

1.1

Postavení a prameny pracovního práva v právním řádu ČR a SRN
V úvodní kapitole této diplomové práce bude nejprve pojednáno o systému

pracovního práva v obou zemích, které byly pro komparaci vybrány. Je nutné provést
alespoň základní analýzu předpisů pracovního práva, aby bylo dále možné hovořit
o konkrétních ustanoveních týkajících se skončení pracovního poměru pro porušování
pracovních povinností. Menší část této kapitoly se následně bude zabývat také
pracovněprávními spory v ČR a SRN, resp. způsobem, jakým je upraveno pracovněprávní
soudnictví.
1.1.1 Pracovní právo v ČR
V mnohých právních učebnicích nalézáme pokus o jednoduchou definici
pracovního práva, dle Hůrky je definováno jako „právní odvětví, které upravuje vztahy
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při výkonu práce“.2 Tato definice však není zcela
přesná, neboť se zabývá pouze jednou z oblastí, které pracovní právo upravuje, a to
pracovním právem individuálním. Druhou neméně důležitou složkou je pak pracovní právo
kolektivní.3 Pro tuto práci zásadní je zabývat se především individuálním pracovním
právem.
Individuální pracovní právo upravuje, jak již bylo řečeno výše, vztah mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem, tedy právní vztah, který vzniká v souvislosti se vznikem
základního pracovněprávního vztahu. Pro svou odlišnost od práva občanského je
považováno za samostatné právní odvětví.
Historicky se ovšem samozřejmě z občanského práva vyvinulo, neboť se jedná
o závazkový vztah, který existuje na základě smlouvy, jež v tomto konkrétním případě
zavazuje k výkonu práce, a na kterou se dříve aplikovala neomezeně zásada autonomie vůle
2

HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.
Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-540-1., str. 19.
3
Dle Běliny spadá pod pracovní právo také úprava zaměstnanosti, jejíž převážná část ovšem náleží do práva
veřejného, nikoli soukromého. Vzhledem k tomu, že německé právo tuto oblast bez diskuzí zařazuje do práva
sociálního zabezpečení, nebude tato problematika dále rozebrána.
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(a občanskoprávní normy obecně). Strany smluvního vztahu, tedy zaměstnanec
a zaměstnavatel, si však nebyly a nejsou rovny, a zaměstnavatel proto mohl vyvinout tlak,
kterému se byl zaměstnanec nucen podřídit. Z výše uvedených důvodů musela být obecně
platná smluvní volnost omezena ve prospěch jedné ze stran smluvního vztahu,
zaměstnance.
Pracovní právo se vyvinulo na základě veřejnoprávních zásahů do vztahů
soukromého práva. Ochrana zaměstnance, jež zahrnuje mimo jiné úpravu pracovních
podmínek či rozdílný způsob skončení pracovního poměru, znamenala vznik pracovního
práva, které sice z občanského práva vycházelo, avšak z výše uvedeného důvodu se
v zásadních otázkách odlišovalo.4
Vztah pracovního práva vůči právu občanskému není ovšem pouhou otázkou
historickou, nýbrž oblastí, která je nadále široce diskutována. V ČR je předmětná otázka
komplikovanější zdejší zkušeností. Dle ideologie komunistického režimu nemohla být
práce posuzovaná jako zboží, a tudíž nebylo možné aplikovat na právní vztahy týkající se
závislé činnosti občanský zákoník. Pracovní právo bylo kodifikováno v samostatném
zákoníku, který zahrnoval i obecné instituty. Aplikace občanského zákoníku tak byla
vyloučena také subsidiárně, čímž došlo k naprostému odloučení pracovního práva od práva
občanského, tj. od práva, ze kterého pracovní právo vzniklo.5
Nová pracovněprávní kodifikace, uvedená ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP“), která měla napravit toto nevhodné
uspořádání, vstoupila v účinnost 1. 1. 2007. Na rozdíl od právní úpravy většiny evropských
zemí a prověřené praxe se však neztotožnila s principem subsidiarity občanského zákoníku,
a představila nový způsob úpravy tohoto vztahu, který se nazývá delegace.
Koncepce delegace byla mnohými považována za protiústavní, a byla proto
napadena skupinou poslanců návrhem na zrušení tehdejšího § 4 ZP. Ústavní soud tomuto
4

BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 6.
5
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 5.
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návrhu vyhověl ve svém nálezu Pl. ÚS 82/06 ze dne 12. 3. 2008 s argumentem, že princip
delegace ZP je v rozporu se zásadou právního státu. Tento rozpor se projevuje především
tím, že pracovní právo a jeho důsledky se při aplikaci principu delegace stávají
nepředvídatelné. Při vyloučení subsidiarity občanského zákoníku nemůže ZP pokrýt
všechny situace, které mohou v konkrétním případě nastat, a není jasné, jakými právními
předpisy se konkrétní situace bude řídit.6
Výše uvedený ústavní nález je považován za konečné řešení otázky vztahu
občanského a pracovního práva v ČR, ze kterého vychází i současný občanský zákoník,
tedy zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Na základě
novely ZP provedené zákonem č. 365/2011 Sb. byla tato koncepce zanesena také do
ustanovení § 4 ZP.7
Lze shrnout, že v ČR pracovní právo upravuje především ZP, který komplexně
upravuje individuální pracovní právo. V případě, že některou otázku ZP neupravuje,
subsidiárně se dle § 4 ZP použijí ustanovení OZ, a to vždy v souladu se základními
zásadami pracovněprávních vztahů, přičemž tyto zásady jsou stanoveny v § 1a ZP (zahrnují
mimo jiné zásadu ochrany zaměstnance

či zásadu spravedlivého odměňování

a uspokojivých a bezpečných podmínek pro výkon práce).
Druhou oblastí, kterou pracovní právo normuje, je pracovní právo kolektivní.
Kolektivní pracovní právo zahrnuje oblast právních vztahů vznikajících mezi zástupci
zaměstnanců (v ČR jsou jimi typicky odborové organizace nebo rady zaměstnanců)
a zaměstnavateli či jejich sdruženími.
Pramenem kolektivního pracovního práva jsou mimo jiné kolektivní smlouvy (resp.
jejich normativní části) sjednané na základě kolektivního vyjednávání, které jsou v našem
právním systému považovány za specifický pramen práva, a nelze na ně nahlížet ani jako

6

BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 12.
7
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 13.
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na smlouvy soukromého či veřejného práva.8 Kolektivní smlouvy nemají na rozdíl od
pracovních smluv historickou vazbu na právo občanské.9 Základní kodex pracovního práva
- ZP - upravuje také obecné principy týkající se kolektivních smluv.
Na tomto místě je nicméně vhodné zmínit, že dle statistiky našeho největšího
odborového svazu, Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), který
zaštiťuje většinu odborových svazů, se jejich členská základna v současné době pohybuje
okolo 540 00010 zaměstnanců, což představuje přibližně pouhých 14 % z celkového počtu
zaměstnanců.1112 Lze proto dojít k závěru, že odbory zastupují minimum zaměstnanců
a kolektivní smlouvy nemohou mít v našem právním prostředí zásadní vliv na formování
pracovních podmínek většiny zaměstnanců. Na rozdíl od tradičních západních demokracií,
které často ponechávají konkrétní úpravu na sociálních vyjednávání mezi zástupci
zaměstnanců a zaměstnavateli, je tak v ČR upřednostněna legislativní úprava minimálních
podmínek k práci.
1.1.2 Pracovní právo v SRN
Pokud se zaměříme na našeho západního souseda, zjistíme, že postavení pracovního
práva je v mnoha ohledech rozdílné. SRN byla v minulém století sice stejně jako ČR
zasažena dvěma autoritativními režimy, nicméně německý občanský zákoník (Bürgerliches
Gesetzbuch, dále jen „BGB“) - alespoň ve Spolkové republice Německo – zůstával
v platnosti po celou tuto dobu, přičemž v účinnost vstoupil již roku 1900. S tímto faktem

8

BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 5.
9
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 5.
10
Odborové struktury a vztahy mezi nimi. Českomoravská konfederace odborových svazů [online]. 2015 [cit.
2018-04-29]. Dostupné z: https://www.cmkos.cz/obsah/294/odborove-struktury-vztahy-mezi-nimi/13212.
11
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 1. čtvrtletí 2017. Český statistický úřad [online]. 2017 [cit.
2018-04-29]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/evidencni-pocet-zamestnancu-a-jejich-mzdy-1ctvrtleti-2017.
12
Výpočet: 550 000: 3 947 900 X 100 = 13, 9 %.
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souvisí také skutečnost, že ačkoliv byl BGB nesčetněkrát novelizován, zásadní materie
soukromého práva v tomto kodexu zůstává.13
Dle německého právního řádu je pracovní smlouva typizovaný závazkový poměr14,
a je proto zařazena do zvláštní části závazkového práva BGB, konkrétně pod kapitolu osm
– smlouva o poskytování služeb a jiné podobné smlouvy (Dienstvertrag und ähnliche
Verträge). Tato kapitola BGB nezahrnuje pouze pracovní poměr, ale zároveň upravuje
smlouvy, na základě kterých jsou poskytovány služby mimo závislou činnost, tzv.
svobodnými poskytovateli služby (freie Dienstnehmer).
Obecná část BGB včetně soukromoprávní zásady autonomie vůle by se tak bez
omezení měla aplikovat i na pracovní smlouvy, avšak nerovnost stran pracovněprávních
vztahů i v německém právu našla svou odezvu. Ustanovení BGB jsou zachována jako
základní normy upravující uzavírání pracovních smluv a posouzení právních jednání
jednotlivých subjektů. Podmínky, za kterých je vykonávána závislá činnost, jsou ovšem
regulovány dílčími zákony.
Tyto právní předpisy upravují konkrétní otázky a mají jako lex specialis přednost
před ustanoveními BGB. Nejdůležitější z nich normují například minimální mzdu
(Mindestlohngesetz, dále jen „MiLoG“), ochranu určitých skupin obyvatel jako jsou
mladiství (Jugendarbeitsschutzgestz), matky (Mutterschutzgesetz, dále jen „MuSchG“)
nebo zaměstnanci na rodičovské dovolené (Bundeserziehungsgeldgesetz, dále jen
„BErzGG“). Pro tuto práci je nejdůležitějším zákon na ochranu před výpovědí
(Kündigungsschutzgesetz, dále jen „KSchG“) upravující skončení pracovního poměru
zaměstnavatelem.15

13

Bürgerliches Gesetzbuch mit mit Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz, Produkthaftungsgesetz,
Unterlassungsklagengesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Beurkundungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz
und Erbbaurechtsgesetz 78. überarbeitete Aufl. München: C.H.Beck, 2016. Beck-Texte im dtv. ISBN 978-3406-70283-9, str. 11.
14
DÜTZ, Wilhelm. Arbeitsrecht. 4. neubearbeite Aufl. München: Beck, 1999. Grundrisse des Rechts. ISBN
3-406-44563-2, str. 1.
15
SCHAUB, Günter, Ulrich KOCH a Rüdiger LINCK. Arbeitsrechts-Handbuch: systematische Darstellung
und Nachschlagewerk für die Praxis. 10., neu bearbeitete Aufl. München: Beck, 2002. ISBN 3-406-48751-3,
str. 52.
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Lze uzavřít, že v německém právním řádu neexistuje zákoník, který by pracovní
právo komplexně upravoval. Na rozdíl od ČR tedy pracovní právo není kodifikováno a řídí
se ustanoveními BGB, která jsou modifikována jednotlivými speciálními zákony. Nicméně
ani tyto zákony nepokrývají veškerou problematiku německého pracovního práva.
Dütz16 vysvětluje neaktivitu německého zákonodárce v této oblasti několika
problémy, které jsou pracovnímu právu vlastní. Zákonodárce vytváří především obecné
klausule a neupravuje celou materii, neboť pracovní právo je oborem, ve kterém dochází ke
stálým změnám a přílišná kazuistika či normování zákonem by zabrzdily přirozený
ekonomický vývoj. Stejně důležitým důvodem je skutečnost, že se v pracovním právu
střetávají zájmy různých subjektů, které jsou velmi často ve vzájemném rozporu. Bez
širokého politického konsensu je ovšem zákonodárce raději pasivní, než by se vystavil
možnosti ztráty mandátu v následujících volbách.
Z tohoto důvodu hraje v pracovním právu SRN ještě více než v ostatních
soukromoprávních oblastech roli judikatura. Nejenže soudy vykládají obecné hypotézy,
soudní rozhodnutí nahrazují i celé právní instituty. Příkladem může být úprava kolektivního
vyjednávání, tedy procesní stránky kolektivního pracovního práva, která je vytvořena
výhradně judikaturou německých vyšších soudů.17
Kromě judikatury mezerovité normy pracovní práva vždy doplňovala také německá
obdoba kolektivních smluv (Tarifverträge18), tedy výsledek jednání mezi zástupci
zaměstnanců a zaměstnavateli, resp. zástupci zaměstnavatelů. Sociální dialog má
v Německu dlouhou historii a na základě kolektivních smluv byly tradičně upraveny
podmínky zaměstnanců v konkrétních oborech. V posledních letech však dochází
i v Německu k tomu, že se tyto kolektivní smlouvy vztahují na čím dál menší počet

16

DÜTZ, Wilhelm. Arbeitsrecht. 4. neubearbeite Aufl. München: Beck, 1999. Grundrisse des Rechts. ISBN
3-406-44563-2, str. 9.
17
DÜTZ, Wilhelm. Arbeitsrecht. 4. neubearbeite Aufl. München: Beck, 1999. Grundrisse des Rechts. ISBN
3-406-44563-2, str. 9.
18
Nelze je s českými kolektivními smlouvami ztotožňovat ve všech ohledech, nicméně popis těchto odlišností
nemůže být vzhledem k tématu a rozsahu této práce zahrnut.
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zaměstnanců. Dle statistiky Spolkového statistického úřadu1920 se v největším odborovém
svazu (Der Deutsche Gewerkschaftsbund), který zaštiťuje většinu jednotlivých odborových
organizací, v roce 2016 sdružovalo pouhých šest milionů zaměstnanců. Vzhledem
k celkovému počtu zaměstnanců, jež činil v roce 2016 čtyřicet milionů, se tak jedná jen
o 15 % zaměstnanců. Toto číslo lze srovnat se situací v ČR.
I tento fakt kupříkladu zapříčinil to, že němečtí zákonodárci přistoupili k dosud
nemyslitelné úpravě minimální mzdy zákonem. Stalo se tak již výše uvedeným zákonem
o minimální mzdě, známým pod zkratkou MiLoG, a to s účinností k 1. 1. 2015. Tehdejší
vládní koalice v koaliční smlouvě přímo deklarovala, že zákon reaguje na nedostatečnou
závaznost kolektivních smluv pro některé zaměstnance.21
Závěrem lze shrnout, že česká úprava pracovního práva je komplexnější a pro
právní laiky přehlednější, nicméně vzhledem k převažující úpravě zákonem také rigidnější,
neboť zákonodárný proces má svá specifika a nelze jej uspíšit. Německo naproti tomu vždy
ponechávalo alespoň část materie na sociálním dialogu a pokud bylo něco upraveno
zákonem, vždy se jednalo o obecnou úpravu, která v některých případech vyžaduje výklad
judikaturou, aby bylo dosaženo zásady právní jistoty. V poslední době však i v SRN klesá
počet zaměstnanců sdružujících se v odborech a aktivita odborů obecně a zákonodárce tak
musí hledat nové způsoby, jak zaměstnancům jejich základní práva zajistit.
Výše uvedené obecné závěry týkající se německého a českého pracovního práva lze
v plné míře uplatnit i na právní normy upravující skončení pracovního poměru, které budou
popsány v následujících kapitolách.

