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Úvod

Jako téma své rigorózní práce jsem si vybral „Způsoby skončení
pracovního poměru“. Jedná se o téma dotýkající se kaţdého člověka, který
pracuje v pracovním poměru jako zaměstnanec či v pracovním poměru
zaměstnává jiné. O tom, ţe rozbor a zhodnocení právní úpravy skončení
pracovního poměru je stále aktuální téma, svědčí i velmi bohatá judikatura všech
stupňů soudní soustavy, přičemţ i na úrovni Nejvyššího soudu stále přibývají
nová rozhodnutí z této oblasti.
Svou práci jsem rozdělil do pěti základních kapitol, které se dále člení na
podkapitoly. V úvodu se zabývám vývojem právní úpravy pracovněprávních
vztahů, a to od dob starověku aţ po současný zákoník práce platný a účinný
v České republice (262/2006 Sb., v platném znění). Pozornost v rámci této
kapitoly věnuji hlavně zákoníku práce z roku 1965 (zákon č. 65/1965 Sb.), který
byl v roce 2006 (s účinností od 1. 1. 2007) nahrazen novým zákoníkem práce –
262/2006 Sb. V oblasti způsobů skončení pracovního poměru můţeme
konstatovat, ţe nový zákoník práce nepřinesl tolik změn oproti zákoníku práce
z roku 1965 a můţeme i na současné právní problémy z větší části směle
aplikovat závěry vyplývající z judikatury vztahující se právě k zákonu
č. 65/1965 Sb. Bez povšimnutí však bezesporu nemůţe zůstat nález Ústavního
soudu České republiky publikovaný pod č. 116/2008 Sb.
Dále jsem ve druhé kapitole rozčlenil a popsal jednotlivé způsoby
skončení pracovního poměru dle subjektivní právní skutečnosti, objektivní
právní skutečnosti a na základě úředního rozhodnutí tak, jak jsou upraveny
v druhé části čtvrté hlavě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném
znění; přičemţ jsem se snaţil maximálně zapracovat dostupnou judikaturu
Nejvyššího soudu České republiky, která přináší tolik uţitečnou a potřebnou
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výkladovou jistotu jednotlivých ustanovení zákoníku práce těm, kteří aplikují
pracovněprávní předpisy.
Ve třetí kapitole se věnuji srovnání české právní úpravy skončení
pracovního poměru se slovenskou právní úpravou. Porovnání české se
slovenskou právní úpravou jsem si vybral, neboť se mi jevilo zajímavé sledovat
situaci, kdy obě dvě právní úpravy vycházely ze stejné „startovní čáry“ (a to
zákona č. 65/1965 Sb.), kdyţ dále po rozdělení Československé federativní
republiky (tedy od 31. 12. 1992) kaţdá země tento zákoník upravovala
(novelizovala) dle svého, aby následně přeţitý zákoník nahradila novým –
Slovenská republika tak učinila mnohem dříve neţ Česká republika, a to
zákonem č. 311/2001 Z.z., (který, zdá se, pruţněji zareagoval na potřeby
pracovního trhu).
Ve čtvrté kapitole se zabývám právní úpravou neplatného skončení
pracovního poměru, kdyţ tento institut neodbytně patří k celé problematice
skončení pracovního poměru.
Pozastavení a zamyšlení se nad přicházející právní úpravou je věnována pátá a
poslední kapitola mé práce, která vychází z právního stavu k 31. 10. 2011, doby,
kdy je Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky a Senátem prochází
vládní návrh novelizace zákoníku práce (tisk č. 411, volebního období 2010).
Domnívám se, ţe ustanovení zákoníku práce upravující skončení
pracovního poměru patří mezi nejzajímavější části celého zákoníku, kdyţ
následky jejich aplikace během svého pracovního ţivota pozná kaţdý
zaměstnanec (a samozřejmě i zaměstnavatel), přičemţ tyto následky mohou mít
poměrně zásadní vliv i na osobní ţivot zaměstnance (a na druhé straně i vliv na
působení zaměstnavatele).
Ve své práci detailně rozebírám právní úpravu jednotlivých způsobů
skončení pracovního poměru a prostřednictvím uvedené judikatury se snaţím
7

podat celistvý obraz celého tématu „Způsoby skončení pracovního poměru“.
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1. Vývoj právní úpravy pracovněprávních vztahů

Stručný přehled vývoje právní úpravy
Jiţ z dávné historie je znám závazkový vztah - locatio conductio
operarum - z dob starověkého otrokářského systému, odpovídá dnešní pracovní
smlouvě.
Z doby českého středověku je znám horní zákon Václava II. - ius
regale montanorum, z let 1300 aţ 1305, který upravoval mimo jiné organizování
horníků či v dnešní terminologii „pravidla bezpečnosti práce“, proto jej můţeme
povaţovat za první český „pracovněprávní“ předpis. Mimo oblast těţební od 13.
století byly uzavírány pracovní smlouvy jako smlouvy čelední, tovaryšské a
učednické. Vzhledem ke skutečnosti, ţe v českých zemích panovalo nevolnictví,
nedocházelo (a logicky ani nemohlo) k velkému rozmachu pracovních vztahů.
K významnému posunu došlo aţ v roce 1781, kdy bylo Josefem II. zrušeno
nevolnictví. Za vlády tohoto panovníka můţeme spatřovat počátek ochranného
zákonodárství, kdyţ došlo k vydání několika patentů a nařízení, směřujících
především k ochraně zaměstnaných dětí.
Samotný vývoj pracovněprávního zákonodárství u nás byl sloţitým a
komplikovaným procesem. První obecnější úprava moderních pracovněprávních
vztahů se na našem území objevila v ustanoveních obecného zákoníku
občanského z roku 1811, kde v 26. hlavě došlo k úpravě námezdní smlouvy,
jejímţ předmětem bylo konat práci za úplatu1. Rakouský občanský zákoník byl
1