19

Anzahl der Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) von 1994 bis 2017. Das Statistikportal
[online].
2017
[cit.
2018-04-29].
Dostupné
z:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/3266/umfrage/mitgliedszahlen-des-dgb-seit-dem-jahr-1994/.
20
Saison- und kalenderbereinigte Anzahl der Erwerbstätigen mit Wohnsitz in Deutschland (Inländerkonzept)
von März 2017 bis März 2018 (in Millionen). Das Statistikportal [online]. 2017 [cit. 2018-04-29]. Dostupné
z:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1376/umfrage/anzahl-der-erwerbstaetigen-mit-wohnort-indeutschland/.
21
KOALITIONSVERTRAG ZWISCHEN CDU, CSU UND SPD. CDU DE [online]. 2014 [cit. 2018-04-29].
Dostupné z: https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf.
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1.2

Pracovní právo v soudním procesu
Vzhledem ke skutečnosti, jak důležitou úlohu hraje pro zodpovězení dílčích otázek

týkající se skončení pracovního poměru judikatura, je na tomto místě vhodné zabývat se
také strukturou soudnictví pro pracovněprávní spory v jednotlivých zemích a možnosti
přístupu k soudům v případě pracovněprávních sporů.
V českém právním prostředí je zákonodárcem ustaveno pouze jedno obecné civilní
soudnictví, které řeší všechny soukromoprávní spory. Dle § 7 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu, v platném znění, soudy v občanském soudním řízení
projednávají a rozhodují o sporech a jiných věcech, které vyplývají z poměrů soukromého
práva, a které nebyly na základě zákona svěřeny jinému orgánu. V souladu s pojednáním
předchozí kapitoly je jasné, že pracovní právo jako právo soukromé spadá pod toto
ustanovení a pro neexistenci speciálního zákona budou příslušné spory projednávat soudy
v občanském soudním řízení. Pracovněprávní spory poté rozhoduje senát složený z jednoho
soudce z povolání a dvou přísedících, kteří zastupují laickou veřejnost.22
V SRN naproti tomu existuje speciální soudnictví, jež se pracovněprávními spory
zabývá (tzv. Arbeitsgerichtsbarkeit). Dle § 1 a násl. zákona o pracovněprávním soudnictví
(Arbeitsgerichtsgesetz, dále jen „ArbGG“) jsou některé spory a otázky odebrány obecným
soudům a k jejich projednávání jsou příslušné speciální pracovní soudy. Soudní soustava
zahrnuje pracovní soudy první instance (Arbeitsgerichte), zemské pracovní soudy
(Landesarbeitsgerichte)

a

jeden

spolkový

pracovní

soud

se

sídlem

v Erfurtu

(Bundesarbeitgericht, dále jen „BAG“). Pracovněprávní spory u pracovních soudů
a zemských pracovních soudů rozhodují dle § 16 ArbGG senáty složené z jednoho
profesionálního soudce a dvou přísedících, přičemž jeden z nich je vybrán z řad
zaměstnanců, druhý z řad zaměstnavatelů.
Na první pohled je tedy jasné, že v případě Německa jsou pracovněprávní spory
svěřeny do rukou specializovaných soudců, kteří se zaměřují výhradně na tuto
problematiku. Zda tento fakt vede také k větší efektivitě německého soudnictví lze zjistit
22

Řešení sporů z pracovněprávních vztahů – česko-německé srovnání. Praha, 2016. Diplomová. Univerzita
Karlova. Vedoucí práce prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., str. 7.
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z dostupných zdrojů. V roce 2016 bylo v SRN na pracovních soudech (tedy v první
instanci) podáno 374 382 žalob nebo návrhů a do 3 měsíců od tohoto okamžiku bylo
rozhodnuto o 246 376 z nich (statistika neuvádí, zda pravomocně či nepravomocně, pouze
deklaruje fakt, že byly tyto věci vyřízeny), což činí 65,8 % celkového nápadu.23
České soudy naproti tomu dle dostupných zdrojů Ministerstva spravedlnosti24
vydaly pravomocné rozhodnutí ve věci do tří měsíců od podání žaloby v 384 případech
z celkových 3745, tedy v pouhých 10 % případů. Toto číslo samozřejmě nelze brát za
směrodatné bez dalšího, neboť nezohledňuje fakt, že se budou strany sporu odvolávat ke
krajskému soudu a vydání rozhodnutí v prvním stupni se tak nerovná pravomocnému
rozhodnutí. Nicméně i přes to, že bychom přidali na základě této odchylky dalších 20 %
případů, ve kterých bude do 3 měsíců rozhodnutí vydáno, české soudnictví v oblasti
pracovněprávních sporů bude stále na polovině efektivity pracovního soudnictví
německého.
Příčiny a důsledky této skutečnosti by samy vydaly na samostatnou práci a nebudu
se jimi podrobně zabývat. Pro další části této práce je však dle mého názoru možno
konstatovat, že německé soudnictví neodrazuje občany svou délkou a je v této oblasti
fakticky přístupnější než soudnictví české.

23

Tätigkeit der Arbeitsgerichte 2016. Arbeitsgerichte [online]. 2016 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z:
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Statistiken/Ergebnisse-Statistik-Arbeitsgerichtsbarkeit2016.pdf;jsessionid=891815F9E800619181CD79925BBE8ADE?__blob=publicationFile&v=2.
24
Přehled o průměrných délkách řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech. Ministerstvo
spravedlnosti [online]. 2017 [cit. 2018-04-29]. Dostupné z: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledyagend.html.
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2
Skončení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností
v ČR
Pracovní poměr je právním vztahem, jenž má, jak již bylo řečeno výše,
nezastupitelné místo v ekonomické realitě, přičemž v případě jeho skončení se zde
střetávají dva společensky významné zájmy a oba musí platné právo reflektovat
a vypořádat se s nimi.
Na straně jedné stojí zájem zaměstnavatele spočívající v co největší možné
flexibilitě zaměstnávání, a tedy možnosti skončit (a sjednat) pracovní poměr se
zaměstnancem snadným způsobem, zatímco zaměstnanec jako slabší strana právního
vztahu vyžaduje zejména v některých životních situacích ochranu před skončením
pracovního poměru, který mu zajišťuje pravidelný příjem.
Z kompromisu obou zmíněných přístupů poté vychází platná právní úprava, z níž
můžeme definovat některá základní východiska. Zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem
jednostranně rozvázat pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu, zatímco zaměstnanec takto
učinit může. Pracovní poměr je v zásadě možné rozvázat jen s výpovědní dobou, bez
výpovědní doby lze pracovní poměr oběma stranami rozvázat pouze za stanovených
důvodů a jen výjimečně. Subjekty pracovního poměru se mohou dohodnout na jeho
rozvázání, a to s okamžitým účinkem nebo s účinkem k určitému datu. Zaměstnavatel
i zaměstnanec mohou rozvázat pracovní poměr na jeho začátku jednoduše, bez uvedení
důvodu, v případě, že jim tento pracovní poměr nevyhovuje, pokud si tuto možnost
sjednají. A konečně nemožnost rozvázání pracovního poměru, pokud se zaměstnanec
nachází v určitých životních situacích, které jsou v ZP stanoveny (např. těhotenství,
mateřská dovolená, rodičovská dovolená apod.).25
Obecně je ke skončení pracovního poměru nutný právní titul, který literatura dělí
na:
a) právní události,

25

HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.
Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-540-1, str. 186.
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b) právní jednání subjektů pracovního poměru (rozvázání pracovního poměru),
c) úřední rozhodnutí (někteří autoři zařazují úřední rozhodnutí do právních
událostí, např. Hůrka.26)27
Právní události jsou (alespoň částečně) nezávislé na vůli subjektů, a i bez této vůle
tedy pracovní poměr skončí. Jedná se v prvé řadě o případ smrti zaměstnavatele či
zaměstnance, přičemž ve druhém případě pracovní poměr skončí vždy – zaměstnanec je
povinen vykonávat závislou práci osobně, nemůže být zastoupen. V případě smrti
zaměstnavatele tak tomu nebude vždy, pouze pokud nastane smrt zaměstnavatele – fyzické
osoby. Nicméně i v tomto případě může dojít k právnímu nástupnictví na pozici
zaměstnavatele, a to v případě pokračování v živnosti.28
Další právní událostí vedoucí ke skončení pracovního poměru je uplynutí doby. Na
základě této skutečnosti může skončit pouze pracovní poměr sjednaný na dobu určitou.
Tento pracovní poměr však může být bez omezení skončen (nebo rozvázán) také všemi
ostatními způsoby skončení pracovního poměru.
Poslední uváděnou právní událostí je dosažení věkové hranice. Dle Běliny29 se
nejedná o právní událost, která by byla způsobilá ke skončení pracovního poměru, ani
nemůže být výpovědním důvodem pro zaměstnavatele, nicméně v případě některých
povolání je možnost jejich výkonu dosažením určitého věku limitována, a proto kupříkladu
u soudců bude jejich pracovní poměr s koncem kalendářního roku, ve kterém dosáhli věku
70 let, ukončen. Jedná se však o mimořádné výjimky, které jsou obhajitelné vzhledem ke
specifikům těchto povolání (např. neodvolatelnost soudců po jejich jmenování).

26

HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.
Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-540-1, str. 188.
27
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 195.
28
HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015.
Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-540-1, str.189.
29
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 204.
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Nejčastěji30 je ovšem pracovní poměr rozvázán jedním z výše uvedených právních
jednání. Lze rozlišovat jednostranná právní jednání, jakými jsou výpověď, okamžité
zrušení pracovního poměru a zrušení pracovního poměru ve zkušební době a dvoustranná
právní jednání, která jsou založena na shodě subjektů pracovního poměru o jeho rozvázání
– v případě české právní úpravy hovoříme pouze o dohodě o rozvázání pracovního poměru.
O výpovědi i okamžitém zrušení pojednává diplomová práce dále, proto je na tomto
místě vhodné doplnit výklad o posledním způsobu jednostranného rozvázání pracovního
poměru, tedy o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Na rozdíl od jiných
jednostranných způsobů rozvázání pracovního poměru, není zrušení ve zkušební době
(pokud je zkušební doba platně sjednána) omezeno jinými podmínkami. Tato skutečnost je
logickým následkem účelu zkušební doby, která existuje proto, aby zaměstnanec
a zaměstnavatel zjistili, zda jim sjednaný pracovní poměr vyhovuje. Pokud tomu tak není,
zákonodárce nemá v úmyslu rozvázání takové pracovního poměru dále bránit.31
Nejméně častým způsobem skončení pracovního poměru je skončení v souvislosti
s úředním rozhodnutím. Jedná se například o skončení pracovního poměru cizinci, jemuž
byl uložen trest vyhoštění.
2.1

Výpověď z pracovního poměru pro porušování pracovních povinností
Při výpovědi, jako při jednom z jednostranných způsobů rozvázání pracovního

poměru, je oproti ostatním jednostranným právním jednáním, která též mají za následek
rozvázání pracovního poměru, charakteristické, že zde existuje zákonem stanovená
minimální délka výpovědní doby, která činí dva měsíce.
Pracovní poměr bude tedy rozvázán až s uplynutím této výpovědní doby. Ta
zásadně začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a

30

BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 196.
31
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 201.
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končí uplynutím posledního dne následujícího měsíce.32 Výpovědní doba musí být pro obě
strany pracovního poměru stejná, tj. jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, a nemůže
být kratší než výše uvedené dva měsíce.33 Smluvní strany mohou nicméně na druhou stranu
písemnou dohodou výpovědní dobu prodloužit.34
Dalším specifikem výpovědi je její ochranná funkce vůči zaměstnanci. Výpověď
daná zaměstnavateli zaměstnancem nemusí být odůvodněna vůbec nebo může být podaná
z jakéhokoliv důvodu. Pokud se však rozhodne zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr se
svým zaměstnancem výpovědí, je nutné, aby tak učinil s odkazem na jeden z důvodů
stanovených v § 52 ZP. Tento důvod musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možno
zaměnit s jiným a nelze jej dodatečně měnit.
Důvody uvedené v § 52 ZP odpovídají výpovědním důvodům upraveným v Úmluvě
Mezinárodní organizace práce č. 158 o skončení pracovního poměru z podnětu
zaměstnavatele. To i přesto, že Česká republika touto dohodou není vázána. Tyto důvody
lze rozřadit do několika skupin dle jejich obsahu a smyslu:
1. důvody spočívající v organizačních změnách u zaměstnavatele (§ 52 písm.
a), b), c)),
2. důvody reflektující zdravotní stav zaměstnance a ochranu jeho zdraví (§ 52
písm. d) a e)),
3. důvody umožňující zaměstnavateli ukončit pracovní poměr, pokud je
zaměstnanec nezpůsobilý k plnění povinností vyplývajících z pracovního
závazku (tj. zaměstnanec nesplňuje předpoklady a požadavky na výkon
práce) (§ 52 písm. f)),

32

V ZP lze samozřejmě najít výjimky, které se týkají například výpovědi podané před počátkem ochranné
doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v této ochranné době. Dle § 53 odst. 2 ZP se pak ochranná
doba do výpovědní doby nezapočítává, a k rozvázání pracovního poměru dojde až uplynutím zbývající části
výpovědní doby po skončení této ochranné doby.
33
Výjimku tvoří ustanovení § 51a ZP, který upravuje výpověď ze strany zaměstnance, která byla dána
v souvislosti s přechodem práv a povinností. Pracovní poměr v takovém případě skončí nejpozději dnem,
který předcházel dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
34
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 197.

20

4. a konečně, pro tuto práci relevantní, důvody spočívající v chování
zaměstnance při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi (§ 52
písm. g) a h)). 35
K formálním náležitostem výpovědi se dále řadí písemná forma tohoto přípisu
a podmínka, že bude výpověď druhé straně doručena. Na základě § 50 odst. 1 ZP se
k výpovědi, která nesplňuje podmínku písemné formy, nepřihlíží, tj. jedná se o zdánlivé
právní jednání. Dle Běliny je tímto dosaženo naplnění požadavku právní jistoty mezi
účastníky pracovního poměru, neboť by pouhá ústní výpověď byla v soudním řízení
obtížně přezkoumatelná.36
Doručení výpovědi je nutné k její účinnosti. Až doručením do rukou adresáta se
tedy výpověď stává účinnou a může vyvolávat zamýšlené právní následky. To je zásadní
především pro běh výpovědní lhůty, o které bylo pojednáno již výše. Pro praxi je zásadním
poznatkem, že zaměstnavatel je povinen doručovat výpověď zaměstnanci do vlastních
rukou.
Doručená výpověď může být následně odvolána, avšak pouze se souhlasem druhé
smluvní strany. Odvolání výpovědi i souhlas s tímto odvoláním musí být učiněny
písemně.37
V další části práce budou podrobně rozebrány výpovědní důvody, které dle svého
obsahu spočívají v sankci vůči zaměstnanci v důsledku jednání, jež není v souladu se
zaměstnancovými pracovními povinnostmi. Důraz bude kladen především na výpověď dle
§ 52 písm. g) ZP, nicméně pro úplnost bude také doplněna podkapitola o výpovědním
důvodu dle § 52 písm. h) ZP.