Blíţe např. viz Jan Kotous: Ke kořenům pracovního práva: „Námezdní práci upravoval ABGB v hlavě 26., §
1151 – § 1163, v ustanoveních o smlouvě nazývané v německém originále „Löhnvertrag“ – smlouva námezdní.
V této úpravě se promítla původní koncepce Martiniho, která navrhoval upravit námezdní vztahy z dvojího
pohledu. Nejprve jako obligační, podle zásad platících obecně pro uzavírání smluv. Současně Martini navrhoval
upravit námezdní vztahy i podle toho, jak se z těchto zásad odchylují, čímţ se na ně nevztahují civilněprávní
předpisy. Jednalo se zde o právní vztahy, které se řídily normami správního nebo „policejního“ práva. Tvůrci
konečné verze ABGB Martiniho stanovisko akceptovali. Námezdní smlouva je proto v ABGB zaloţena na
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v roce 1916 novelizován a došlo k rozdělení námezdní smlouvy na sluţební
smlouvu a smlouvu o dílo.
Ve 2. polovině 19. století došlo k vydávání nových čeledních řádů (v roce
1857 pro Prahu, v roce 1866 pro český venkov a v roce 1857 pro venkov
moravský2). Podmínkou platnosti smlouvy bylo stále odevzdání závdavku,
obsah smlouvy byl v podstatě ponechán na smluvním základě, přičemţ smlouva
o nájmu pracovní síly, kterou byly vztahy smluvních stran původně regulovány,
byla postupně nahrazována novým typem smlouvy – pracovní smlouvou, kde uţ
stát kogentně určoval některé podmínky (délku pracovní doby, dovolenou atd.),
stalo se tak především proto, ţe vznikla potřeba větší ochrany zaměstnance.
Potřeba ochrany zaměstnance byla vyvolána řadou faktorů, jako např. nárůstem
počtu kvalifikovaných prací a tím i potřeby delší přípravy k povolání a delší
dobou potřebnou k regeneraci pracovní síly apod.
Postupně počet ochranných norem narůstal, čímţ se postupně začalo vytvářet
nové právní odvětví – pracovní právo. Po únoru 1948 začalo být právo
přebudováváno podle socialistických principů. V oblasti pracovního práva to
stejných principech jako kaţdá jiná smlouva zákoníkem upravená, tedy na principu smluvní volnosti a rovnosti
stran. V souladu s recipovaným římským právem doplněným o osvícenský přirozenoprávní pojem „societas
herilis“ zahrnovala námezdní smlouva upravená ustanovením § 1151 ABGB závazek konat po určitou dobu
sluţbu (zu einer Dienstleistung) nebo závazek zhotovit dílo (Verfertigung eines Werkes).27) V prvém případě
vznikala tak sluţební smlouva – locatio conductio operarum, v druhém případě smlouva o dílo – locatio
conductio operis. Rozlišující znaky mezi smlouvou sluţební a smlouvou o dílo spočívaly ve skutečnosti, ţe
předmětem smlouvy sluţební byla zásadně práce, prostřednictvím které mělo být dosaţeno určitého výsledku.
Byl-li výsledek práce dopředu smluven a práce se odevzdávala jako hotová, jednalo se o smlouvu o dílo. Při
smlouvě sluţební byl závazek trvalý a spočíval v osobní povinnosti zaměstnance pracovat pro zaměstnavatele a
v osobním nároku zaměstnance na mzdu za vykonanou práci. Tato mzda mohla být časová nebo úkolová. U
smlouvy o dílo se podnikatel zavazoval k vykonání díla podle vlastního plánu a vlastními prostředky. Souhrnně
lze říci, ţe za smlouvu námezdní podle ABGB „dluţno povaţovati záplatné uskutečňování procesu pracovního“.
Zaměstnaný – pracovník byl povinen konat práci osobně. Za vykonanou práci mu náleţela dohodnutá mzda.
Jestliţe výše mzdy nebyla dohodnuta, nebo neposkytoval-li pracovník sluţby bezplatně, platila zásada
přiměřenosti mzdy. Mzda se vyplácela na konci dohodnutého období v případě mzdy časové nebo při odvedení
díla u mzdy úkolové. ABGB upravoval rovněţ výši mzdy v nemoci nebo při překáţkách v práci na straně
zaměstnavatelově. Skončení sluţebního poměru upravovala ustanovení § 1158 – § 1163. Námezdní sluţební
poměr končil zásadně uplynutím sjednané doby. Při sjednávání sluţebního poměru mohla být dohodnuta
jednoměsíční zkušební doba, během které mohl být sluţební poměr rozvázán „oběma stranami kdykoliv“.
Sluţební poměr mohl být rovněţ skončen výpovědí. V tomto případě stanovil ABGB výpovědní lhůty, které
byly pro obě strany totoţné. Při skončení sluţebního poměru vydával zaměstnavatel pracovníkovi písemné
potvrzení o době a způsobu sluţby. Není bez zajímavosti, ţe ABGB nepřipouštěl, aby zaměstnavatel vpisoval do
tohoto potvrzení diskriminující zápisy a poznámky, které by mohly ztíţit pracovníkovi uzavření nového
sluţebního poměru.“
2
Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str. 27
(autor kap. Štangová, V.)

10

znamenalo na jedné straně násilné rozmisťování pracovních sil, na druhé straně
se od konce 50. let zlepšovaly pracovní podmínky. Od počátku 60. let 20. století
tvořilo pracovní právo nesourodý, těţko přehledný a do budoucna těţko
pouţitelný komplex právních norem, důsledkem čehoţ byla nutnost tyto právní
vztahy ujednotit, započaly tedy práce na novém zákoníku práce, které
vyvrcholily schválením zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce. Tento původní
zákoník práce stál na zásadě, co není dovoleno, je zakázáno.
Nový zákoník práce

Zákoník práce č. 65/1965 Sb. byl po více neţ 40 letech platnosti
(samozřejmě s tím, ţe byl mnohokrát novelizován) nahrazen novým zákonem č.
262/2006 Sb., účinným od 1. 1. 2007 – ovšem i tento, relativně nový zákoník
práce, jiţ byl několikrát novelizován a není bez významu, ţe do jeho znění
výrazně zasáhl Ústavní soud nálezem č. 116/2008 Sb., kdyţ zrušení zejména
principu delegace a absolutní neplatnosti pracovněprávních úkonů se výrazně
dotklo i problematiky skončení pracovního poměru. Základní zásada nového
zákoníku práce, ţe kaţdý můţe činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí
být nucen činit, co zákon neukládá dle čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a
svobod a čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky se nově promítla v
pracovněprávních vztazích a zákoník práce je nově postaven na principu – „co
není zakázáno, je dovoleno“.
V oblasti skončení pracovního poměru přinesl zákoník práce č. 262/2006
Sb. oproti svému předchůdci poměrně mnoho významných změn. Tento zákoník
práce zrušil některé povinností zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
(např. povinnost nabídnout zaměstnanci jiné zaměstnání), nadále zůstávají
zachovány kvalifikované výpovědní důvody, ovšem výpovědní důvod tzv.
„porušení pracovní kázně“ byl nahrazen důvodem „závaţné porušení povinností
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vyplývajících z právních předpisů, vztahujících se k vykonávané práci“.
Takováto změna má za účel snadněji umoţnit zaměstnavateli propustit
zaměstnance, který neplní (resp. porušuje) své povinnosti. Nový zákoník práce
přinesl zásadní změnu spočívající v tom, ţe zaměstnavatel při neplatném
skončení pracovního poměru musí poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy po
celou dobu, kdy pracovní poměr trvá, přičemţ dle předchozí právní úpravy se
tato povinnost vztahovala pouze na šest měsíců, a pokud přesahovala tato doba
šest měsíců, mohl soud na ţádost zaměstnavatele výši náhrady sníţit. Dále byl
rozšířen výčet situací, kdy zaměstnavatel nemůţe dát výpověď, a to o případy
objektivní organizační změny při přemístění zaměstnavatele. Zákaz výpovědi
platí v případech, jestliţe se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa výkonu
práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána. Nová
právní úprava se dotkla i dohody o rozvázání pracovního poměru, kdyţ stanoví,
ţe dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být uzavřena písemně, jinak je
neplatná. Dále tato nová právní úprava zabraňuje dřívější praxi, kdy se zkušební
doba nesprávně prodluţovala nebo se sjednávala dodatečně. Zásadní změnou
v tomto směru pak je, ţe se doba překáţek v práci do zkušební doby
nezapočítává. 3

V současné době nemůţeme nechat stranou rozboru právní úpravy
skutečnost, ţe znění zákoníku práce (a to nejen zákona č. 262/2006 Sb., neboť
dopady předpisů Evropských společenství byly více neţ patrné i v zákoně č.
65/1965 Sb.) významně ovlivňují i předpisy Evropských společenství. Jedná se
o směrnice Evropské unie, které upravují pracovněprávní vztahy, zejména však
zaručují zaměstnancům v evropském prostoru odpovídající pracovní podmínky a
ochranu při práci. Za účelem naplnění pravidel obsaţených ve směrnicích jsou
členské státy povinny je zapracovat do svých národních právních předpisů,
3

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str. 40
aţ 42 (autor kap. Kalenská, M.)
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Ustanovení zákoníku práce, jimiţ se zapracovávají předpisy Evropské unie, jsou
taxativně vymezena v § 363 odst. 1 zákoníku práce.
Kromě směrnic Evropských společenství (dnes EU) zapracovává zákoník
práce i předpisy Mezinárodní organizace práce, která přijímá mezinárodní
úmluvy a doporučení týkající se zásadních otázek pracovního a sociálního
zákonodárství.

Úmluvy této mezinárodní organizace nabývají závaznosti

ratifikací kaţdým jednotlivým členským státem. Ratifikací a zveřejněním se
úmluvy stávají součástí právního řádu členského státu, ten je potom povinen
vtělit ratifikovanou úmluvu do vnitrostátní právní úpravy, přičemţ členské státy
jsou povinny dodrţovat některé povinnosti i bez ratifikace, jedná se o tzv.
základní normy, které jsou dány ústavou Mezinárodní organizace práce,
zejména jejím doplněním Filadelfskou deklarací z roku 1944. Základními
normami se rozumí zákaz nucené práce, právo na svobodné odborové
sdruţování a zákaz diskriminace. Specifickou činností Mezinárodní organizace
práce je činnost kontrolní, která obsahuje prvek přinucení členského státu
k plnění povinností. Takovéto donucení však nemůţe být vměšováním se do
vnitřních záleţitostí státu, musí být zaměřeno na plnění mezinárodního závazku.
Mezinárodní organizace práce dále vyvíjí významnou a rozsáhlou činnost
v oblasti poradenské, publikační a výchovné.

Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku

Na tomto místě povaţuji za nutné popsat vztah mezi zákoníkem práce a
občanským zákoníkem, a to zejména s ohledem na skutečnost, ţe došlo ke zcela
zásadnímu obratu v tomto „vztahu“.
Předchozí zákoník práce byl na občanském zákoníku zcela nezávislý,
kdyţ sám obsahoval úpravu obecných právních otázek, jako je např. počítání
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času,

promlčení

apod.

Subsidiární

vyuţití

občanského

zákoníku

v pracovněprávních vztazích bylo vyloučeno, coţ bylo dáno historickým
vývojem pracovního práva, jakoţto samostatného právního odvětví. 4 Došlo ke
zpřetrhání historických vazeb mezi pracovním právem a občanským právem.
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. zásadně měnil vzájemný vztah zákoníků
občanského a práce, tato norma stanovila princip delegace. Ustanovení § 4
zákoníku práce stanovilo, ţe občanský zákoník se na pracovněprávní vztahy
pouţije pouze v případě, ţe to zákoník práce výslovně stanoví. Samotný zákoník
práce byl „protkán“ řadou delegačních ustanovení, která odkazovala na příslušná
ustanovení občanského zákoníku, jeţ měla být v těchto konkrétních případech
na pracovněprávní vztahy pouţita. Takové řešení se však v praxi ukázalo jako
problematické. Koncepce delegace byla v roce 2008 na návrh, který podala
Ústavnímu soudu skupina poslanců a senátorů, zrušena nálezem (publikovaným
pod č. 116/2008), kdy tato koncepce byla shledána nesouladnou s principy
právního státu, tato koncepce byla nahrazena tradičním principem subsidiarity.
Ústavní soud zdůraznil, ţe občanské právo je obecným soukromým právem
subsidiárně platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím, tzn., ţe
ustanovení občanského zákoníku jako obecné části soukromého práva se uplatní
všude tam, kde zákoník práce jako zvláštní část soukromého práva nemá svou
speciální právní úpravu. V současné době se však zákoník práce nevymezuje
ţádným způsobem vůči občanskému zákoníku, neboť s aplikací principu
subsidiarity nepočítal, je tedy nutné jej novelizovat, aby vyjádřený princip
subsidiarity byl vyjádřen normativně vyjádřen přímo v zákoníku práce.

4

Viz Štangová, V., Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu, Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 38
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2. Obecně ke skončení pracovního poměru
Ustanovení zákoníku práce, která upravují skončení pracovního poměru,
patří mezi nejdůleţitější části zákoníku práce. Rovněţ můţeme konstatovat, ţe
z hlediska judikatury tvoří spory týkající se skončení pracovního poměru
největší část sporů vyplývajících ze zákoníku práce – můţeme však konstatovat,
ţe příčinou většiny problémů je neznalost relevantní právní úpravy či snaha tuto
úpravu obejít.
Právní úprava skončení pracovněprávních vztahů vychází ze zásad
respektujících oprávněné zájmy zaměstnanců a zaměstnavatelů, s tím, ţe důraz
je kladen především na slabší stranu smluvního vztahu, a to zaměstnance. Tento
důraz je naprosto logický, neboť zaměstnanec je povinen plnit pokyny
zaměstnavatele po celou dobu pracovněprávního vztahu, a o rovnosti mezi
těmito subjekty můţe být řeč snad pouze v momentu uzavírání pracovní
smlouvy. Základní zásadou právní úpravy skončení pracovního poměru je snaha
zajistit zaměstnanci (avšak pouze takovému, který si řádně plní své pracovní
povinnosti) stabilitu zaměstnání. Tato zásada se projevuje tím, ţe zaměstnavateli
je umoţněno skončit pracovní poměr se zaměstnanci, které nemůţe dále
zaměstnávat

např.,

porušují-li

své

povinnosti

vyplývající

jim

z pracovněprávního vztahu, stali se nadbytečnými či nepodávají uspokojivé
pracovní výsledky atd. 5
Právní úprava skončení pracovního poměru zaměstnancem je postavena
tak, ţe zaměstnanec můţe kdykoliv pracovní poměr jednostranně skončit
5

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str. 229
(autor kap. Bělina, M.)
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výpovědí, a to i bez jakéhokoli důvodu, avšak zaměstnavatel můţe jednostranně
rozvázat pracovní poměr pouze z důvodů v zákoníku práce taxativně uvedených,
z jiných důvodů by bylo rozvázání pracovního poměru neplatné. Současně
zaměstnavatel nemůţe s výjimkami stanovenými zákonem rozvázat pracovní
poměr se zaměstnancem v ochranné době. Z výše uvedeného je zřejmé, ţe
zaměstnanec, který řádně plní své pracovní povinnosti, má právní záruky před
neodůvodněným jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele. Tyto „záruky“ jsou zaměstnanci zákonem přiznány z toho
důvodu, ţe skončením pracovního poměru dochází u zaměstnance nejen
ke ztrátě odměny za vykonanou práci, a tím ke sníţení úrovně hmotného
zabezpečení jak zaměstnance samotného, tak i jeho rodiny, ale i skončení
pracovního poměru má pro zaměstnance v řadě případů i nepříznivé společenské
a psychologické aspekty. Rozhodně však z uvedeného nevyplývá, ţe by se
zaměstnancem (který řádně plné veškeré pracovní povinnosti) nemohl být
skončen pracovní poměr vůbec, opak je pravdou. Popsané „záruky“ jsou jen
vyloučení způsobů skončení pracovního poměru, které nejsou právem schváleny
a zakotvení takových způsobů, při nichţ jsou právem chráněny zájmy obou
účastníků pracovního poměru.