35

BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-290-8, str. 315 – 316.
36
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 197.
37
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 197.
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2.1.1 Výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. g) ZP
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď dle § 52 písm. g) ZP, pokud:
1. jsou dány důvody, pro které by zaměstnavatel mohl se zaměstnancem zrušit
pracovní poměr okamžitě, tedy že:
a) zaměstnanec byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok,
nebo byl-li zaměstnanec 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 šest
měsíců; nebo
b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů
vztahující se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem
(bližší výklad k okamžitému zrušení pracovního poměru pro zvlášť
hrubé porušení pracovních povinností bude podán v další kapitole).
2. porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahující
se k jím vykonávané práci závažně; nebo
3. porušoval-li zaměstnanec soustavně povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahující se k jím vykonávané práci méně závažným způsobem,
a byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením takové
povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi.
V prvé řadě je nutné zabývat se otázkou, jaké jsou konkrétní povinnosti
zaměstnance vyplývající z pracovního poměru a kde jsou stanoveny. Lze tvrdit, že
povinnosti zaměstnance vyplývají především ze zákona (§ 38 odst. 1 písm. b), § 301
a § 302–304 ZP, ve kterých jsou upraveny obecné premisy jako například povinnost
zaměstnance pracovat dle svých sil, znalostí a schopností) a dále dle konkrétní situace u
zaměstnavatele z pracovního řádu či jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele a z pracovní

22

(nebo jiné) smlouvy. Zaměstnanec je samozřejmě také povinen řídit se pokyny svého
nadřízeného vedoucího zaměstnance.38
Na tomto místě by bylo záhodno pozastavit se nad stanovením pracovních
povinností ve vnitřních předpisech zaměstnavatele, neboť ty na rozdíl od pracovní či jiné
smlouvy nemá zaměstnanec možnost ovlivnit.39 Dle § 305 ZP se obecně zakazuje, aby
vnitřní předpis (jehož zvláštním druhem je i pracovní řád) ukládal zaměstnanci povinnosti,
které ZP nestanoví40, nebo zkracoval jeho práva zaručená ZP. Nicméně dle Běliny je nutné
v tomto případě rozlišovat mezi vnitřními mzdovými a platovými předpisy (nebo jinými
vnitřními předpisy zakládající další pracovněprávní nároky), na které se uvedený zákaz
vztahovat bude a vnitřními předpisy organizační povahy či předpisy upravujícími pracovní
(technologické) postupy, které jsou pouhými „akty řízení“ a zákaz se na ně tak vztahovat
nemůže. Bělina podotýká, že ZP neupravuje konkrétní, individuální, pokyn zaměstnavatele
zaměstnanci, který stanovuje jeho povinnosti; a není důvod pro to, aby tak činil v případě
normativních aktů řízení. Opačný výklad by dle jeho názoru vedl k absurdním závěrům,
s čímž lze jedině souhlasit.41
V zásadě tak zaměstnavatel není omezen v tom, jaké povinnosti svým
zaměstnancům ve vnitřních předpisech organizační povahy či předpisech týkající se
pracovních postupů stanoví. Samozřejmě se musí jednat o povinnosti vztahující se
k zaměstnancově pracovnímu poměru. Zaměstnavatel musí své zaměstnance s vnitřními
předpisy seznámit, aby jejich plnění mohl vyžadovat. Obsahově je také nutné, aby
upravovaly organizaci nebo konkrétní postupy na pracovišti. Nicméně každý, kdo se někdy
setkal s vnitřními předpisy (nejčastěji) velkých nadnárodních korporací, jistě dosvědčí, že
tyto organizační normy stanoví povinnosti zaměstnance velmi podrobně a můžou
38

BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-290-8, str. 333.
39
Samozřejmě u pracovních smluv řadových zaměstnanců není v praxi běžné, aby se o konkrétních bodech
této smlouvy mezi budoucím zaměstnavatelem a budoucím zaměstnancem jednalo, nicméně teoretická
možnost tu zůstává a zaměstnanec má alespoň na výběr, zda pro něj nevýhodnou pracovní smlouvu podepíše
či nikoliv. Naproti tomu s vnitřními předpisy se zaměstnanec seznamuje ve většině případů až po nástupu do
práce a podobu svých konkrétních povinností do té doby nezná.
40
Pracovní řád může povinnosti stanovené v ZP rozvádět, nikoli však vytvářet nové.
41
BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-290-8, str. 1184–1185.
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konkretizovat předmětné povinnosti a tzv. „deadline“ termíny s přesností na hodiny. Lze si
klást otázku, zda je porušení takového termínu nutné bez ohledu na další okolnosti
považovat za porušení pracovních povinností zaměstnance.
Lze shrnout, že zaměstnanec se dopouští porušení pracovních povinností v případě,
že poruší vnitřní předpis zaměstnavatele, přímý pokyn zaměstnavatele nebo zákonná
ustanovení týkající se jeho povinností. Na otázku, zda je nutné mimo tyto formální
požadavky splnit také určité materiální hledisko (tedy například, zda musí být porušením
daných povinností ohroženo fungování zaměstnavatele či ohrožen vztah důvěry mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem), dává odpověď především judikatura, jejíž stanoviska
jsou zpracována dále v této kapitole.
Výše uvedené povinnosti je zaměstnanec povinen dodržovat od vzniku pracovního
poměru. Pokud je splněn požadavek vnitřního účelového vztahu k pracovnímu vztahu, tedy
že jednání zaměstnance, kterým porušil své pracovní povinnosti, má vztah k jeho
pracovnímu poměru, nezáleží na tom, zda se porušení pracovních povinností zaměstnanec
dopustil v pracovní době či v době odpočinku (např. způsobení škody na majetku
zaměstnavatele bude vždy považováno za porušení pracovních povinností, a to i pokud
k němu dojde mimo pracovní dobu).42
Další podmínkou platné výpovědi dle § 52 písm. g) ZP je skutečnost, že se
zaměstnanec domnělého porušení pracovních povinností dopustil zaviněně, tedy úmyslně
nebo alespoň s vědomou či nevědomou nedbalostí.43
Zaměstnavatel má dále možnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr pouze
tehdy, pokud tak učiní ve lhůtách stanovených v § 58 ZP, tedy v subjektivní lhůtě dvou
měsíců počínající dnem, kdy se dozvěděl o důvodu výpovědi, a objektivní lhůtě jednoho
roku od chvíle, kdy k porušení pracovních povinností došlo.

42

BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-290-8, str. 333.
43
BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-290-8, str. 334.
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Po zodpovězení otázky, zda zaměstnanec vůbec své povinnosti vyplývající
z pracovního poměru porušil, nastává fáze hodnocení, jakého stupně intenzity toto porušení
dosáhlo. ZP rozlišuje v tomto ohledu mezi (i.) zvlášť hrubým, (ii.) závažným a (iii.)
soustavným méně závažným porušením pracovních povinností.
Dle judikatury Nejvyššího soudu se v případě § 52 písm. g) ZP jedná o právní
normu s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou; tedy že hypotéza této právní normy
není stanovena přímo právním předpisem a „(…) přenechávají tak soudu (takové právní
normy), aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu
právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností.“44. Intenzita porušení
pracovních povinností se tak bude posuzovat v každém jednotlivém případě individuálně
a dle výše uvedené judikatury NS se při soudním sporu zejména přihlédne k osobě
zaměstnance a jeho funkci v organizaci, k dosavadnímu plnění pracovních úkolů,
k důsledkům porušení povinnosti, k míře zavinění zaměstnance apod.
V případě, že zaměstnavatel již předem v pracovní smlouvě či jiném (např.
vnitřním) předpise stanoví, jak se bude konkrétní porušení povinnosti hodnotit (např. že
každá neomluvená absence zaměstnance je považována za zvlášť hrubé porušení
pracovních povinností a bude sankcionována okamžitým zrušením pracovního poměru),
nebude se k takovému vymezení v případě sporu o neplatnost výpovědi před soudem
přihlížet.45
Zvláštní pozornosti zasluhuje nejnižší stupeň intenzity porušování pracovních
povinností, takzvané soustavné méně závažné porušení povinnosti vyplývající z pracovního
poměru. Dle NS lze tento důvod pro výpověď využít v případě, že došlo nejméně ke třem
porušením pracovní povinnosti zaměstnance,46 přičemž vzhledem ke skutečnosti, že
zákoník práce neupravuje jinou, nižší intenzitu porušení povinností zaměstnance než méně
závažnou, dochází NS k závěru, že je nutné posoudit každé porušení pracovních povinností
alespoň jako méně závažné.47 Na základě tohoto výkladu je dle NS možné, aby bylo
44

Rozhodnutí NS spis. zn. 21 Cdo 735/2000 ze dne 14. 2. 2001.
Rozhodnutí NS spis. zn. 21 Cdo 1228/99 ze dne 19. 1. 2000.
46
Rozhodnutí NS spis. zn. 6 Cdo 1/92 ze dne 28. 4. 1992.
47
Rozhodnutí NS spis. zn. 21 Cdo 3019/2000 ze dne 12. 4. 2001.
45
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jakékoliv
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sankcionováno výpovědí

a

skončením

pracovního poměru, což je dle mého názoru více než nešťastné. Pokud NS ve shora
uvedeném judikátu deklaruje, že se v případě § 52 písm. g) ZP jedná o relativně abstraktní
hypotézu, která vyžaduje výklad soudu v každém jednotlivém případě, neznamená to též –
mimo zhodnocení, jaké intenzity porušení pracovních povinností dosáhlo - možnost úvahy,
že zákonem požadované intenzity vůbec nebylo dosaženo? Také touto otázkou se bude
diplomová práce zabývat v dalších kapitolách.
Mimo výše uvedené je další zvláštností tohoto důvodu pro skončení pracovního
poměru povinnost zaměstnavatele zaměstnance na možnost výpovědi písemně upozornit.
Toto upozornění musí být zaměstnanci doručeno v době šesti měsíců před doručením
výpovědi pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností a vždy
v souvislosti s tímto porušováním (tedy musí být doručeno po jednom z porušení, po
kterém následuje další porušení, na něž již naváže podání výpovědi).48
Pro úplnost tohoto pojednání o výpovědi dle § 52 písm. g) ZP je vhodné doplnit, že
v případě předmětného výpovědního důvodu se uplatní zákaz výpovědi v ochranné době
pouze:
1. vůči

zaměstnankyni

čerpající

mateřskou

dovolenou

(zaměstnanci

čerpajícímu rodičovskou dovolenou po dobu, po kterou je žena oprávněna
čerpat mateřskou dovolenou) pro důvody, pro které může být pracovní
poměr zrušen okamžitě (viz výše); nebo
2. vůči těhotné zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou
a zaměstnanci/zaměstnankyni čerpajícím rodičovskou dovolenou, pokud
porušili pracovní povinnosti závažně nebo soustavně méně závažným
způsobem.49
Ochranné doby pro jiné zaměstnance se neuplatní, neboť v případě porušení
pracovních povinností nemůže být po zaměstnavateli spravedlivě požadováno, aby
48

BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-290-8, str. 335.
49
BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-290-8, str. 335–336.
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zaměstnance, který takovým způsobem narušil vztah důvěry mezi nimi, nadále
zaměstnával.
2.1.2 Výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. h) ZP
Pro úplné zpracování tématu této práce je vhodné zmínit možnost rozvázání
pracovního poměru dle § 52 písm. h) ZP, neboť se alespoň na první pohled zdá, že se také
v tomto případě jedná o další výpovědní důvod vedoucím k rozvázání pracovního poměru
pro porušení pracovních povinností zaměstnance.
Tento výpovědní důvod byl vložen do ZP při jeho novelizaci zákonem č. 365/2011
Sb., a to s účinností od 1. 1. 2012. Jedná se o výpovědní důvod, jenž nemá oporu v Úmluvě
Mezinárodní organizace práce č. 158 a nelze jej nalézt ani v právních řádech jiných zemí,
a to proto, že byl tento důvod do zákoníku vložen pouze jako reakce na faktickou
nemožnost

veřejnoprávních institucí

ohlídat, zda zaměstnanec pobírající

dávky

nemocenského pojištění dodržuje stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce.50
Novelizací bylo do ZP rovněž vloženo nové ustanovení § 301a obsahující tzv. jiné
povinnosti zaměstnance. Toto ustanovení stanoví, že zaměstnanec je povinen dodržovat
režim dočasně práce neschopného pojištěnce. Stejná povinnost je již ovšem upravena
veřejným právem, a to konkrétně zákonem o nemocenském pojištění (§ 56 zákona
o nemocenském pojištění). Dle § 52 písm. h) ZP může být porušení této povinnosti v době
prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti sankcionováno jednostranným
rozvázáním pracovního poměru. 51
O protiústavnosti výše uvedeného výpovědního důvodu byla přesvědčena část
poslanců, která proto Ústavnímu soudu podala návrh na zrušení této části ZP společně
s navazujícími ustanoveními ZP a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZoZ).
Ústavní soud návrh nicméně zamítl.

50

BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 198.
51
BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 198.
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V odůvodnění příslušného nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 10/12 ze dne 23. 5. 2017
mimo jiné zaznělo známé stanovisko, že sociální práva musí být upravena zákonem,
přičemž zákon a zákonodárce stanovuje jejich konkrétní podobu. Sociální práva se z tohoto
důvodu budou vždy z hlediska jejich souladu s ústavou posuzovat úžeji než například
základní lidská práva a svobody. V oblasti sociálních práv může k protiústavnosti dojít
pouze za situace, kdy bude zasaženo do „esenciálního obsahu“ předmětného sociálního
práva.
I na základě této argumentace tedy bylo možno přistoupit k tomu, že zákonodárce
provedl od 1. 1. 2009 zásadní změnu v systému nemocenského pojištění, která výměnou za
nižší sazbu pojistného uložila zaměstnavatelům povinnost poskytovat po dobu prvních 14
kalendářních dní nemoci náhradu mzdy nebo platu jako ekvivalentu nemocenských dávek.
Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel tuto náhradu v době prvních 14 kalendářních
dnů vyplácí ze svých zdrojů, je dle argumentů ÚS (uvedených ve zmiňovaném nálezu)
nutné zaměstnavateli poskytnout možnosti, jak kontrolovat, že jsou jeho peníze opravdu
vynakládány na odpovídající účely, tj. za účelem co nejrychlejšího uzdravení zaměstnance.
Do ZP proto byly vloženy povinnosti, které primárně s povinnostmi vyplývajícími
z pracovního poměru nemají nic společného, nicméně které zde musely být upraveny, aby
měl zaměstnavatel možnost kontroly nad svými peněžními prostředky. Dle ÚS je jen dále
logické, že v případě zvlášť hrubého porušení těchto jiných povinností je zaměstnavatel
oprávněn se zaměstnancem ukončit pracovní poměr, neboť zaměstnavatel ztratil takovým
jednáním zaměstnance důvěru v něj.52
Ačkoliv se soudci Ústavního soudu shodli na ústavnosti předmětného výpovědního
důvodu, je velice zajímavé (a ačkoli to není primárně tématem této práce) zaměřit se na
odlišné stanovisko soudce Ludvíka Davida a odlišné stanovisko Pavla Rychetského
a Kateřiny Šimáčkové.