Čím je zaměstnanec řádně si plnící své povinnosti, které mu vyplývají
z pracovního poměru, chráněn před jednostranným rozvázáním pracovního
poměru ze strany zaměstnavatele? Jedná se především o to, ţe:
a) zaměstnavatel nemůţe jednostranně rozvázat pracovní poměr se
zaměstnancem z libovolných důvodů, nýbrţ pouze ze zákonem taxativně
stanovených důvodů. Rozvázání pracovního poměru z jiného neţ
zákonem stanoveného důvodu by bylo neplatné;
b) zaměstnavatel nemůţe rozvázat pracovní poměr se zaměstnanci, kteří jsou
v tzv. „ochranné době“ (samozřejmě při respektování zákonných
16

výjimek). Institut „ochranné doby“ chrání zaměstnance, kteří se ocitli ve
ztíţené ţivotní situaci jakou je např. dočasná pracovní neschopnost,
těhotenství zaměstnankyně, péče o dítě do tří let u zaměstnankyně i
zaměstnance, atd.;
c) zaměstnanec má nárok na odstupné, dojde-li k skončení pracovního
poměru bez jeho zavinění (podle ustanovení § 52 písm. a) – c) zákoníku
práce, tj. v případě, ţe se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li
se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným
vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně
jeho úkolů, technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem
zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, a podle
ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce, tj. nesmí-li zaměstnanec podle
lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo
rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek
přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění
nemocí z povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, anebo dosáhl-li na
pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného
zdraví nejvyšší přípustné expozice).
V souladu s ustanovením § 48 zákoníku práce můţe pracovní poměr
zaniknout na základě právního úkonu, právní události či úředního rozhodnutí.
Tyto právní skutečnosti jsou vymezeny v § 48 zákoníku práce taxativně.6

6

Viz znění ustanovení § 48 zákoníku práce:
1)
a)
b)
c)
d)

Pracovní poměr můţe být rozvázán jen
dohodou,
výpovědí,
okamţitým zrušením,
zrušením ve zkušební době.

2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.
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Způsoby skončení pracovního poměru lze roztřídit takto:
a) Na základě subjektivních právních skutečností, tj. právních úkonů,
které činí účastníci pracovního poměru
- dvoustranným právním úkonem, tj. dohodou o rozvázání pracovního
poměru uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem,
- jednostranným právním úkonem zaměstnavatele nebo zaměstnance, a to:
-

výpovědí

-

okamţitým zrušením pracovního poměru

-

zrušením pracovního poměru ve zkušební době

b) Na základě objektivní právní skutečnosti, tj. právní události
-

smrt zaměstnance

-

smrt

zaměstnavatele

fyzické

osoby

(s

výjimkou

případů

pokračování v ţivnosti)

3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo jiţ
jiným způsobem, končí
a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle vykonatelného rozhodnutí o
zrušení povolení k pobytu,
b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České
republiky,
c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu
za účelem zaměstnání ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu anebo povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního
právního předpisu.
4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik pracovního poměru v případě smrti zaměstnavatele,
který je fyzickou osobou upravuje § 342 odst. 1.
5) Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postiţením, je
zaměstnavatel povinen písemně oznámit příslušnému úřadu práce.
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-

uplynutím doby – jde-li o pracovní poměr, jehoţ doba trvání byla

předem účastníky smluvně omezena
c) Na základě úředního rozhodnutí – týká se pracovního poměru cizince
nebo osoby bez státní příslušnosti. K zániku pracovního poměru na
základě úředního rozhodnutí dojde v případě vyhoštění cizince ze země,
kdy zaniká pracovní poměr okamţitě, či skončením platnosti pracovního
povolení, rovněţ v tomto případě zaniká pracovní poměr okamţitě.

2.1 Právní úkony účastníků pracovního poměru směřující k jeho
skončení
Jsou to právě právní úkony, jimiţ dochází nejčastěji ke skončení
pracovněprávního vztahu, a proto je jim i v zákoníku práce věnována velká
pozornost – jsou dopodrobna stanoveny jejich jednotlivé náleţitosti. Právní
úkony směřující ke skončení pracovního poměru, tj. nejdůleţitějšího základního
pracovněprávního vztahu, mají velmi závaţné právní důsledky a patří proto
mezi nejvýznamnější pracovněprávní úkony.
Právní úkony, na jejichţ základě zanikne pracovní poměr, dělíme na
jednostranné a dvoustranné.
1) Dvoustranným právním úkonem směřujícím ke skončení pracovního poměru
rozumíme dohodu o rozvázání pracovního poměru (dle § 49 zákoníku práce).
2)

Jednostrannými

pracovněprávními

úkony

směřujícími

ke skončení

pracovního poměru jsou výpověď (jako nejvýznamnější a nejčastěji uţívaný
19

právní úkon z této skupiny, tento institut je upraven v § 50 a násl. zákoníku
práce), okamţité zrušení pracovního poměru (dle § 55a násl. zákoníku práce) a
zrušení pracovního poměru ve zkušební době (dle § 66 zákoníku práce). 7
V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 zákoníku práce lze od pracovní
smlouvy odstoupit, odstoupením od pracovní smlouvy se pracovní smlouva ruší
s účinky ex nunc. Pracovní poměr tedy končí dnem, kdy bylo odstoupení od
smlouvy doručeno druhé straně. Odstoupit od pracovní smlouvy lze pouze
v případě, ţe je tak v souladu se zákoníkem práce (tedy v případě, ţe
zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den do práce, aniţ mu v tom bránila
překáţka v práci nebo ţe do týdne neuvědomil zaměstnavatele o této překáţce,
je zaměstnavatel oprávněn odstoupit od sjednané pracovní smlouvy) či
ujednáním smluvních stran (takové ujednání však nesmí představovat
nepřípustné narušení principu právní jistoty účastníků pracovního poměru – viz
nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008 č. 116/2008.