52

§ 52 písm. h) muselo být do ZP vloženo jako další písmeno v předmětném §52, neboť povinnosti uvedené v
§301a nejsou (jak již bylo řečeno několikrát výše) povinnostmi vzplývající z pracovního poměru a nemohou
být proto podřazeny pod písm. f) či g).
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Ve svých názorech tito tři soudci vyjadřují přesvědčení, že výpovědní důvod
z hlediska ústavnosti obstojí, tedy v tomto případě pouze došlo k naplnění možnosti
(a povinnosti) upravit konkrétní obsah sociálních práv zákonem, v případě nových
ustanovení ZoZ tomu však není. Dle § 39 odst. 2 písm. b) ZoZ totiž nárok na podporu
v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání, se kterým byl v době posledních 6 měsíců
před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovní
vztah z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a ZP zvlášť hrubým
způsobem. Jak i dle mého názoru správně obě stanoviska podotýkají, úprava povinností
vyplývajících z oblasti nemocenského pojištění v ZP je naprosto nesystematická, avšak její
následné navázání na jiné dávky sociálního zabezpečení již nemůže být považováno za
ústavně konformní.
Výsledek soukromoprávního vztahu tak má dopad do veřejnoprávních práv osoby
a v podstatě je tak (bývalý) zaměstnanec dvakrát trestán za stejné porušení svých
povinností. Pokud zaměstnavatel navíc své právo ukončit pracovní poměr z tohoto důvodu
zneužije, nezbývá zaměstnanci nic jiného než obrátit se na soud a až na základě následného
pravomocného rozsudku dojde k možnosti zažádat si o dávku podpory v nezaměstnanosti.
To je však v naprostém rozporu s účelem dávky v nezaměstnanosti, která má zaměstnanci
pomoci překonat složité sociální období před přijetím do nového zaměstnání.
Výpověď z pracovního poměru tak nahrazuje správní rozhodnutí, které by jinak
v podobné věci muselo být vydáno a proti kterému by se zaměstnanec mohl snáze bránit,
pokud porovnáme délku civilního řízení v pracovněprávních sporech oproti délce správního
řízení. Z výše uvedených důvodů proto pochopitelně disentující soudci mají za to, že
uvedené ustanovení ZoZ mělo být zrušeno pro rozpor s právem na zabezpečení
v nezaměstnanosti, zaručeným článkem 26 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
Tato práce se nadále bude zabývat výpovědními důvody, které opravdu lze označit
za výpovědní důvody spočívající v porušování pracovních povinností zaměstnance,
nicméně výpovědní důvod dle § 52 h) ZP je natolik zajímavou oblastí, že jej bylo záhodno
i zde zpracovat.
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2.2

Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností
Další možností, kterou lze využít, pokud jedna ze stran pracovního poměru porušila

své pracovní povinnosti, je okamžité zrušení pracovního poměru.
Tímto pojmem označuje český právní řád způsob jednostranného rozvázání
pracovního poměru, které se od ostatních jednostranných rozvázání (především výpovědi)
liší tím, že po druhé straně tohoto vztahu není možné spravedlivě požadovat další trvání
pracovního poměru (a to ani po dobu výpovědní doby), neboť se zaměstnanec či
zaměstnavatel dopustili takového jednání, které je v rozporu s jejich základními
povinnostmi. Pracovní závazek tak je ukončen v den doručení okamžitého zrušení druhé
straně. 53
Na straně zaměstnance je takovým základním právem, které odpovídá základní
povinnosti zaměstnavatele, právo na spravedlivou odměnu. Z tohoto důvodu může
zaměstnanec okamžitě zrušit svůj pracovní poměr v případě, že tuto odměnu neobdrží do
15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 56 odst. 1 písm. b) ZP), tedy do 15 dnů od
posledního dne v měsíci, ve kterém měla být odměna vyplacena.
Jiný důvod pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, který
lze označit za porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem, ZP nepřipouští.
Nelze tak pro stejně závažné porušení povinností zaměstnavatelem, které je srovnatelné
s nezaplacením odměny ani 15 dnů po její splatnosti, pracovní poměr rozvázat okamžitě.
Dalším důležitým předpokladem pro trvání pracovního poměru je skutečnost, zda je
zaměstnanec pro výkon práce způsobilý. Pokud tomu tak není a dalším výkonem práce je
ohroženo zaměstnancovo zdraví (a zaměstnavatel mu neumožnil výkon jiné práce), může
zaměstnanec okamžitě ukončit pracovní poměr dle § 56 odst. 1 písm. a) ZP.
V obou případech okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je
zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku, a to po dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.
53

BĚLINA, Miroslav, Jan PICHRT, Petr HŮRKA, Jakub MORÁVEK, Věra ŠTANGOVÁ, Martin ŠTEFKO,
Petr TRÖSTER a Margerita VYSOKAJOVÁ. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání
2017. Praha: C.H. Beck, 2017. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-667-8, str. 200.
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Z pohledu zaměstnavatele spočívají důvody pro okamžité zrušení v chování
(jednání) zaměstnance. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se
zaměstnancem, (i.) pokud byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin
nebo (ii.) pokud se zaměstnanec dopustil porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým
způsobem.
Pro oba dva tyto důvody může být se zaměstnancem pracovní poměr rozvázán také
výpovědí dle § 52 písm. g) ZP a okamžité zrušení by tak mělo být využito pouze výjimečně
– za takových okolností, za kterých není možné zaměstnance zaměstnávat ani po dobu
výpovědní doby. Při této úvaze musí být brány v potaz konkrétní okolnosti, které vedly
k možnosti skončit pracovní poměr okamžitým zrušením, s ohledem na to ,,(…) jaký dopad
na plnění funkcí zaměstnavatele na jedné straně a na postavení zaměstnance (např.
vzhledem k jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům) na straně druhé by jeho další
zaměstnávání (případně do uplynutí výpovědní doby) v prvním případě či skončení
pracovního poměru ve druhém případě mělo.“54
Stejně jako v případě výpovědi je při okamžitém zrušení pracovního poměru nutnost
dodržení písemné formy, jinak se ke zrušení nepřihlíží a jedná se v takovém případě
o zdánlivé právní jednání.
Zaměstnavatel stejně jako v případě výpovědi dle § 52 písm. g) ZP nemůže využít
okamžité zrušení vůči zaměstnancům, kteří se nacházejí v určitých specifických životních
situacích. Zákonodárce k tomuto přistoupil proto, že předmětní zaměstnanci většinou práci
fakticky nevykonávají a nezpůsobují tedy problémy na pracovišti, neboť se na něm
nenacházejí.55 Dle § 55 odst. 2 ZP tak nemůže být pracovní poměr zaměstnance rozvázán
okamžitým zrušením v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně čerpající mateřskou
dovolenou a zaměstnankyně nebo zaměstnance čerpající rodičovskou dovolenou.

54

BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN
978-80-7400-290-8, str. 366.
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31

2.2.1 Okamžité zrušení pracovního poměru dle § 55 odst. 1 písm. b) ZP
Ze strany zaměstnance lze pracovní poměr zrušit okamžitě pro porušování
pracovních povinností zaměstnavatelem pouze z důvodu stanoveného velmi kazuisticky,
a to pro nevyplacení mzdy zaměstnavatelem v určité přiměřené době. Důvod pro tuto
zákonnou úpravu je záhadný, neboť v konečném důsledku znamená, že je zaměstnanec
nucen setrvat po dobu výpovědní doby u zaměstnavatele, který své povinnosti porušuje
stejně, ne-li více závažným způsobem. Lze si představit situaci, při které bude zaměstnanci
zaměstnavatelem odcizena určitá peněžní částka nebo bude ze strany svých nadřízených
šikanován. Ani v tomto případě nemá zaměstnanec možnost rozvázat pracovní poměr
okamžitě, neboť ZP nestanoví žádný obecný důvod.
Ze strany zaměstnavatele ovšem tento obecný důvod existuje. Je jím okamžité
zrušení z důvodu zvlášť hrubého porušení povinností zaměstnancem a tato práce se dále
bude zabývat právě jím.
K okamžitému zrušení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností
může být přistoupeno, pokud zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající z pracovního
poměru zvlášť hrubým způsobem. Na tomto místě je vhodné uvést, že dle judikatury NS56
jsou oba dva důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem dle § 55
odst. 1 ZP samostatné a na sobě navzájem nezávislé. Není tak nutné, aby porušení
pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem dosahovalo takové intenzity, aby mohlo
být sankcionováno trestním právem, a aby tak mohl být alespoň teoreticky naplněn i důvod
dle § 55 odst. 1 písm. a) ZP.
Stejně jako v případě rozvázání pracovního poměru na základě výpovědi pro
porušování pracovních povinností patří výše uvedené ustanovení k právním normám
s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou a bude tak záležet pouze na konkrétních
okolnostech, zda soud posoudí dané porušení povinností zaměstnance jako zvlášť hrubé.
Od této premisy ovšem NS v některých svých rozhodnutích upouští a dává tak
zaměstnavatelům alespoň zčásti návod k tomu, za jakých okolností můžou se
56

Rozhodnutí NS spis. zn. 21 Cdo 2857/2000 ze dne 12. 9. 2001.

32

zaměstnancem pracovní poměr rozvázat bez výpovědní doby. Dle názoru vyjádřeného
v rozhodnutí NS vedeného pod spis. zn. 21 Cdo 2596/2011 ze dne 17. 10. 2012 je útok na
majetek zaměstnavatele (přímý či nepřímý) tak závažným porušením pracovních
povinností, že je zaměstnavatel oprávněn bez dalšího tento útok považovat za zvlášť hrubé
porušení povinností.
V jiném rozhodnutí57 se NS zabýval otázkou, kolik dní tzv. neomluvené absence
zaměstnance lze obecně sankcionovat okamžitým zrušením pracovního poměru a došel
k závěru, že u běžných zaměstnanců (nezastávajících vedoucí pozice) je možné pracovní
poměr rozvázat s okamžitou účinností při absenci trvající po dobu pěti pracovních dní.58
Ostatní podmínky, jež musí být naplněny pro platné rozvázání pracovního poměru
předmětným způsobem, jsou identické s podmínkami skončení výpovědí dle § 52 písm. g)
ZP (viz odpovídající podkapitola).

57

Rozhodnutí NS spis. zn. 21 Cdo 2542/2007 ze dne 21. 5. 2008.
Samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu, důvodům nepřítomnosti
zaměstnance v práci apod.
58
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3
Skončení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností
v SRN
Německá právní úprava týkající se skončení pracovního poměru je v porovnání
s českou právní úpravou v mnohém rozdílná. Než se tato práce zaměří na jednotlivé právní
tituly vedoucí ke skončení pracovního poměru v SRN (s důrazem na výpovědní právo tzv.
Kündigungsrecht), bude zajímavé zaměřit se vůbec na obecné otázky, které jsou
v souvislosti se skončením pracovního poměru kladeny, a které v naší právní doktríně
nejsou široce rozebrány.
Německé pracovní právo se v předmětné oblasti zprvu zabývá problémy, které
vznikají z právní povahy pracovního poměru, tedy závazkového právního vztahu, který je
uzavírán na delší dobu (tzv. Dauerschuldverhältniss).
Vzhledem k časovému úseku, na který je pracovní poměr sjednáván, může dojít ke
změně okolností, které stály na počátku jeho vzniku. Z tohoto důvodu je skončení
pracovního poměru v německé doktríně až poslední možností, která by měla být využita,
a před jeho skončením by měl být uskutečněn pokus pracovní poměr změnit, resp. změnit
konkrétní pracovní podmínky daného pracovního poměru.
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Na základě této skutečnosti

vznikají v německé právní úpravě specifické instituty jako je tzv. výpověď s návrhem na
změnu podmínek (Änderungskündigung), díky níž zaměstnavatel může pracovní poměr
vypovědět jako celek a navrhnout zaměstnanci uzavření nového s podmínkami
odpovídajícími změněným okolnostem. Je nutné dodat, že v souvislosti s takovou změnou
okolností dle převažujícího názoru nelze změnit jednotlivé podmínky pracovní smlouvy
a pracovní poměr ponechat platným a účinným. Je tedy nutné využít výše uvedený institut
německého pracovního práva.60
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V tomto ohledu je tedy zapotřebí zmínit i uzavření pracovního poměru na dobu
určitou, neboť dle německého práva se jedná pouze o úpravu budoucích poměrů (které jsou
předvídatelné). Zaměstnavatel proto může se zaměstnancem sjednat v konkrétní pracovní
smlouvě pracovní poměr s jeho rozvázáním k určitému datu, po splnění konkrétního účelu
nebo po splnění rozvazovací podmínky. Rozdíl oproti české úpravě spočívá v tom, že bez
toho, aniž by zde existovala určitá předem předvídatelná skutečnost, která nutně musí vést
ke skončení pracovního poměru, pracovní poměr na dobu určitou sjednat nelze.61
Vzhledem k této zásadě se následně obecně na tyto pracovní poměry nevztahuje ochrana
zaměstnance před výpovědí (viz dále). Pracovní poměr na dobu určitou pak dle § 620 odst.
1 BGB skončí s uplynutím doby, na kterou byl sjednán.
Posledním důsledkem skutečnosti, že je pracovní poměr dlouhodobým závazkovým
právním vztahem, spatřuje německý právní řád v nemožnosti využít některé instituty
obecného závazkového práva. Zaměstnavatel tak nemá možnost od pracovní smlouvy
odstoupit, a to ani pokud by byl zaměstnanec v prodlení s plněním, plnění neodpovídá
smlouvě nebo pokud je ze strany zaměstnavatele další přijetí plnění nemožné.62 Právo
odstoupit od smlouvy je v pracovním právu plně nahrazeno institutem výpovědi
(Kündigung). Ostatní právní instituty, které mohou vést ke skončení i jiných závazkových
vztahů, jsou však pro pracovní právo (s menšími změnami) přípustné.63 Tím se již
dostáváme k samotným důvodům vedoucím ke skončení pracovního poměru, které
německá úprava rozpoznává.
V určitých případech skončí pracovní poměr přímo ze zákona (ipso iure), přičemž
myšlena je především smrt zaměstnance, který je povinen práci vykonávat osobně
a nemůže být tedy nahrazen. Na rozdíl od českého práva však smrt zaměstnavatele, který je
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fyzickou osobou, ke skončení pracovního poměru nevede. Novým zaměstnavatelem se
v takovém případě vždy stane dědic původního zaměstnavatele, jemuž je ovšem ponecháno
oprávnění pracovní poměr řádnou výpovědí rozvázat.64
Dalším důvodem vedoucím ke skončení pracovního poměru je tzv. dohoda
o zrušení pracovního poměru (Aufhebungsvertrag). V souladu se zásadou smluvní volnosti
mají za každé situace strany pracovní smlouvy možnost dvoustranným právním jednáním
pracovní poměr skončit.
Nejdůležitějším a nejčastěji využívaným právním jednáním65, jehož následkem je
skončení pracovního poměru, je výpověď. Jedná se stejně jako v českém právním řádu
o jednostranné právní jednání, které ovšem nabývá dvou podob, a to výpovědi řádné
a mimořádné. O obou těchto formách je pojednáno dále.
V některých mimořádných případech může ke skončení pracovního poměru vést
i rozhodnutí soudu. Dle § 9 a §10 KSChG může soud pracovní poměr rozvázat, přestože
judikoval neplatnost podané výpovědi, nicméně po zaměstnanci nemůže být pokračování
pracovního závazku spravedlivě požadováno.66
3.1

Řádná výpověď (ordentliche Kündigung)
Dle německé právní úpravy je výpověď jedinou možností, která vede

k jednostrannému skončení pracovního poměru. S ohledem na český právní řád se výše
uvedené jeví jako unikum, nicméně ve skutečnosti není v tomto směru mezi právními řády
markantní rozdíl. Německé pracovní právo stanoví pro různé situace odlišnou výpovědní
dobu (Kündigungsfrist), a dle tohoto faktu poté rozlišuje výpověď řádnou, na základě které
skončí pracovní poměr až s uplynutím výpovědní doby, a výpověď mimořádnou, která
dodržení výpovědní doby nevyžaduje (a odpovídá tedy českému okamžitému zrušení
pracovního poměru, viz dále).
64
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Německé právo zná také zkušební dobu (Probezeit), nicméně ani v tomto časovém
úseku není zaměstnavatel oprávněn ukončit pracovní poměr zaměstnance okamžitě (na
rozdíl od českého zrušení pracovního poměru ve zkušební době). Ve zkušební době se
pouze zkracuje výpovědní doba na 2 týdny. Po skončení zkušební doby je pro řádnou
výpověď vyžadována dle § 622 BGB výpovědní doba v délce 4 týdnů, která se však dle
délky pracovního poměru u zaměstnavatele prodlužuje až na 7 měsíců.67
Dalším specifikem je na první pohled ustanovení § 620 BGB, dle kterého není
v případě řádné výpovědi nutné uvést výpovědní důvod. Toto pravidlo se pro výpověď ze
strany zaměstnance uplatní zásadně vždy, nicméně vůči zaměstnavateli je předmětné
obecné ustanovení občanského zákoníku v rozsáhlé míře modifikováno již výše uvedeným
KSchG.
Ust. § 1 odst. 1 KSchG stanoví, že se tento zákon vztahuje na všechny pracovní
poměry, které trvají u jednoho zaměstnavatele déle než šest měsíců, a to v případě, že je
u zaměstnavatele zaměstnáno více než pět zaměstnanců (§ 23 odst. 1 KSchG). Druhé
jmenované pravidlo má dle záměru zákonodárce chránit malé zaměstnavatele před
zvýšenou finanční zátěží a podporovat jejich konkurenceschopnost vůči velkým
zaměstnavatelům.68 Pracovní poměry splňující předmětné podmínky mohou být řádnou
výpovědí rozvázány pouze v případě, že jsou sociálně ospravedlnitelné, a musí tedy
naplňovat jeden ze zákonem stanovených výpovědních důvodů.
Je nutné dojít k závěru, že většina pracovních závazků, resp. možnost jejich
skončení řádnou výpovědí, bude upravena a omezena KSchG, a tato zákonná ustanovení
budou proto pravidlem, nikoliv výjimkou, ačkoliv by to ze systematického výkladu § 620
BGB a § 1 odst. 1 KSchG nebylo patrné. Možnost vypovědět pracovní poměr bez uvedení
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důvodu bude pouze výjimečná, neboť se bude aplikovat jen po dobu prvních 6 měsíců
pracovního poměru nebo u malých zaměstnavatelů.69
V souladu s ustanoveními KSchG jsou výpovědní důvody rozděleny na tři skupiny,
a to:
1. důvod spočívající v osobě zaměstnance (personenbedingte Kündigung),
zahrnující zejména výpověď z důvodu nemoci zaměstnance, která zabraňuje ve výkonu
sjednané práce;
2. důvod spočívající v ekonomické situaci zaměstnavatele (betriebsbedingte
Kündigung), který umožňuje skončení pracovního poměru se zaměstnancem, jehož další
zaměstnávání není z důvodu na straně zaměstnavatele možné (organizační změny apod.);
3. a konečně důvod spočívající v chování zaměstnance (verhaltensbedingte
Kündigung), jež odpovídá českému ustanovení § 52 písm. g) ZP, avšak zčásti zahrnuje také
ustanovení § 52 písm. f) ZP (dle konkrétního případu bude výpovědní důvod považován za
důvod spočívající v osobě či jednání zaměstnance).70
Samotné formální naplnění zákonných podmínek však není pro skončení
pracovního poměru postačující. Přes skutečnost, že některý z výpovědních důvodů existuje,
není zaměstnavatel oprávněn skončit pracovní poměr, pokud zaměstnavatel nezhodnotí
tento konkrétní důvod ve dvou (judikaturou a doktrínou) předepsaných krocích. Dle dikce
zákona řádná výpověď musí být sociálně ospravedlnitelná.71
V prvé řadě je nutné zodpovědět otázku, zda jsou konkrétní skutkové okolnosti
vůbec samy o sobě vhodné k tomu, aby mohla být zaměstnanci dána výpověď (generelle
Eignung), tedy například zda bude krádež či zpronevěra peněz obecně opravňovat
zaměstnavatele k podání výpovědi. V této chvíli je také nutné uplatnit princip přiměřenosti
(Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Jak bylo řečeno výše, zaměstnavatel musí především
69
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zhodnotit, zda zaměstnance může dále zaměstnávat, a to i s případnými změněnými
podmínkami

pracovního

poměru

(Änderungskündigung).

Často

existuje

mírnější

prostředek, který sice nevede ke skončení pracovního poměru zaměstnance, avšak vyřeší
situaci, kvůli níž zaměstnavatel o skončení pracovního poměru se zaměstnancem uvažuje
(např. převedení do jiné pobočky při uzavření té současné). Výpověď má být využita až
jako prostředek ultima ratio.72
Druhým krokem poté bude porovnání zájmů obou zúčastněných stran na dalším
zaměstnávání. Při něm musí být vzato v potaz, jaké následky mělo jednání zaměstnance,
stejně jako způsob, jakým jednal; na straně druhé především délka pracovního poměru
u zaměstnavatele a způsobilost zaměstnance najít si novou práci v případě skončení
pracovního poměru. Toto zhodnocení musí být provedeno z hlediska objektivně rozumně
uvažujícího zaměstnavatele. K platné výpovědi je nutné dojít k závěru, že z hlediska
rozumně uvažujícího zaměstnavatele je výpověď přiměřená a spravedlivá.73
Až pokud jsou naplněny výše uvedené podmínky, je řádná výpověď sociálně
ospravedlnitelná a zaměstnavatel může se zaměstnancem ukončit pracovní poměr. BAG na
základě výše uvedeného několikrát ve svých judikátech vyjádřil názor, že neexistují žádné
absolutní důvody výpovědi (konkrétněji bude zpracováno dále).
Výpověď samotná musí být doručena druhé straně, avšak nemusí uvádět konkrétní
důvod, pro který je pracovní poměr skončen. Tento výpovědní důvod však musí být
zaměstnanci sdělen v případě, že o to požádá.
Samozřejmě i v německé právní úpravě se setkáváme s vyloučením možnosti
vypovědět pracovní poměr zaměstnavatelem v určitých situacích, ve kterých je
zaměstnanec sociálně znevýhodněn a ve kterých je oprávněn vyžadovat ochranu státu.
Zaměstnavatel tak zásadně (existují samozřejmě výjimky, jejichž zpracování však není
v rozsahu této práce možné) nemůže skončit pracovní poměr se zaměstnancem řádnou
výpovědí, pokud je zaměstnanec členem orgánu, který spolurozhoduje u zaměstnavatele
72
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(např. Betriebsrat, Jugendvertretung etc.)74, v případě těhotné zaměstnankyně po dobu
těhotenství a čtyři měsíce po porodu a v případě zaměstnance či zaměstnankyně na
rodičovské dovolené (v němčině namísto slova dovolená využívají nově pojmu
„Elternszeit“, tedy tzv. „rodičovský čas“). Řádná výpověď není po uplynutí zkušební doby
možná ani v případě pracovních poměrů sjednaných se zaměstnanci připravujícími se na
budoucí povolání. V dotčené situaci není možné pracovní poměr vypovědět žádnou ze
smluvních stran, ovšem s výjimkou situace, pokud se zaměstnanec rozhodne v přípravě na
předmětné povolání nepokračovat či se bude chtít připravovat na povolání jiné. Stejně tak
je zakázáno využít řádné výpovědi v případě zaměstnance, který nastoupil k armádní či
civilní službě.75
Tyto zákonem stanovené případy mohou být rozšířeny, neboť lze v souladu se
zásadou smluvní volnosti skončení pracovního poměru řádnou výpovědí v kolektivní či
pracovní smlouvě vyloučit.76
Pro úplnost je na tomto místě nutné doplnit, že výše uvedené se uplatní pouze
v případě, že je pracovní poměr sjednán na dobu neurčitou. Pokud je pracovní poměr
uzavřen na dobu určitou, není řádná výpověď bez dalšího možná. 77
3.2

Mimořádná výpověď (außerordentliche Kündigung)
Za určitých okolností, které v reálném životě mohou nastat, nelze nicméně

požadovat další trvání pracovního závazku, a to ani po dobu výpovědní doby, neboť by to
bylo vůči jednomu z účastníku pracovního poměru nespravedlivé. V takovém případě může
tento účastník dle německého práva podat tzv. mimořádnou výpověď.
Mimořádná výpověď se od té řádné tedy liší tím, že pracovní poměr skončí
okamžitě, tj. doručením výpovědi druhé straně. Toto pojetí tak odpovídá českému
74
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okamžitému zrušení pracovního poměru. Nicméně rozdíly najdeme již v základní
charakteristice mimořádné výpovědi, neboť skončení pracovního poměru s účinností
k doručení přípisu není dle německé úpravy kogentní. V souladu s judikaturou lze
i v případě mimořádné výpovědi pracovní závazek vypovědět s tzv. sociální výpovědní
dobou (soziale Auslauffrist), a pracovní poměr skončí až s jejím vypršením. Ten, jenž
podává výpověď, však musí dát zřetelně najevo, že se nejedná o řádnou výpověď a není
proto nutné dodržet zákonnou (či smluvní) výpovědní dobu. Pokud chce navíc
zaměstnavatel využít mimořádnou výpověď se sociální výpovědní dobou, zaměstnanec
není povinen tuto dobu dodržet a ze strany zaměstnavatele tak jde pouze o nabídku vůči
zaměstnanci k dalšímu zaměstnávání po určitý předem určený čas.78
Další rozdíl oproti výpovědi řádné spočívá ve skutečnosti, že se na mimořádnou
výpověď neaplikují ustanovení KSChG. Jak bylo již řečeno výše, vzhledem k závažnosti
situace není nutné, aby byla výpověď sociálně ospravedlnitelná ve smyslu tohoto zákona
a použijí se tak pouze obecná ustanovení BGB, který v § 626 odst. 1 stanoví, že pracovní
poměr lze bez výpovědní doby vypovědět v případě, že existuje pro takové jednání závažný
důvod, a to jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele.
Je na první pohled zřejmé, že se v tomto ohledu jedná opět o normu s abstraktní
(neurčitou) právní hypotézou, avšak judikatura i německá doktrína se s tímto
konstatováním nespokojily a vytvořily systém obdobný výpovědním důvodům při výpovědi
řádné, aby tak bylo učiněno vše pro zachování zásady předvídatelnosti práva a zásady
právní jistoty. Proto i v případě mimořádné výpovědi rozlišujeme (i.) závažný důvod
náležející v osobě zaměstnance či zaměstnavatele (personenbedingte Gründe), (ii.) situaci
zaměstnavatele (betriebsbedingte Gründe) a (iii.) důvody spočívající v chování
zaměstnance či zaměstnavatele (verhaltensbedingte Gründe).79
Na rozdíl od české úpravy okamžitého zrušení je tak možné bez výpovědní doby
skončit pracovní poměr po zhodnocení závažnosti důvodu, který k předmětným právním
78
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následkům vede, a který může být důvodem také pro výpověď řádnou. V českém
pracovním právu lze bez výpovědní doby pracovní poměr skončit pouze v přesně
stanovených situacích, které jsou normovány vcelku kazuisticky (s výjimkou zvlášť
hrubého porušení pracovněprávních předpisů).
Pokud některý z takových závažných důvodů existuje, musí být v souladu
s judikaturou německých soudů provedeno stejně jako v případě výpovědi řádné
zhodnocení tohoto důvodu ve dvou na sebe navazujících krocích. V tom prvním je nutné
položit otázku, zda skutkové okolnosti samy o sobě postačují (byly by obecně postačující)
k podání mimořádné výpovědi a dále, zda tyto skutkové okolnosti znemožňují pokračování
pracovního poměru v budoucnosti, neboť na něj mají zásadní negativní vliv.80
Dle BAG a doktríny existují čtyři možné způsoby zásahů do pracovního poměru,
které mohou mít za následek jeho skončení mimořádnou výpovědí: (i.) zásah do vztahu
důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (personal Vertrauensbereich); (ii.) zásah do
oblasti základních povinností zaměstnance (Leistungsbereich); (iii.) zásah do oblasti
solidarity s podnikem, resp. zaměstnavatelem (Bereich betrieblicher Verbundenheit)
a velmi zřídka (iv.) zásah do oboru podnikání (Unternehmensbereich).81 Zkoumána má být
skutečnost, zda vzhledem k dotčené situaci je možné v budoucnu zaměstnance dále
zaměstnávat, zda byl například vztah důvěry krádeží spáchanou zaměstnancem zasažen
takovým způsobem, že není další zaměstnávání možné. Nezbytné je zmínit, že BAG
nepožaduje, aby zaměstnanec měl k jednání, které může být důvodem pro mimořádnou
výpověď, vnitřní psychický vztah, tj. aby bylo zaviněno. K platné výpovědi dojde
v případě, že objektivně existují důvody, které lze označit za výpovědní.82
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Ve druhém kroku poté následuje porovnání zájmů obou stran na skončení
či pokračování pracovního závazku u zaměstnavatele, přičemž BAG v tomto ohledu opět
judikuje, že neexistují žádné dogmatické závažné důvody pro mimořádnou výpověď. 83
Stejně jako v případě řádné výpovědi je v určitých situacích mimořádná výpověď
vyloučena zákonem. Dle § 9 odst. 1 MuSchG a § 18 odst. 1 BErzGG je tak nemožné
skončit pracovní poměr mimořádnou výpovědí s těhotnou zaměstnankyni a čtyři měsíce po
porodu a v případě zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou. Nicméně je zajímavé,
že ani toto vyloučení není absolutní, neboť za zvláštních okolností může správní orgán,
jenž je k tomu zmocněn, prohlásit mimořádnou výpověď za přípustnou.84
Na rozdíl od výpovědi řádné však není možné upravit další vyloučení smluvně,
v pracovní či kolektivní smlouvě, a to proto, že je zakázáno zavazovat se
k nepřiměřenostem.85 Stejně tak může být mimořádná výpověď pro svou povahu využita
i v pracovních poměrech sjednaných na dobu určitou a účastníci pracovněprávního vztahu
tak nejsou v tomto ohledu omezeni.
3.3

Důvody spočívající v chování zaměstnance (verhaltensbedingte Gründe)
Pro téma této práce je zásadní zaměřit se na výpovědní důvod spočívající v chování

zaměstnance (tzv. verhaltensbedingte Kündigung). Tento důvod může představovat
samozřejmě také, jak již bylo řečeno výše, závažný důvod dle § 626 odst. 1 BGB a umožnit
tak okamžité skončení pracovního poměru (mimořádnou výpověď). Z tohoto důvodu lze
pro obě podoby výpovědi poskytnout jednotné pojednání, které se nalézá na následujících
stránkách.
Na rozdíl od českého právního řádu, který již v samotném ZP stanoví, že výpověď
lze podat pouze v případě porušení povinnosti vyplývající z pracovního závazku, je
německá úprava obecná a až doktrína a judikatura tento pojem v předchozích desetiletích
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vyložily. Logicky také dospěly k závěru, že jednání zaměstnance musí mít objektivní
souvislost se zaměstnavatelem či jeho závodem. Předmětné jednání musí poškozovat zájmy
zaměstnavatele, a to nikoliv osobní, nýbrž takové, které jsou relevantní vzhledem k další
budoucnosti závodu zaměstnavatele.86
Zároveň je dle judikatury nutné, aby zaměstnanec porušil některou z povinností, jež
vyplývají z pracovní smlouvy. Tyto povinnosti jsou rozlišeny na povinnosti základní
(Leistungspflicht), které můžeme charakterizovat jako hlavní definiční znaky pracovního
poměru, tedy směna peněz za výkon práce; a povinnosti vedlejší (Nebenspflicht), které
zahrnují mimo jiné vztah důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na kterém je celý
pracovní poměr založen.87
Samozřejmě i německé právo se vypořádává se skutečností, že v pracovní smlouvě
není vhodné a ani možné upravit konkrétně každodenní povinnosti zaměstnance a pracovní
smlouva tak slouží pouze jako rámcová dohoda.
Z tohoto důvodu byl vytvořen koncept tzv. práva vedení (Direktionsrecht),
prostřednictvím něhož a skrze vydávané konkrétní pokyny je předmětný pracovní poměr
konkretizován, přičemž v průběhu času může toto právo předmět smlouvy (pracovní pozici
zaměstnance) i zúžit či rozšířit. Berkowsky88 podává příklad zaměstnankyně, jež je
zaměstnána na pozici prodavačky v obchodním domě. Následně se vypracuje do oddělení
exklusivního dámského zboží, kde několik let působí. Nový majitel ji však míní přeřadit do
oddělení dětského. Takový interní pokyn zaměstnavatele není dle německého práva platný,
neboť se pracovní smlouva konkludentně skrze Direktionsrecht zúžila na pozici
„prodavačka dámského exkluzivního zboží“.
Po zodpovězení otázky, zda byl naplněn důvod spočívající v chování zaměstnance,
je v souladu s obecnými podmínkami k podání platné výpovědi (ať už řádné či mimořádné)
nutné porovnat zájmy zaměstnavatele a zaměstnance na dalším trvání pracovního poměru.
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V tomto ohledu je nutné brát také v úvahu zásadu vytvořenou judikaturou, a tedy že
výpověď je prostředkem ultima ratio. Pokud existuje možnost dalšího zaměstnávání, měl
by ji zaměstnavatel využít.89
S touto zásadou úzce souvisí další z podmínek pro platnou výpověď podmíněnou
chováním zaměstnance, a to povinnost zaměstnavatele na porušování pracovních
povinností zaměstnance upozornit (tzv. Abmahnung). Zaměstnanec má dostat příležitost své
chování do budoucna změnit. Výpověď nemá být sankcí za porušení povinnosti spáchané
v minulosti, nýbrž prostředkem, díky němuž bude zabráněno budoucímu porušování zájmů
zaměstnavatele.
V zásadě má být zaměstnanec na své chování upozorněn vždy, avšak je nutné opět
rozlišovat mezi povinnostmi základními a vedlejšími, které z pracovní smlouvy vyplývají.
V případě porušení základní povinnosti bude pravidlo zachováno a je nutné vždy
zaměstnance na výkon práce, který neodpovídá základním požadavkům zaměstnavatele
(například i tím, že zaměstnanec práci vůbec nevykonává), upozornit. V případě porušení
vedlejších povinností, tedy především zásahu do vztahu důvěry, naopak zaměstnanec
nemusí být zpravidla upozorněn.90
V předchozích podkapitolách bylo řečeno, že ustálená německá judikatura
nepožaduje pro platnou výpověď zavinění zaměstnance. V případě důvodu spočívajícího
v chování zaměstnance je však tento názor minimálně sporný. Lze si jen těžko představit
například situaci, při které zaměstnanec neporuší zaviněně své pracovní povinnosti nebo při
které svým jednáním nenaruší vztah důvěry mezi ním a zaměstnavatelem alespoň
nedbalostně.
Stojí za zmínku, že zatímco komentář k českému ZP (viz výše) odkazuje v otázce
zavinění na ustanovení o povinnosti k náhradě škody, německé právo oblast náhrady škody
a výpovědních důvodů striktně odděluje a považuje je za na sobě navzájem nezávislé
89
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právní instituty. V německé právní realitě proto nemůže být zavinění posuzováno pro obě
tyto otázky prostřednictvím ustanovení některého z nich.91 Stejně tak není směrodatné, zda
povinnost k náhradě škody zaměstnanci vůbec vznikla. Pro možnost podání výpovědi bude
tato skutečnost pouze jednou z okolností, která bude rozhodovat o platnosti výpovědi.92
Německá právní literatura nakonec dochází k závěru, že je pro výpověď z důvodu
porušení pracovní smlouvy (pracovních povinností) zavinění zaměstnance nutné, nicméně
z tohoto pravidla existují výjimky a za určitých skutkových okolností může k výpovědi vést
i nezaviněné jednání zaměstnance.93 Stejný názor poté také zastávají německé soudy.
Zajímavé
zaměstnavatelem

je,

že

výpověď

vyslovena

také

spočívající
jako

tzv.