2.1.1 Dvoustranné pracovněprávní úkony směřující k rozvázání
pracovního poměru

2.1.1.1Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohoda je jediným dvoustranným právním úkonem směřujícím k
rozvázání pracovního poměru. Tento právní úkon je upraven v § 49 zákoníku
práce.8
7

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str. 230
(autor kap. Bělina, M.)
8
§ 49 zákoníku práce:
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Úprava tohoto právního institutu v novém zákoníku práce s ohledem na
závaţnost právního úkonu a zájem jistoty smluvních stran poţaduje písemnou
formu, v opačném případě je dohoda neplatná. 9
Podstatnou náleţitostí dohody o rozvázání pracovního poměru je v souladu s
§ 49 odst. 1 určení dne, ke kterému má být pracovní poměr skončen, tento den
můţe být určen nejen přesným datem, ale i skončením dočasné pracovní
neschopnosti apod. Smluvní strany však nesmí mít pochybnost o určeném dni,
ke kterému má být pracovní poměr rozvázán.
Strany dohody nejsou povinny uvádět důvody, pro které dochází
ke skončení pracovního poměru (výjimkou je pouze, přeje-li si to zaměstnanec § 49 odst. 2 věta druhá), domnívám se však, ţe je vhodné důvod uvést vţdy, je-li
pracovní poměr skončen z organizačních důvodů a zaměstnanec má nárok na
odstupné.10
1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr
sjednaným dnem.
2) Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně jinak je
neplatná. V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, poţaduje-li to
zaměstnanec.
3) Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.
9

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str. 231
(autor kap. Bělina, M.)
10
K tomu např. rozhodnutí NS ze dne 24. ledna 2006 sp. zn. 21 Cdo 708/2005: „Byl-li pracovní poměr rozvázán
dohodou z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) aţ c) zák. práce, není pro posouzení, zda má zaměstnanec
nárok na odstupné, samo o sobě rozhodující, zda byly v dohodě uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru,
popřípadě jaké důvody rozvázání pracovního poměru se v dohodě uvádí. Ustanovení § 60a zák. práce nespojuje,
byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, vznik nároku na odstupné s tím, co bylo v dohodě uvedeno o důvodech
skončení pracovního poměru, ale se zjištěním, proč (z jakého skutečného důvodu) byl pracovní poměr opravdu
rozvázán; byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou z důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) aţ c)
zák. práce, má uvolněný zaměstnanec (budou-li splněny také další zákonem stanovené předpoklady) nárok na
odstupné bez ohledu na to, zda dohoda obsahovala vylíčení důvodu skončení pracovního poměru, popřípadě co
bylo v dohodě o těchto důvodech uvedeno. (Posuzováno podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění
účinném do 29.2.2004.)“
Podobně i rozhodnutí NS ze dne 23. května 2003 sp. zn. 21 Cdo 41/2003 (upozorňující navíc i procesní otázky
týkající se povinnosti tvrdit a prokazovat, ţe k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z některého ze
zákonem uváděných důvodů spočívajících na straně zaměstnavatele): „Nárok na odstupné má (nejde-li o
zaměstnance, o nichţ zákon stanoví, ţe jim odstupné nenáleţí - srov. § 60c a § 65 odst. 3 část třetí věty za
středníkem zák. práce) kaţdý zaměstnanec, u něhoţ dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) aţ c) zák. práce nebo dohodou z týchţ důvodů.
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Byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, není pro posouzení, zda má zaměstnanec nárok na odstupné, samo o
sobě rozhodující, zda byly v dohodě uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, popřípadě jaké důvody
rozvázání pracovního poměru se v dohodě uvádí. Ustanovení § 60a zák. práce nespojuje, byl-li pracovní poměr
rozvázán dohodou, vznik nároku na odstupné s tím, co bylo v dohodě uvedeno o důvodech skončení pracovního
poměru, ale se zjištěním, proč (z jakého skutečného důvodu) byl pracovní poměr opravdu rozvázán; byl-li
pracovní poměr rozvázán dohodou z důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst.1 písm. a) aţ c) zák. práce, má
uvolněný zaměstnanec (budou-li splněny také další zákonem stanovené předpoklady) nárok na odstupné bez
ohledu na to, zda dohoda obsahovala vylíčení důvodu skončení pracovního poměru, popřípadě co bylo v dohodě
o těchto důvodech uvedeno.
Z důvodu právní otázky, který z účastníků v řízení o zaplacení odstupného má povinnost tvrdit a prokázat [§ 101
odst.1 písm. a) a b) a § 120 odst. 1 věta první o.s.ř.], ţe k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z
některého z důvodů uvedených v ustanoveních § 46 odst. 1 písm. a) aţ c) zák. práce, napadený rozsudek
odvolacího soudu nemůţe mít zásadní význam (§ 237 odst. 3 o.s.ř.). Tato právní otázka byla jiţ vyřešena v
rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17.5.2002, sp. zn. 21 Cdo 1667/2001. V tomto rozsudku,
který byl uveřejněn pod č. 108 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002, byl vysloven následující právní názor:
„Byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, má zaměstnanec nárok na odstupné (§ 60a zák. práce), jestliţe
prokáţe, ţe k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 písm.
a) aţ c) zák. práce. To platí i tehdy, nebyly-li v dohodě uvedeny důvody, pro které se pracovní poměr končí,
popřípadě obsahuje-li dohoda v rozporu se skutečností takové důvody rozvázání pracovního poměru, s nimiţ
zákon poskytnutí odstupného nespojuje“
V neposlední řadě i rozhodnutí NS ze dne 10. 7. 2007 sp. zn. 21 Cdo 2654/2006, ze kterého vyplývá, ţe
nemoţnost zastírání skutečných výpovědních důvodů:
„Právní předpisy přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů nespojují s uzavřením nájemní smlouvy
(srov. R 38/1995). Jestliţe pak v dané věci k převodu úkolů nebo činnosti ţalovaného zaměstnavatele (srov. §
249 odst. 2 zák. práce) na nového nájemce nedošlo, lze odvolacímu soudu přisvědčit, ţe na straně
zaměstnavatele (původního provozovatele předmětného najatého hotelového zařízení) tak vznikl důvod k
rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zák. práce pro tzv. organizační
změny spočívající ve zrušení části zaměstnavatele.
Jestliţe zaměstnanec v daném případě předešel tomu, aby pracovní poměr skončil na základě výpovědi
zaměstnavatele a uzavřel se zaměstnavatelem „ze své iniciativy“ (aby mohl nastoupit do pracovního poměru u
nového nájemce a zůstat tak ve stejné pozici na původním místě výkonu práce) dohodou o rozvázání pracovního
poměru, nemá tato skutečnost ţádný vliv na to, ţe skutečným důvodem rozvázání pracovního účastníků bylo
zrušení části zaměstnavatele ke dni, kdy zaměstnavateli „skončil nájem prostor“, v nichţ tuto část provozoval.
Souhlasit nelze ani s názorem zaměstnavatele, ţe mu ani poté „nic nebránilo v tom, aby nadále plnil svou
povinnost dle ustanovení § 35 odst. 1 písm. a) zák. práce, tj. přiděloval zaměstnanci práci podle pracovní
smlouvy“, neboť „k dalšímu zaměstnávání v jiných hotelových zařízeních provozovaných zaměstnavatelem
mohlo dojít v souladu s pracovní smlouvu buď přeloţením ţalobce k výkonu práce do jiného místa nebo
vysláním ţalobce na pracovní cestu“.
Ujednání o místě výkonu práce je totiţ jednou z podstatných náleţitostí pracovní smlouvy (srov. § 29 odst. 1
zák. práce), jimiţ je určen rozsah „dispozice“ zaměstnavatele se zaměstnancem (jeho pracovní silou).
Zaměstnavatel totiţ můţe od zaměstnance vyţadovat jen takové pracovní úkony, které spadají do rámce druhu a
místa výkonu sjednané práce. Opatření uvedená v ustanovení § 38 zák. práce, tj. přeloţení zaměstnance k
výkonu práce do jiného místa a vyslání zaměstnance na pracovní cestu, představují výjimku z uvedeného
pravidla, která je vyjádřena tím, ţe přeloţit zaměstnance nebo jej vyslat na pracovní cestu zaměstnavatel můţe
pouze po dobu nezbytné potřeby a pouze se souhlasem zaměstnance. Protoţe jde o opatření toliko dočasná
(časově omezená), nelze jimi řešit trvalé změny poměrů u zaměstnavatele, jakou nepochybně představuje
situace, kdy pracoviště zaměstnance sjednané v pracovní smlouvě zanikne. V opačném případě by se totiţ
jednalo o popření (resp. obcházení) výše uvedeného smluvního principu v oblasti sjednání místa výkonu práce a
v jeho rámci oprávněné „dispozice“ zaměstnavatele se zaměstnancem.“
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Uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru se řídí § 43 a násl.
občanského zákoníku. Pro řádné uzavření dohody se vyţaduje přijetí návrhu
ihned nebo ve lhůtě v něm uvedeném nebyl-li takto přijat, zaniká.
Přijetí návrhu na přijetí dohody o rozvázání pracovního poměru, který
zanikl pro opoţděnost, nemá za následek skončení pracovního poměru, kdyby
však navrhovatel dohody bez zbytečného odkladu vyrozuměl (ústně nebo
odesláním zprávy) akceptanta (druhého účastníka pracovního poměru), ţe
povaţuje přijetí svého návrhu za včasné, přijetí návrhu je účinné a dohoda o
rozvázání pracovního poměru byla uzavřena.11
Zaměstnanec můţe uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru
osobně či prostřednictvím zástupce. Zaměstnanci, kteří byli omezeni ve
způsobilosti k právním úkonům, jsou zastupováni při uzavření dohody o
rozvázání pracovního poměru soudem ustanoveným opatrovníkem, tento úkon
však vyţaduje schválení soudu, a to vzhledem k tomu, ţe nejde o běţnou
záleţitost.
Dohodu o rozvázání pracovního poměru je moţno uzavřít, i pokud existují
jiné důvody pro skončení pracovního poměru, např. při moţnosti okamţitého
zrušení pracovního poměru, jak ukazuje konstantní judikatura např. rozsudek
NS ze dne 11. 4. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1332/2001: „Nejedná se o bezprávnou
vyhrůţku a nelze ani povaţovat za zneuţití výkonu práva na újmu zaměstnance
(§ 7 odst. 2 zák. práce) okolnost, jestliţe zaměstnavatel svůj návrh na rozvázání
pracovního poměru dohodou (ofertu) odůvodní tím, ţe podle jeho názoru jsou
zde důvody (v daném případě poţívání alkoholu v pracovní době), pro které by
mohl se zaměstnancem pracovní poměr zrušit okamţitě; sdělením své pohnutky,
která jej vede ke skončení pracovního poměru se zaměstnancem, totiţ hrozí tím,
co je za účelem skončení pracovního poměru oprávněn podle ustanovení § 53
11