v jednání

zaměstnance

výpověď

z důvodu

může

být

podezření

(Verdachtskündigung). Tento právní institut nemá v českém právním řádu svůj ekvivalent,
avšak ani v tom německém se nejedná o další alternativu k výpovědi řádné a mimořádné.
Oba typy výpovědi v případě výpovědi spočívající v jednání zaměstnance mohou být
vysloveny také jako výpověď z důvodu podezření.94
Ve své podstatě je výpověď z důvodu podezření možností, jak se vypořádat s tím,
že existuje vysoká pravděpodobnost jednání zaměstnance, které je v hrubém rozporu
s povinnostmi, jež mu vyplývají z jeho pracovní smlouvy, avšak chybí důkaz, který by toto
podezření s jistotou potvrdil. Výpověď z důvodu podezření tak bude většinově uplatňována
právě při výpovědi spočívající v důvodech chování zaměstnance.
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Pro platné skončení pracovního poměru v takovém případě nemusí zaměstnavatel
zaměstnanci porušení povinnosti prokazovat. Postačí, pokud jsou splněny podmínky
přípustnosti výpovědi z důvodu podezření, jež jsou následující:
a) podezření se týká jednání, které hrubě porušuje pracovní povinnosti
zaměstnance;
b) podezření samo o sobě je závažné a naléhavé;
c) existují objektivní skutkové okolnosti, které zapříčiňují podezření; a
d) zaměstnavatel učinil vše přiměřené, aby podezření rozptýlil.95
Samozřejmě i po naplnění výše uvedených podmínek, za kterých je výpověď
z důvodu podezření přípustná, musí být zhodnoceno, zda odpovídá zásadě přiměřenosti,
tedy že je výpověď prostředkem ultima ratio a zda je po porovnání zájmů stran pracovní
smlouvy skončení pracovního poměru spravedlivé. Výpověď z důvodu podezření bude
ospravedlnitelná pouze v případě, že by ji využil i jiný rozumně uvažující zaměstnavatel.96
Lze obecně shrnout, že při výpovědi z důvodu spočívajících v chování zaměstnance
se zásady německého výpovědního práva (jako je zásada přiměřenosti a zásada zhodnocení
zájmů obou stran) aplikují ve zvýšené míře. Mimo jiné se tato skutečnost projevuje
v povinnosti zaměstnavatele nejprve zaměstnance na možnost výpovědi upozornit.
Je tomu tak zvláště proto, že zaměstnanec v případě této výpovědi své chování
objektivně může změnit. Tím se taky výpověď z důvodu spočívajících v chování
zaměstnance liší od výpovědi z důvodů na straně zaměstnance (personenbedingte
Kündigung), neboť při druhé z vyjmenovaných výpovědí zaměstnanci přes skutečnost, že
by dále zaměstnán být chtěl, tak není umožněno pro jeho osobní situaci (např. nemoc).
Německá právní úprava tímto způsobem tedy dává možnost zaměstnanci, u nějž existují
podmínky pro řádný výkon práce, aby se o něj alespoň pokusil. To odpovídá i teorii
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německého výpovědního práva, dle nějž nemá být výpověď sankcí za porušování
smluvních povinností.97

97

Na rozdíl od jiných typů smluv soukromého práva.
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4

Srovnání dílčích otázek české a německé právní úpravy
V poslední kapitole se bude tato diplomová práce zabývat srovnáním některých

specifických oblastí v úpravě pracovního práva obou zemí, přičemž se zaměří především na
ty otázky, které jsou upraveny v obou právních řádech zásadně odlišně. Závěrečná dílčí
otázka, která bude v této kapitole probrána, nabídne také srovnání judikatury německých
a českých soudů.
4.1

Uvedení důvodu pro skončení pracovního poměru ve výpovědi
Jedním ze základních předpokladů pro skončení pracovního poměru z důvodu

porušování pracovních povinností je skutečnost, že se zaměstnanec mohl z objektivního
hlediska seznámit s tím, co zaměstnavatel za chování porušující pracovní povinnosti
považoval a na základě jakého chování se poté rozhodl se zaměstnancem rozvázat
předmětný pracovní poměr. Dle § 50 odst. 4 ZP je obecně nutné, aby zaměstnavatel důvod
výpovědi skutkově vymezil, a to takovým způsobem, aby jej nebylo možné zaměnit
s důvodem jiným. Tento důvod nemůže dodatečně měnit. Výše uvedené se uplatňuje také
v případě okamžitého zrušení pracovního poměr, a to dle § 60 ZP.
V německé právní úpravě ovšem při výpovědi (ať již řádné či mimořádně) tuto
povinnost zaměstnavatele nenalezneme. Zaměstnavatel totiž může zaměstnanci dát
výpověď, ze které musí být patrno, o jaký typ výpovědi se jedná a kdy přesně pracovní
poměr skončí, nicméně důvod skutkově vymezit nemusí. V německém pracovním právu
zaměstnavateli povinnost uvést konkrétní důvod vznikne až v případě, že zaměstnanec
o vymezení důvodu požádá. Do té doby ovšem zůstává v nejistotě a samozřejmě z právního
hlediska nemá všechny podklady k tomu, aby mohl uplatnit žalobu na neplatnost
výpovědi.98
Dle mého názoru je toto řešení velmi nešťastné. Pokud se zaměříme pouze na
výpověď pro porušování pracovních povinností, je přesné vymezení závadného chování
klíčové a nelze bez něj podniknout žádné další kroky v případě sporu o neplatnost
98

Žádost o sdělení důvodu výpovědi pro porušování pracovněprávních předpisů tak pravděpodobně nastane
především v případě sporů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Otázkou ovšem zůstává, zda chce
německé právo v takovém případě bránit zaměstnanci v okamžitém přístupu k vyřešení sporu soudní cestou.
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výpovědi. Česká úprava, která tuto povinnost stanoví přímo v ZP, je dle mého názoru
vhodnější a naplňuje jeden ze základních důvodů existence pracovního práva, tj. ochranu
zaměstnance.
4.2

Ochrana před výpovědí u malých zaměstnavatelů
Dalším specifikem německé úpravy, které se týká výpovědi obecně, je vyloučení

ochrany zaměstnance u malých zaměstnavatelů. Pro úplnost zde znovu doplním, že
zaměstnanci v SRN jsou dle KSchG chráněni před řádnou výpovědí po uplynutí šesti
měsíců od začátku jejich pracovního poměru. Po uplynutí této doby musí být řádná
výpověď sociálně ospravedlnitelná. Předmětná ustanovení se však dle § 23 odst. 1 KSchG
nevztahují (mimo jiné) na tzv. malé zaměstnavatele, kteří zaměstnávají pět a méně
zaměstnanců. Takoví zaměstnavatelé mohou se svými zaměstnanci v důsledku výše
uvedeného ukončit pracovní poměr bez uvedení důvodu a bez nutnosti sociálního
ospravedlnění výpovědi, a to s uplynutím zákonné výpovědní doby.
V české právní úpravě nic podobného nenalézáme, nicméně v průběhu platně
sjednané zkušební doby lze se zaměstnancem (tedy v průběhu prvních třech, resp. šesti
měsících od vzniku pracovního poměru) skončit předmětný pracovní poměr bez uvedení
důvodu, a to k okamžiku doručení okamžitého zrušení pracovního poměru ve zkušební
době.
V případě výpovědi pro porušování pracovních povinností lze německou právní
úpravu v tomto ohledu považovat za vhodnější. Plně se ztotožňuji s názorem Spolkového
ústavního soudu99, který považuje rozdíly mezi malými a středními a velkými podnikateli
za tak zásadní, že to opravňuje odlišnou zákonnou úpravu. V případě malých
zaměstnavatelů existuje mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem osobní vztah, který, pokud
je narušen chováním zaměstnance, nemůže z pohledu zaměstnavatele nadále trvat. Proč do
tohoto osobního vztahu zasahovat zákonnými povinnostmi, které se týkají např. prokázání
porušení pracovních povinností, nutností upozorňovat zaměstnance na méně závažná

99

BECKER, Friedrich a Wilfried HILLEBRECHT. Gemeinschaftskommentar zum Kündigungsschutzgesetz
und zu sonstigen kündigungsschutzrechtlichen Vorschriften. 7. Aufl. München: Luchterhand, 2004. ISBN 3472-05773-4, str. 1003–1006.
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pochybení atd.? Souhlasím s tím, že malý podnikatel má právo za každých okolností
rozhodovat, kdo se bude na jeho podnikání podílet a neměl by být zároveň zavalen
přílišnou administrativní zátěží. I v případě pouhého podezření na porušování pracovních
povinností nemusí být nucen nadále konkrétního zaměstnance zaměstnávat.
Přesně opačná situace pak nastává u středních a velkých zaměstnavatelů, u kterých
zmíněný osobní vztah chybí, a měli by proto každou výpověď zvážit dle zákonných
podmínek jednotlivých právních řádů. Takové zaměstnance je nutno chránit, neboť jsou pro
velké korporace pouhými náklady, které lze v případě potřeby (např. v období krize)
nejsnadněji snížit.
4.3

Důvody pro skončení pracovního poměru s okamžitou účinností
Obecně bylo o způsobu skončení pracovního poměru s okamžitou účinností již

pojednáno výše. Stačí na tomto místě proto pouze připomenout, že dle české právní úpravy
je nutné naplnit specifické a kazuisticky stanovené skutkové podstaty, a to jak při
okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance, tak ze strany
zaměstnavatele. Pro tuto práci je zásadní, že zaměstnavatel může se zaměstnancem ukončit
pracovní poměr okamžitým zrušením v případě, že zaměstnanec porušil své pracovní
povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnanec naopak takovou možnost nemá a může
svůj pracovní poměr rozvázat s okamžitou účinností pouze, pokud je dle lékařského
posudku neschopen práce (a zaměstnavatel mu neumožnil výkon jiné práce), nebo pokud
mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.
V německém právním řádu se naproti tomu setkáváme s tím, že pracovní poměr lze
ukončit mimořádnou výpovědí (bez nutnosti dodržet výpovědní dobu) v případě, že pro
takové jednání existuje závažný důvod. V souladu s judikaturou lze tento důvod opět jako
při výpovědi řádné spatřovat v osobě nebo chování zaměstnance, popřípadě v ekonomické
situaci zaměstnavatele. Nicméně další zákonná omezení nejsou stanovena. Skončit
pracovní poměr okamžitě tak může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, pokud druhý z nich
porušuje povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru způsobem ospravedlňujícím
mimořádnou výpověď.
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Na tomto místě je jistě vhodné zamyslet se nad tím, co přesně vedlo českého
zákonodárce k tomu, že možnost okamžitého skončení pracovního poměru z důvodu
závažného porušování pracovních povinností svěřil pouze do rukou zaměstnavatelů.
Je opravdu nutné a spravedlivé, abychom po zaměstnanci požadovali výkon práce po dobu
minimálně dalších dvou měsíců, pokud zaměstnavatel porušuje své povinnosti zvlášť
hrubým způsobem? Dle mého názoru se jedná o velice nevhodné řešení.
Lze také uvažovat nad tím, zda by podobná úprava ZP ve prospěch zaměstnanců
nezlepšila celkové pracovní podmínky v ČR. Pokud by zaměstnavatel věděl, že je zde
možnost, že zaměstnanec ze dne na den po právu může ukončit pracovní poměr,
motivovalo by jej to kupříkladu k dodržování BOZP nebo hrazení přesčasových hodin více,
než dopředu hlášená kontrola Inspektorátu práce. A to obzvlášť v dnešní době,
charakteristické nedostatkem kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly.
4.4

Formální naplnění požadavků a sociální ospravedlnění při výpovědi ze strany

zaměstnavatele
Pro tuto práci je nicméně zcela zásadní poznatek, který bude zpracován na
následujících řádcích. Lze konstatovat, že základním rozdílem v případě výpovědi pro
porušování pracovních povinností v ČR a SRN je míra, do jaké k platné výpovědi ze strany
zaměstnavatele postačí naplnění formálních znaků stanovených zákonem. Tak v případě
české úpravy je nutné posoudit, jak závažného porušení pracovních povinností se
zaměstnanec dopustil, resp. jaká intenzita těchto porušení byla naplněna, nicméně každé
porušení bude považováno alespoň za méně závažné, tj. každé porušení (za splnění dalších
podmínek) může být sankcionováno platnou výpovědí.
Německá judikatura se v tomto ohledu ubírá přesně opačným směrem, neboť
deklaruje, že se každý jednotlivý případ musí zásadně posuzovat dle svých konkrétních
okolností, a je tedy možné, že nebude porušení pracovních povinností považováno za tak
závažné, aby ospravedlnilo (mimořádnou či řádnou) výpověď. V případě sporu o neplatnost
výpovědi musí být vždy přistoupeno k porovnání zájmů zaměstnavatele na skončení
pracovního poměru a zaměstnance na jeho dalším trvání, a až na základě tohoto porovnání
posoudit výpověď jako platnou či neplatnou.
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Je také možné, že na základě obou výše zmíněných přístupů bude dosaženo stejného
výsledku. Nebude tomu tak ovšem vždy.
Zde uvedené myšlenky budou nejlépe prokázány na jednom z novějších judikátů NS
týkajícího se potvrzení ustálené judikatury NS k výpovědi pro soustavné méně závažné
porušování pracovních povinností. Toto rozhodnutí bude následně porovnáno s judikátem
Pracovního soudu v Mannheimu (dále jen „ArbG Mannheim“), který v souladu
s judikaturou BAG zhodnotil zájmy obou stran sporu na zachování předmětného
pracovního poměru za konkrétních okolností. Je samozřejmě nemožné odhadnout, jaký
výsledek by tento případ měl v českém prostředí, dle mého názoru by však byl odlišný.
V zásadě se obě rozhodnutí zaobírají otázkou, zda existují absolutní důvody pro výpověď,
přičemž ustálená judikatura obou zemí podává jinou odpověď.
4.4.1 Soustavné méně závažné porušování povinností – 21 Cdo 5836/2016
Prvním judikátem, který bude pro komparaci zpracován, je rozhodnutí NS ze dne
25. 4. 2017 spis. zn. 21 Cdo 5836/2016, kterým NS potvrdil své dosavadní ustálené
stanovisko týkající se výkladu intenzity porušování pracovních povinností.
Pro shrnutí je na tomto místě vhodné uvést, že dle ust. § 52 písm. g) může být
soustavné méně závažné porušování povinností vyplývající z právních předpisů vztahující
se k zaměstnancem vykonávané práci sankcionováno ze strany zaměstnavatele rozvázáním
pracovního poměru výpovědí, a to pokud došlo alespoň ke třem porušením těchto
pracovních povinností a za podmínky písemného upozornění na možnost výpovědi v době
posledních šesti měsíců před podáním výpovědi.
Skutkové okolnosti výše uvedeného judikátu jsou následující. Bylo prokázáno,
že zaměstnanec porušil své pracovní povinnosti tím, že za měsíc prosinec 2012 a leden
2013 odevzdal tzv. monthly report s více než třídenním zpožděním, dále odeslal aktualizaci
prezentace namísto ráno 8. 4. 2013 až po urgenci nadřízené ve 12:43, načež byl za tato
porušení svou nadřízenou písemně upozorněn na možnost výpovědi.
V měsíci květnu i přes výše uvedené upozornění do dne podání výpovědi
zaměstnanec neodevzdal monthly report a také nedodal produktový plán v termínu
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stanoveném nadřízeným. Na základě těchto skutečností byla zaměstnavatelem dne
14.6.2013 dána výpověď dle ust. § 52 písm. g) ZP pro soustavné méně závažné porušování
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k žalobcem vykonávané práci.
Zaměstnanec se proti této skutečnosti bránil žalobou na neplatnost výpovědi, která
byla podána u Obvodního soudu pro Prahu 5 dne 31. 10. 2013. Na základě výše uvedeného
skutkového stavu a s vědomím ustálené soudní judikatury NS měl být tento případ vyřešen
pravomocně ve prospěch žalovaného (zaměstnavatele) již v prvním stupni. Avšak již na
tomto místě je zřejmé, že soudy nižších stupňů se s názorem NS rozcházejí do takové míry,
že je možné předmětný spor vést téměř čtyři roky a rozhodovat naprosto nekonzistentně.
Tak bylo žalobě u Obvodního soudu pro Prahu 5 vyhověno, neboť soud jednání
žalobce nepovažoval za méně závažné porušování pracovních povinností, a to z toho
důvodu, že nebyla předmětným jednáním způsobena škoda a nebyla ztížena další činnost
zaměstnavatele. Po odvolání žalovaného odvolací Městský soud v Praze mimo jiné ve svém
usnesení (kterým zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu
řízení) uvedl v souladu s názorem NS, že nižší stupeň intenzity porušení pracovních
povinností než méně závažné zákoník práce nezná, a proto, pokud nedosahuje porušení
vyšší intenzity, bude vždy alespoň méně závažným porušením. V souladu s tímto názorem
Obvodní soud pro Prahu 5 žalobu následně zamítl.
Žalobce podal odvolání k Městskému soudu a ten rozsudkem opět změnil rozsudek
soudu prvního stupně v jeho prospěch, když argumentoval, že skutková podstata § 52 písm.
g) ZP není naplněna. Jeho odůvodnění spočívalo v tom, že žalovaný nikdy netvrdil, že mu
byla jednáním zaměstnance způsobena škoda nebo že byla ztížena jeho činnost;
zaměstnanci byla navíc na začátku roku 2013 zvýšena mzda a byl jinak bezproblémovým
zaměstnancem, který byl v dostupné emailové komunikaci ještě v roce 2013 svou
nadřízenou chválen.
Žalovaný nakonec podal proti tomuto rozsudku dovolání a NS v souladu se svou
ustálenou judikaturou v tomto směru znovu zdůraznil, že „Nižší stupeň intenzity porušení
pracovní povinnosti než je méně závažné porušení zákoník práce neupravuje; proto každé
porušení pracovní povinnosti, které nedosahuje intenzity porušení pracovní povinnosti
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zvlášť hrubým způsobem nebo závažného porušení pracovní povinnosti, je vždy méně
závažným porušením povinnosti..“100 a potvrdil druhý rozsudek Obvodního soudu pro
Prahu 5 (který žalobu na neplatnost výpovědi zamítl).
Na jiném místě tohoto judikátu NS uvádí, že méně závažným porušením pracovních
povinností bude tedy i takové porušení, které je drobné, marginální či málo závažné,
kterým nevznikla zaměstnavateli žádná škoda a které nezpůsobilo ztížení zaměstnavatelovy
činnosti, a to i v případě, že se tohoto porušení dopustil v jiných ohledech kladně
hodnocený zaměstnanec.
Před samotným srovnáním tohoto judikátu s ustáleným právním stanoviskem BAG
bych se ráda zastavila nad samotným výkladem NS k ust. § 52 písm. g) ZP.
Dle mého názoru nemůže být tento výklad tak, jak je nyní podáván NS, považován
za správný. NS totiž tvrdí, že ZP upravuje pouze tři druhy porušení pracovních povinností –
méně závažné porušení, závažné porušení a porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem.
To NS dovozuje z výkladu § 52 a § 55 ZP. Na první pohled se tento názor může jevit jako
zcela správný, neboť ZP na jiném místě o intenzitě porušení pracovních povinností
nehovoří a pouze zmiňovaná ustanovení ZP tuto problematiku upravují.
Jedná se ovšem o zcela formální výklad ZP a jako takový by dle mého názoru neměl
obstát ani v případě pouhého gramatického výkladu. Je totiž nutné klást si otázku, z jakého
důvodu se v případě méně závažného porušení vůbec o méně závažném porušení hovoří.
Pokud by totiž zákonodárce zamýšlel postihovat jakékoliv porušení pracovních povinností,
sousloví „méně závažné“ by bylo naprosto obsoletní.
Pokud dále provedeme systematický výklad, musíme dojít k závěru, že předmětné
ustanovení není jakousi legální definicí intenzity porušování pracovních povinností
s vyloučením jiných možností (jak by se mohlo z názoru NS zdát), ale právní normou, která
s určitým jednáním zaměstnance, které dosahuje zde stanovené intenzity, spojuje možnost
výpovědi (pokud se pro ni zaměstnavatel rozhodne).

100

Rozhodnutí NS spis. zn. 21 Cdo 5836/2016 ze dne 25. 4. 2017.
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V tomto ohledu dále nerozumím tomu, proč NS v jiném svém rozhodnutí, které již
bylo zmíněno v předchozích kapitolách, o této části ZP judikuje, že se jedná o normu
s relativně-abstraktní hypotézou, a tato hypotéza musí být vyložena vždy v souvislosti
s konkrétním případem. V rozporu s tímto svým stanoviskem tvrdí, že každé minimální
porušení jakékoliv pracovní povinnosti musí být považováno za méně závažné a v důsledku
tak stanoví absolutní důvod pro výpověď z pracovního poměru. Ad absurdum lze uzavřít,
že by v souladu s tímto ustáleným názorem byla platná i výpověď daná zaměstnanci, který
by několikrát za sebou přišel, byť z vlastní nedbalosti, o minutu pozdě do práce nebo který
by vícekrát například odeslal požadované dokumenty se zpožděním v řádu minut.
Osobně se ztotožňuji s názorem uvedeným ve druhém rozhodnutí Městského soudu
v Praze v této kauze. Tento soud zde uvedl, že ve výše uvedeném případě skutková
podstata soustavného méně závažného porušení pracovních povinností nebyla naplněna.
Městský soud zvážil dle mého názoru správně všechny okolnosti a došel k závěru, že se
sice jedná o porušení pracovních povinností, ale toto porušení nelze hodnotit ani jako méně
závažné, a proto nebyla skutková podstata § 52 písm. g) ZP naplněna. Městský soud se
neztotožnil s tím, že by každé nedbalostní porušení povinnosti zaměstnance mělo být
a priori posuzováno jako méně závažné.
4.4.2 Neexistence

absolutních

výpovědních

důvodů

(keine

absolute

Kündigungsgründe) – rozsudek ArbG Mannheim Az. 15 Ca 278/08
V případě německé judikatury bude na rozdíl od výše zmíněného judikátu NS
upřednostněn přesně opačný přístup, a to za účelem zdůraznění kontrastu mezi oběma
stanovisky nejvyšších soudů dotčených zemí.
V této podkapitole bude rozebrán jeden z judikátů pracovních soudů, který
odpovídá německé doktríně o nutnosti v každém jednotlivém případě zvážit zájmy obou
stran, a až na základě výsledku tohoto zvážení výpověď deklarovat jako platnou či
neplatnou. V tomto konkrétním případě se přitom nejedná se o nic menšího, než o přímý
útok na majetek zaměstnavatele – o krádež.
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V rozhodnutí ArbG Mannheim ze dne 30. 7. 2009 spis. zn. Az. 15 Ca 278/08 byly
skutkové okolnosti následující. Dotyčný zaměstnanec pracoval jako pomocná pracovní síla
(v českém jazyce bychom jej pravděpodobně označili za popeláře) ve společnosti
zabývající se nakládáním s odpady. Tato společnost pro různé státní i soukromé podniky
třídila, vyvážela a likvidovala odpady. Náplň práce dotčeného zaměstnance spočívala
především ve třídění starého papíru a v jiných pomocných pracích.
5. 12. 2008 tento zaměstnanec našel při plnění svých pracovních úkolů v popelnici
na starý papír cestovní dětskou postýlku. Tuto z popelnice vyzvedl, spolu s ostatními
kolegy sestavil, vyzkoušel její funkčnost a následně uložil do svého osobního vozu.
Celá tato činnost byla samozřejmě monitorována kamerovým systémem, o kterém
ovšem dotyčný zaměstnanec věděl. Své chování se tak nesnažil zakrývat.
8. 12. 2008 si následně zaměstnanec od zaměstnavatele vyslechl za účasti
podnikové rady (Betriebsrat) důvody, pro které měl být jeho pracovní poměr ukončen
mimořádnou výpovědí (a pokud tak nebude možné, alespoň výpovědí řádnou101).
Podniková rada další den vydala prohlášení, ve kterém s výpovědí souhlasila a k 10. 12.
2008 tak měl být pracovní poměr zaměstnance prostřednictvím mimořádné výpovědi
ukončen. Zaměstnanec nesouhlasil s důvody výpovědi a podal soudu žalobu o její
neplatnost.
Pro úplnost skutkových zjištění je nutné doplnit, že dle tvrzení žalovaného
(zaměstnavatele) se žalobce (zaměstnanec) dopustil již v dřívějšku podobného jednání jako
výše, když si svévolně přivlastnil toaletní papír a několik PET lahví, a to v roce
předcházející roku, ve kterém měl být prostřednictvím mimořádné výpovědi předmětný
pracovní poměr ukončen. Zaměstnanec tato výše uvedená tvrzení během celého soudního
procesu rozporoval.
Zaměstnavatel dále tvrdil, že zaměstnance již při těchto proviněních upozornil na
skutečnost, že se svým jednáním dopustil krádeže a že takové jednání nemůže být
101

Německé pracovní právo nepovažuje výpověď řádnou a mimořádnou za dva různé způsoby rozvázání
pracovního poměru, proto je lze využít současně – pokud by byla mimořádná výpověď neplatná, lze stanovit,
ať pracovní poměr skončí alespoň výpovědí řádnou, a to po uplynutí výpovědní doby.
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tolerováno. Naproti tomu zaměstnanec v rozporu s tvrzením zaměstnavatele uvedl, že
v podniku je běžnou praxí, že si zaměstnanci mohou ponechat jakýkoli odpad, pokud s tím
vedoucí zaměstnanec vysloví souhlas. Zaměstnanec také uvedl, že tento souhlas byl
udělován pravidelně, nejednalo se o pouhé výjimky.
Před samotným zhodnocením platnosti výpovědi je nutné podat informaci o tom,
jak je jednání zaměstnance hodnoceno z hlediska jiných právních odvětví, především
v rámci práva trestního. V souladu s německou právní doktrínou jsou odpadky ve
vlastnictví toho, kdo s nimi nakládá, neboť jejich umístění do odpadkového koše nebo
popelnice je považováno za učinění nabídky na převod vlastnictví k těmto věcem dle § 959
BGB. Odpadky tak v tomto případě po jejich odložení do popelnice patří společnosti, která
je odváží. Zaměstnanec se proto výše uvedeným jednáním dopustil trestného činu krádeže
a naplnil příslušnou skutkovou podstatu dle § 242 německého trestního zákoníku
(Strafgezetzbuch).102
ArbG Mannheim v souladu s ustálenou judikaturou týkající se výpovědi (nejen)
z důvodu porušování pracovních povinností zhodnotil tento konkrétní případ ve dvou
judikaturou předepsaných krocích. Nejprve se vyslovil, že obecně, z pohledu rozumně
uvažujícího zaměstnavatele, lze přímý útok na majetek považovat za důvod, který
zaměstnavatele opravňuje (také) k mimořádné výpovědi, a to i v případě, že se jedná o věc
malé hodnoty a zaměstnavateli nevznikne téměř žádná škoda.103
Ve druhém kroku, který je při výpovědi vždy nutné provést, ArbG Mannheim
zhodnotil a zvážil zájem zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru a zájem
zaměstnance na jeho pokračování; a učinil závěr o tom, který z těchto zájmů je silnějším,
a proto převáží.
K zachování pracovního poměru zaměstnance obecně přisvědčuje např. délka trvání
pracovního poměru u zaměstnavatele (ve které se zaměstnanec nedopouštěl porušování
pracovních povinností, resp. svých smluvních povinností), možnost získání nové práce po
102

Je vhodné doplnit, že v souladu s § 248a německého trestního zákoníku bude krádež věcí malé hodnoty
stíhána pouze na návrh (oběti trestného činu).
103
Tomu odpovídá i ustálená soudní judikatura BAG, viz např. rozhodnutí BAG spis. zn. Az. 2 AZR 541/09
ze dne 10. 6. 2010.
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propuštění z pracovního poměru, existence výživové povinnosti zaměstnance k dalším
osobám, negativní právní omyl a spoluzavinění dalších zaměstnanců.
Proti zachování pracovního poměru bude hovořit naopak skutečnost, že se
zaměstnanec dopustil závažného porušení povinností vyplývajících z pracovní smlouvy
a že bylo jednání kryto zaviněním (přihlíží se také samozřejmě ke stupni zavinění).
Soud následně zhodnotil argumenty, které hovoří ve prospěch zaměstnavatele.
V prvé řadě se zabýval tím, že pokud jsou pravdivá skutková tvrzení poskytnutá
zaměstnavatelem, zaměstnanec se dopustil již několika porušení pracovních povinností.
Nelze proto jeho pracovní poměr považovat za trvající bez porušení (viz výše). Při těchto
porušeních byl také upozorněn na nezákonnost svého jednání, a nemůže tak tvrdit, že
o něm nevěděl. Dále senát souhlasil s tím, že zaměstnavatel ukončuje pracovní poměr
s tímto zaměstnancem také za účelem generální prevence, tj. aby se další zaměstnanci již
podobného jednání nedopouštěli.
Dle ArbG Mannheim však i přes výše uvedené argumenty ve prospěch
zaměstnavatele v tomto případě převáží zájem zaměstnance na dalším trvání pracovního
poměru.
Rozhodujícím faktorem dle soudu byla skutečnost, že si zaměstnanec nebyl vědom
protiprávnosti svého jednání. Ačkoliv zde neexistovala jednotná interní směrnice, která by
upravovala možnost ponechání si odpadků, byl souhlas vedoucího v těchto případech
udělován téměř vždy a za všech okolností. Tento omyl zaměstnance o protiprávnosti jeho
jednání je jasně prokázán i tím, že se zaměstnanec nesnažil své jednání skrývat
a vedoucímu zaměstnanci se také se svým jednáním svěřil. Zaměstnavatel v průběhu
procesu zároveň netvrdil, že by zaměstnanci v této souvislosti souhlas udělen nebyl, pokud
by se předem zeptal. Na základě výše uvedeného dospívá soud k závěru, že se jedná spíše
o porušení podnikové interní normy než o přímý útok na majetek zaměstnavatele.
Společně s dalšími aspekty hovořícími pro zachování pracovního poměru
zaměstnance (délka trvání pracovního poměru k zaměstnavateli a sedm let bez porušení
pracovních povinností, existence vyživovací povinnosti zaměstnance ke dvěma malým