Bělina, M. a kolektiv, Zákoník práce komentář, C.H.BECK, Praha, 2008, str. 177
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odst. 1 písm. b) zák. práce učinit. Při porovnání obou moţností skončení
pracovního poměru nabízených ţalobci přitom ani nelze úspěšně dovozovat, ţe
ţalobce jednal v důsledku tísně ke svému neprospěchu, jestliţe se rozhodl
předejít jednostrannému skončení pracovního poměru okamţitým zrušením a
zvolil si moţnost rozvázat pracovní poměr dohodou, tedy způsobem pro něj
výhodnějším.“
Uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru nebrání ani určité
překáţky, se kterými zákoník práce spojuje zákaz pro zaměstnavatele vypovědět
pracovní smlouvu uzavřenou se zaměstnancem. Tedy zcela v souladu s vůlí
smluvních stran lze rozvázat pracovní poměr dohodou, i pokud je zaměstnanec
v pracovní neschopnosti anebo je-li zaměstnankyně těhotná apod. (viz např.
rozsudek NS SSR ze dne 30. 10. 1984, po. Zn. 7 Cz 28/84 (R 4/1984).12

2.1.2 Jednostranné pracovněprávní úkony směřující ke skončení
pracovního poměru

2.1.2.1Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru je jednostranným právním úkonem
směřujícím ke skončení pracovního poměru, a to po uplynutí výpovědní doby.
Výpověď z pracovního poměru představuje projev vůle jedné ze smluvních stran
(tedy zaměstnance nebo zaměstnavatele) směřující ke skončení pracovního
poměru. Vzhledem k tomu, ţe vůle a projev vůle druhé smluvní strany je u

12

logicky tak i vyplývá z výkladu a contrario ustanovení § 53 zákoníku práce, kdy tento se nebude vztahovat na
jiné formy skončení pracovního poměru vyjma uvedené, a to formou výpovědi
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tohoto právního úkonu zcela irelevantní, není podstatné, zdali s ním druhá strana
souhlasí či nikoliv.
Pro výpověď je charakteristické, ţe pracovní poměr skončí teprve
uplynutím výpovědní doby, tedy vymezeného časového úseku. Vzhledem
k tomu, ţe dojde-li ke skončení pracovního poměru výpovědí, jedná se o
nesoulad vůle obou smluvních stran, stanovil zákoník práce určité náleţitosti,
které musí výpověď splňovat, jinak je neplatná. Podmínkou platnosti výpovědi
je její písemná forma a její řádné doručení druhému účastníku pracovního
poměru.
Výpověď z pracovního poměru je upravena v prvním oddílu třetího dílu
zákoníku práce, tedy v ustanovení § 50 a následujících.
Právní úprava uvedená v ustanovení § 5013 platného a účinného zákoníku
práce odpovídá právní úpravě předešlého zákoníku práce, viz ustanovení § 44
předchozího zákoníku práce.
Pracovní poměr můţe být skončen výpovědí, tedy jednostranným právním
úkonem, který vyplývá z vůle jedné ze smluvní strany bez ohledu na postoj
strany druhé. Odst. 1 § 50 zákoníku práce stanoví obligatorně písemnou formu a
nutnost doručení výpovědi druhé smluvní straně pod sankcí neplatnosti, tento

13

Viz ustanovení § 50 zákoníku práce
1) Výpovědí můţe rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána
písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.
2) Zaměstnavatel můţe dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.
3) Zaměstnanec můţe dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.
4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby
jej nebylo moţno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být
dodatečně měněn.
5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku , můţe být odvolána pouze s jeho souhlasem;
odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.
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poţadavek logicky vyplývá z jednostrannosti výpovědi a z poţadavku na právní
jistotu ve smluvním vztahu. Neplatnost výpovědi z pracovního poměru se řídí
ustanovením § 20 zákoníku práce, tedy učinil-li účastník pracovněprávního
vztahu výpověď ústně, je taková výpověď platná avšak pouze v případě, ţe se
neplatnosti nedovolá druhá strana. Neplatnost výpovědi nenastává pouze tím, ţe
byla namítnuta, ale jen za předpokladu, ţe byla určena pravomocným
rozhodnutím soudu, a to v souladu s ustanovením § 72 zákoníku práce.
Výpovědí můţe být pracovní poměr skončen jak ze strany zaměstnance,
tak ze strany zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je povinen předem projednat s odborovou organizací (jíţ je
zaměstnanec členem) kaţdé podání výpovědi. Porušení této povinnosti však
nezpůsobuje neplatnost podané výpovědi. (Není-li zaměstnanec organizován
v ţádné odborové organizaci, projedná zaměstnavatel podání výpovědi
s odborovou organizací s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele
v pracovním poměru, pokud neurčí zaměstnanec jinak.)
Podání výpovědi nelze vázat na splnění odkládací nebo rozvazovací
podmínky. V případě, ţe by ve výpovědi byla stanovena podmínka, platí
výpověď za nepodmíněnou. Zaměstnavatel dále nesmí vypovědět pracovní
poměr zaměstnanci, pokud je tento v tzv. ochranné době (viz ustanovení § 53 a
54 zákoníku práce).14 Zákaz výpovědi v ochranné době ovšem není
bezvýjimečný, viz kapitola 2.12.4.
Doručování výpovědi

14

Blíţe viz část této práce zabývající se ochrannou dobou.
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Jak jiţ bylo uvedeno výše, výpověď musí být písemná a musí být
doručena druhému účastníkovi, teprve doručením výpovědi mohou nastat její
účinky.15 Doručení výpovědi druhému účastníkovi pracovního poměru upravuje
zákoník práce v čtrnácté hlavě (ustanovení §§ 334 – 337). Ustanovení § 334
výslovně stanoví, ţe veškeré písemnosti týkající se vzniku, změn a skončení
pracovního poměru nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, odvolání
z pracovního místa vedoucího zaměstnance atd. musí být doručeny zaměstnanci
do vlastních rukou. Zákoník práce upřednostňuje osobní doručení samotným
zaměstnavatelem. Zaměstnavatel můţe doručovat písemnosti zaměstnanci do
vlastních rukou na pracovišti, v bytě zaměstnance nebo kdekoliv bude zastiţen
anebo prostřednictvím nástroje elektronické komunikace.
Zaměstnavatel dále můţe doručit výpověď zaměstnanci prostřednictvím
třetí osoby, a to na základě plné moci.
Doručuje-li

zaměstnavatel

sám (tedy

bez

vyuţití

provozovatele

poštovních sluţeb, sítě či sluţby elektronických komunikací), je více neţ vhodné
zajistit si důkaz o doručení či odmítnutí přijetí výpovědi. V případě, ţe
zaměstnavatel očekává odmítnutí převzetí výpovědi zaměstnancem, měl by si
zajistit svědka doručení, a o případném odmítnutí převzetí výpovědi
zaměstnancem sepsat záznam.
Doručování prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací
je upraveno v § 335 zákoníku práce. Zaměstnavatel je oprávněn doručit
výpověď touto formou pouze v případě, ţe zaměstnanec s tímto způsobem
doručování vyslovil písemný souhlas a poskytl zaměstnavateli elektronickou
adresu pro doručování. Výpověď doručovaná prostřednictvím sítě nebo sluţby
elektronických komunikací bude doručena dnem, kdy převzetí potvrdí
zaměstnanec zaměstnavateli datovou zprávou podepsanou svým elektronickým
podpisem zaloţeným na kvalifikovaném certifikátu. Zákoník práce pro řádné
15

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
232 (autor kap. Bělina, M.)
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doručení formou sítě či sluţby elektronických komunikací dále poţaduje
součinnost zaměstnance, tedy doručení bude neúčinné, pokud zaměstnanec do
tří dní od odeslání písemnosti nepotvrdil zaměstnavateli její přijetí datovou
zprávou

podepsanou

kvalifikovaném

svým

certifikátu,

elektronickým
nebo

podpisem

v případě,

ţe

zaloţeným

výpověď

zaslaná

na
na

elektronickou adresu zaměstnance se vrátila zaměstnavateli jako nedoručitelná.
Výpověď doručovaná prostřednictvím sítě či sluţby elektronických komunikací
musí

být

rovněţ

podepsána

elektronickým

podpisem

zaloţeným

na

kvalifikovaném certifikátu.
V případě, ţe zaměstnavatel nedoručuje výpověď prostřednictvím
elektronické komunikace či prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb,
povaţuje se výpověď za doručenou mimo jiné i tehdy, pokud zaměstnanec
výpověď přijmout odmítne.
Doručuje-li

zaměstnavatel

zaměstnanci

výpověď

prostřednictvím

provozovatele poštovních sluţeb, adresuje ji na poslední jemu známou adresu
zaměstnance, zaměstnanec je povinen vţdy zaměstnavateli oznamovat změnu
své adresy pro doručování. V případě, ţe provozovatel poštovních sluţeb
nezastihne zaměstnance, uloţí se výpověď v provozovně provozovatele
poštovních sluţeb nebo u obecního úřadu. Provozovatel poštovních sluţeb
vyzve zaměstnance písemným oznámením o neúspěšném doručení zásilky, aby
si uloţenou písemnost do 10 pracovních dní vyzvedl, přičemţ se mu sdělí, kde,
od kterého dne a v kterou dobu si můţe zásilku vyzvednout. Zaměstnanec musí
být zároveň v oznámení poučen o následcích odmítnutí převzetí zásilky nebo
neposkytnutí součinnosti nezbytné k doručení zásilky. Pokud si zaměstnanec
uloţenou zásilku nevyzvedne do 10 pracovních dní, povaţuje se za doručenou
posledním dnem této lhůty (nedoručená zásilka se poté vrací zpět
zaměstnavateli).

Doručení

písemnosti

zaměstnavatele

doručované

prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb musí být doloţeno písemným
záznamem o doručení. Pokud zaměstnanec doručení zásilky prostřednictvím
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provozovatele poštovních sluţeb znemoţní tím, ţe zásilku obsahující výpověď
odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nutnou k doručení, povaţuje se
zásilka za doručenou dnem, ve kterém došlo ke znemoţnění doručení zásilky.
Zaměstnanec musí být doručovatelem poučen o následcích odmítnutí převzetí
zásilky, o čemţ musí být proveden písemný záznam. Není bez zajímavosti, ţe
zákoník práce povinností poučit zaměstnance o následcích odmítnutí převzetí
zásilky, ukládá povinnosti třetím osobám – poštovním doručovatelům;
domnívám se, ţe taková právní úprava můţe do budoucna způsobovat nemalé
problémy, kdy zaměstnanci mohou soudní cestou namítat neplatnost právního
úkonu při nedodrţení uvedeného striktního postupu při doručování.