59

dětem a manželce, situace na trhu práce, která se v tehdejší SRN projevovala vysokou
mírou nezaměstnanosti) bylo výsledkem porovnání zájmů obou stran sporu rozhodnutí ve
prospěch zaměstnance. K porušení povinností zaměstnancem sice došlo, nicméně zájem na
dalším zachování pracovního poměru převážil nad zájmem zaměstnavatele pracovní poměr
skončit.
4.4.3 Srovnání české a německé judikatury k existenci absolutních výpovědních
důvodů
Již z výše uvedených judikátů je zřejmé, že oba popsané přístupy mohou vést ke
zcela odlišným výsledkům. Německý protekcionistický přístup, který se v případě
rozvázání pracovního poměru uplatňuje, je opravdu vzdálen českému pojetí výpovědních
důvodů, popř. důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru. Nelze nicméně tvrdit, že
porovnávání zájmů zaměstnavatele a zaměstnance, které se vždy musí v případě sporu
o neplatnost

výpovědi

v SRN

aplikovat

v každém

konkrétním

případě,

povede

k rozhodnutí, které bude vždy z každého hlediska (a pro každého) spravedlivé. A nelze
nicméně tvrdit ani to, že český formalistický přístup spravedlivého řešení nemůže
dosáhnout.
Záměrem této diplomové práce je poukázání na jiné skutečnosti související s výše
uvedenými otázkami. Ačkoli německé pracovní právo v případě výpovědi pro mnohé
chrání zaměstnance příliš (a není tak učiněno zadost zásadě flexibility zaměstnávání), vždy
posuzuje platnost výpovědi dle konkrétních okolností. Základním kamenem německého
výpovědního práva je zásada, že skončení pracovního poměru výpovědí není sankcí za
(například) porušení pracovních povinností, nýbrž řešením situace, kdy již není možné
pro budoucnost pracovní poměr zachovat. Z toho se odvíjí i zásada neexistence absolutních
důvodů pro výpověď, tj. zaměstnanec se může dokonce dopustit krádeže, ale i v takovém
případě je nutné vždy posoudit platnost (mimořádné) výpovědi v předmětných dvou
judikaturou ustavených krocích. V prvé řadě se posuzuje platnost takové výpovědi obecně,
z pozice rozumně uvažujícího zaměstnavatele. V druhém kroku se následně vždy musí
přistoupit k posouzení zájmů zaměstnavatele i zaměstnance na dalším trvání pracovního
poměru.
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Judikatura českého NS k soustavnému méně závažnému porušování pracovních
povinností na rozdíl od výše uvedeného vytváří ze soudců pouhé nástroje. V souladu
s ustáleným názorem NS postačuje, pokud soudce při sporu o neplatnost výpovědi pro
soustavné méně závažné porušování pracovních povinností zkontroluje, zda byla alespoň
třikrát porušena určitá (jakákoli) povinnost zaměstnance a zda byl tento zaměstnanec na
možnost výpovědi upozorněn. Podotýkám na tomto místě znovu, že pracovní povinnosti
jsou upraveny i ve vnitřních organizačních předpisech zaměstnavatele, a mohou obsahovat
(a také v praxi obsahují) detailní popisy náplně práce daného zaměstnance a jeho
povinností, které lze mnohdy považovat za absurdní.104
Na základě tohoto ustáleného stanoviska je dle mého naprosto ignorován fakt, že
§ 52 ZP obsahuje pouze několik skutkových podstat, které mohou být za určitých okolností
naplněny, nicméně především v případě porušování pracovních povinností nemusí být
z materiálního hlediska naplněny pokaždé. Stejně jako v případě jiných smluvních závazků
musí být přeci zhodnoceno, zda se jedná o závažné porušení smlouvy, na základě kterého
lze smluvní vztah zrušit, nebo zda-li se jedná o porušení, které s sebou nese určitou jinou
sankci, či porušení, které sice porušením objektivně je, nicméně není závažné ani do té
míry, aby mohlo být spojeno s konkrétní sankcí. Proč v případě pracovního poměru, tj.
závazkového vztahu uzavíraného mezi slabší a silnější smluvní stranou, a priori každé
porušení smlouvy můžeme (při splnění dalších formálních náležitostí) sankcionovat
rozvázáním smlouvy, tj. sankcí s nejvážnějšími následky?
Pokud jsou soudci takto striktně konfrontováni s tím, co má a co nemá být
považováno za soustavné méně závažné porušování pracovních povinností, rezignujeme
tím dle mého názoru v důsledku na pokus o nalezení spravedlivého řešení v konkrétním
případě. Konstruujeme tím absolutní důvod pro výpověď z pracovního poměru, přičemž je
v tomto ohledu česká judikatura v přímém rozporu s tím, co hlásá německé pracovní právo.
Otázkou samozřejmě zůstává, proč tomu tak je. V první kapitole této diplomové
práce jsem podala mimo jiné informace o tom, jak velký je nápad případů na české soudy
104

Chtěla bych především odkázat na předpisy o zasílání různých reportů a tabulek ve velkých korporacích
v případě, že musí být zaslány k určitému datu (obsahující ovšem informace pouze pro statistické účely).
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s tím, že pracovní spory (především ty o neplatnost výpovědi) trvají roky. Pokud se
spokojíme s výše uvedeným rozhodnutím NS k nejnižší možné intenzitě porušování
pracovních povinností, mohlo by to práci soudců zjednodušit a zrychlit. Jestli je však tento
fakt vedlejším důvodem k výše uvedenému stanovisku NS, je nutné se zamyslet nad
celkovým konceptem českého soudnictví.
Tento první problém týkající se obecně smyslu nalézání práva prostřednictvím
nezávislých soudců doplňuje problém druhý, kterým je možnost zneužití této praxe
zaměstnavateli. Tak, jak NS svůj názor formuloval, můžou být prakticky všechny pracovní
poměry veškerých zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni v ČR (jejichž pracovní poměr se řídí
českým právem), rozvázány výpovědí pro porušování pracovních povinností.
Lze se jen dohadovat, jak moc budou zaměstnavatelé využívat tento institut
například za situace, kdy již nebude konkrétní zaměstnanec vítaný (ale žádný výpovědní
důvod se na něj nevztahuje) nebo v případě, že nebudou chtít zaměstnanci zaplatit
odstupné, pokud by jeho pracovní poměr měl skončit výpovědí pro organizační změny na
straně zaměstnavatele.
Závěrem bych ráda shrnula, že považuji názor NS k soustavnému závažnému
porušování pracovních povinností za fundamentálně chybný. Odporuje zásadním principům
pracovního práva, neboť jsou zaměstnanci díky němu vystaveni možnosti výpovědi
v zásadě v jakémkoli okamžiku, ačkoli marginální porušení jejich pracovních povinností by
nemělo na další trvání předmětného pracovního poměru v budoucnu vliv. Kromě toho se
nicméně, jak již bylo uvedeno výše, přibližuje tento přístup formálnímu nalézání pravdy,
neboť postačí předložení důkazů o tom, že konkrétní pracovní povinnosti stanovené interní
směrnicí byly třikrát porušeny a že byl zaměstnanec na možnost výpovědi upozorněn. To,
zda následné rozhodnutí odporuje ochraně zaměstnance v pracovním právu (nebo zdravému
rozumu), již zkoumáno nebude. V případě pracovních sporů se však jedná o tak citlivou
záležitost, že bychom se dle mého názoru nikdy neměli smířit s tím, že pro zjednodušení
práce soudců nějaké obecné a absolutní důvody k výpovědi stanovíme.
Tento závěr představuje dle mého názoru to, v čem se zásadním způsobem od
německého pracovního práva česká právní úprava liší. V SRN je nutné, aby se v případě
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sporů o neplatnost výpovědi soudce vždy vypořádal s argumenty vztahujícími se k naplnění
nutné intenzity porušení pracovních povinností, které hovoří pro obě strany. Tato
skutečnost na ně samozřejmě klade daleko vyšší nároky a měli by být proto specialisté
v dané oblasti, což je splněno vytvořením speciálního pracovního soudnictví. V naší právní
realitě zjevně speciální pracovní soudnictví není v blízké budoucnosti reálné, měli bychom
se tedy nicméně alespoň inspirovat tím, že nebudeme nahrazovat nutnost argumentačního
vypořádání pokusem o nalézání formální pravdy.
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Závěr
Tato diplomová práce se zabývala srovnáním skončení pracovního poměru pro
porušování pracovních povinností v České republice a ve Spolkové republice Německo.
V první kapitole byly na úvod popsány systémy pracovního práva obou zemí tak, aby již
v následujících dvou kapitolách mohlo být pojednáno o ukončení pracovního poměru pro
porušování pracovních povinností v jednotlivých zemích. Tento popis byl jedním z cílů
práce a podařilo se jej naplnit především tím, že zahrnuje dostatečně široké pojednání
o současné platné právní úpravě, jakož i v případě německé úpravy ustálených stanovisek
BAG, popřípadě německého Spolkového ústavního soudu.
Zaznamenán a zdůrazněn byl především postup, který musí být v obou právních
řádech dodržen k podání platné výpovědi (či okamžitého zrušení pracovního poměru v ČR,
popř. mimořádné výpovědi v SRN) z důvodu porušování pracovních povinností. Vzhledem
ke skutečnosti, že se právní řády ve svém přístupu principiálně liší již základními zásadami,
kterými se výpovědní právo řídí, byl k této problematice podán obsáhlý výklad, který
odkazoval i na některé judikáty českých a německých soudů.
Na základě tohoto vyčerpávajícího popisu mohla práce konečně ve čtvrté kapitole
přistoupit ke komparaci zjištěných závěrů, stejně jako ustálených názorů nejvyšších soudů
obou zemí. K závěrečnému srovnání byly vybrány některé dílčí otázky, ke kterým dotčené
právní řády přistupují rozdílně, a které mohou vyvolat širší diskuzi ohledně naplnění
základních zásad pracovního práva. Konečně byl také konfrontován zásadní princip
německého výpovědního práva (Kündigungsrecht) o zákazu absolutních výpovědních
důvodů se závěry českého NS. V tomto smyslu byly v úplném závěru nejdříve popsány
a následně vzájemně porovnány dva judikáty, které se (ač každý z jiného pohledu)
předmětným problémem zabývají.
Diplomová práce naplnila na základě výše uvedeného také další záměr, který si
v začátku stanovila, a to kritickou analýzu zjištěných závěrů. Platná právní úprava, jakož
i názory soudů byly kriticky zhodnoceny na základě toho, do jaké míry zachovávají
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flexibilitu zaměstnávání za současné dostatečné ochrany zaměstnance, přičemž princip
ochrany zaměstnance lze jistě označit za jeden z vůdčích principů pracovního práva.
Zásadním poznatkem této práce zůstává fakt, že české pracovní právo (minimálně
v případě výpovědi pro porušování pracovních povinností) směřuje ke schematizování,
generalizování a zjednodušování, zatímco německé výpovědní právo takové závěry striktně
odmítá. Dle mého názoru bychom se alespoň v tomto ohledu měli nechat německým
pracovním právem inspirovat. Domnívám se totiž, že právě zaměření se na konkrétní
okolnosti případu je jediným možným způsobem, jak základní zásady pracovního práva
v pracovněprávních vztazích (a zejména v případě sporů o neplatnost výpovědi) prosadit.
Pokud bude každá výpověď posouzena dle všech okolností případu a zhodnocení
zájmu obou stran na dalším (ne)zachování pracovního poměru, nelze tvrdit ani to, že by
taková úprava vedla k přílišnému protekcionismu vůči zaměstnanci. Myslím si, že by
jediným výsledkem byla povinnost soudců vyčerpávajícím způsobem se vypořádat
s každým jednotlivým případem sporu o neplatnost výpovědi. Lze se jistě shodnout na tom,
že právě z tohoto důvodu soudní moc byla ustavena. Soudy a soudci samotní nesmí
upřednostnit efektivitu rozhodování před pokusem o nalezení spravedlivého řešení.
Tento závěr se nicméně v poslední době v případě českého soudnictví
z pochopitelných důvodů příliš neuplatňuje. České soudy jsou zahlceny a nezbývá čas na
řešení argumentačních problémů, ačkoli to by mělo být základní devizou práva (a potažmo
moci, která má právo nalézat). V České republice je tak možné být v souladu s právem
sankcionován pokutou za překročení rychlosti o několik málo kilometrů za hodinu stejně
tak jako lze se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr výpovědí v případě, že třikrát přijde
vlastní nedbalostí o pár minut pozdě do práce.
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Seznam zkratek
ZP

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

OZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

BGB

Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník)

MiLoG

Mindestlohngesetz (zákon o minimální mzdě)

MuSchGG

Mutterschutzgesetz (zákon na ochranu matek)

BErzGG

Bundeserziehungsgeldgesetz (spolkový zákon o rodičovském příspěvku)

KSchG

Kündigungsschutzgesetz (zákon na ochranu před výpovědí)

ArgGG

Arbeitsgerichtsgesetz (zákon o pracovněprávním soudnictví)

BAG

Bundesarbeitsgericht (spolkový pracovní soud)

ZoZ

zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, v platném znění

ArbG

Mannheim pracovní soud v Mannheimu
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Shrnutí
Název práce: Skončení pracovního poměru pro porušování pracovněprávních
povinností v ČR a SRN
Práce se zabývá srovnáním právních úprav České republiky a Spolkové republiky
Německo v otázce skončení pracovního poměru pro porušování pracovních povinností.
Jejím cílem je především tuto právní úpravu popsat, aby mohla být následně provedena
kritická analýza některých závěrů nejvyšších soudů obou zemí z hlediska ochrany
zaměstnance, jakož i flexibility zaměstnávání, tj. základních zásad pracovního práva. Práci
lze rozdělit do čtyř částí.
V první, úvodní části, je obecně popsáno pracovní právo České republiky
a Spolkové republiky Německo. Na tuto kapitolu následně již navazuje popis platné právní
úpravy týkající se skončení pracovního poměru v obou zemích s důrazem na výpověď
a okamžité zrušení v případě České republiky. V případě Spolkové republiky Německo je
kladen důraz na popis platné právní úpravy týkající se řádné a mimořádné výpovědi.
V závěrečné části této práce jsou následně poznatky získané z předchozích kapitol
vzájemně porovnány. Z tohoto srovnání jsou následně vyvozeny závěry k možnému
zamyšlení se nad dalším směřováním pracovního práva v České republice. Práce se opírá
o českou i zahraniční literaturu, právní prameny popisující tuto tematiku a v poslední
kapitole také o judikaturu nejvyšších soudů obou zemí, přičemž jsou zpracována
i nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky.
Klíčová slova: skončení pracovního poměru, porušování pracovních povinností,
Česká republika, Spolková republika Německo
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Summary
Name of the thesis: Termination of employment relationship for violation of labour
law obligations in the Czech Republic and Germany
The thesis deals with the comparison of legal regulations of the Czech Republic and
the Federal Republic of Germany on the termination of employment relationship for
violation of employment obligations. Its main objective is to describe this legislation so that
a critical analysis of certain conclusions of supreme courts of both countries can be carried
with regard to terms of employee protection as well as the flexibility of employment, i.e.
the basic principles of labour law. The thesis can be divided into four parts.
In the first (introductory) part, the labour law of the Czech Republic and the Federal
Republic of Germany are generally described. This chapter is followed by a description of
the current legislation on the termination of employment in both the countries with
emphasis on termination and immediate cancellation in case of the Czech Republic. In the
case of the Federal Republic of Germany, the description of the applicable legal provisions
relating to ordinary and extraordinary denunciations is emphasised. In the final part of the
thesis, the findings obtained from previous chapters are compared to each other. From this
comparison, conclusions are subsequently drawn to a possible reflection on the further
direction of labour law in the Czech Republic. The thesis is based on Czech and foreign
literature, legal sources describing its topic, and in the last chapter also on decisions of
supreme courts of both countries, while the latest decisions of the Supreme Court of the
Czech Republic are elaborated.
Key words: termination of employment relationship, violation of employment
obligations, Czech Republic, Federal Republic of Germany
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