2.1.2.2Výpovědní důvody – obecně

Další podstatnou náleţitostí výpovědi je dle ustanovení § 50 odst. 4
zákoníku práce přesné skutkové vymezení důvodu výpovědi tak, aby jej nebylo
moţno zaměnit s jiným důvodem, a to opět pod sankcí neplatnosti výpovědi.
Tato náleţitost vyplývá z potřeby, „aby důvod výpovědi zaměstnavatele byl
určitým způsobem konkretizován s uvedením skutečností, v nichţ účastník
spatřuje naplnění zákonného důvodu výpovědi tak, aby nevznikaly pochybnosti,
ze kterého důvodu se výslovně dává. Konkretizace výpovědní důvodu z tohoto
hlediska bude různá podle charakteru jednotlivého výpovědního důvodu. Ve
většině případů postačí zcela stručné vylíčení skutečností zakládajících zákonný
důvod k rozvázání pracovního poměru, jeţ je v podstatě shodné s jejich
uvedením v zákoníku práce. Tam však, kde je v zákoně v těsné spojitosti obecně
formulováno několik výpovědních důvodů, bude
výpovědního důvodu v písemné

uvedení uplatněného

výpovědi vyţadovat bliţší skutkovou

konkretizaci, aby nemohly vzniknout pochybnosti v tom směru, který výpovědní
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důvod je ve výpovědi uplatňován. Ani v těchto případech však není nutno
rozvádět skutečnosti, v nichţ účastník spatřuje důvod k rozvázání pracovního
poměru do všech podrobností, neboť neplatná by byla jen taková výpověď, ze
které by se nedalo ani výkladem zjistit, který výpovědní důvod je v ní
uplatňován.“16 S odkazem na zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a jeho ustanovení upravující právní úkony (viz § 35
občanského zákoníku) je nutno při výkladu výpovědních důvodů brát v potaz, ţe
právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich jazykového
vyjádření, ale zejména podle vůle osoby činící právní úkon, není-li vůle
v rozporu s jazykovým projevem17. Jednou uvedený výpovědní důvod nelze
dodatečně měnit za jiný. Výpověď musí být taktéţ určitá a srozumitelná všem
účastníkům. 18

Mezi

skutečnosti,

které

můţe

soud

stran

určitosti

a

srozumitelnosti zkoumat, lze zahrnout např. to, komu je tento právní úkon určen
(tedy o jakého zaměstnance jde a jestli v daném jazyce u zaměstnavatele
16

Cit. Drápal, L., Novotný. Zákoník práce s judikaturou, CH.BECK strana 65
Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2001, sp. zn. 21 Cdo 2999/2000 (soubor sv. 10, C 735) –
„vzniknou-li pochybnosti o určitosti písemného projevu vůle – výpovědi z pracovního poměru a není moţné
provést výklad písemného projevu vůle jen na základě listiny, v níţ je obsaţen, je třeba zabývat se zejména tím,
za jakých okolností byl projev vůle účastníka směřující k rozvázání pracovního poměru výpovědí učiněn a zda
za těchto okolností bylo mezi účastníky zřejmé, proč byla výpověď z pracovního poměru dána“ nebo rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 14.10.1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96 (R 29/1997) „Není-li moţné ze samotného znění
písemné výpovědi z pracovního poměru pro neurčitost či nesrozumitelnost projevu vůle dovodit, v čem spočívá
skutkové vymezení výpovědního důvodu, je výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci neplatným
právním úkonem jen tehdy, jestliţe nelze ani výkladem projevu vůle zjistit, proč byla zaměstnanci dána
výpověď. Pomocí výkladu projevu vůle nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“ vůli, kterou ten, kdo výpověď
dává, v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji.“
18
Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 1760/2007, ze dne 11. 3. 2008, cit.: „Sama okolnost, ţe právní úkon, mající
jinak smysl, je sepsán (projeven) v cizím jazyce, neznamená, ţe právní úkon je bez dalšího neplatný pro
nesrozumitelnost.
17

O vadný (nesrozumitelný) projev vůle způsobující neplatnost právního úkonu půjde tehdy, jestliţe cizí jazyk, v
němţ byl projev vůle učiněn, je nesrozumitelný osobě, jíţ byl adresován. Vzniknou-li v tomto směru
pochybnosti, formuluje ustanovení § 240 odst. 3 zák. práce výkladová pravidla, která ukládají soudu, aby při
výkladu projevu vůle přihlédl - vedle obsahu samotné listiny, v níţ je obsaţen - zejména k tomu, za jakých
okolností byl projev vůle učiněn a zda za těchto okolností bylo mezi účastníky zřejmé, o jaký právní úkon se
jedná (jaká práva nebo povinnosti měla podle něj vzniknout, změnit se nebo zaniknout); rozhodné jsou přitom
jen okolnosti existující v době, v níţ byl projev vůle učiněn, jejichţ celkové zhodnocení musí odpovídat
pravidlům slušnosti a občanského souţití.
Uvedené vztaţeno na posuzovanou věc znamená, ţe pouze zjištění, ţe jazyk, v němţ ţalovaný sepsal dopis
adresovaný ţalobci jako zaměstnanci, byl pro ţalobce – vzhledem k okolnostem existujícím v době převzetí
dopisu - nesrozumitelný, můţe vést k závěru, ţe právní úkon je z tohoto důvodu neplatný; skutečnost, ţe
předchozí pracovněprávní úkony byly mezi účastníky učiněny v českém jazyce a ţe „neexistuje mezi účastníky
dohoda o tom, ţe by bylo moţné český jazyk nahradit jazykem německým“, není v tomto směru podstatná.“
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komunikuje), zda a do jaké míry odpovídá takový postup obecným zvyklostem
zavedeným u zaměstnavatele nebo zda a do jaké míry byly jiné úkony činěné
stejným způsobem účastníky pracovněprávního vztahu přijímány.
Pro platnost výpovědi je rozhodná existence výpovědního důvodu v době,
kdy je výpověď dána. Výpověď se nestane neplatnou, i kdyţ výpovědní důvod
po doručení výpovědi zanikl.
Zákoník práce jiţ oproti předchozí právní úpravě neobsahuje tzv.
„nabídkovou povinnost“. „Nabídková povinnost“ zakotvená v předchozím
zákoníku práce stanovovala zaměstnavateli moţnost dát zaměstnanci výpověď
pouze v případě, ţe neměl moţnost zaměstnance dále zaměstnávat v místě, které
měli sjednáno jako místo výkonu práce, ani v místě bydliště zaměstnance či
pokud zaměstnanec nebyl ochoten přejít na jinou práci, která mu byla
zaměstnavatelem nabídnuta. Domnívám se, ţe vypuštění této povinnosti by
mohlo být přínosem pro zaměstnavatele, neboť zaměstnanci nebudou mít
moţnost pro nedodrţení uvedené povinnosti protahovat skončení svého
pracovního poměru.
Účinek výpovědi způsobuje zánik veškerých práv spojených s existencí
pracovního poměru.

2.1.2.3 Odvolání výpovědi

V souladu s ustanovením § 50 odst. 5 ZP můţe být výpověď, která byla
doručena druhému účastníku, odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání
výpovědi i souhlas s jejím odvoláním je třeba provést písemně. Vzhledem k
tomu, ţe toto ustanovení nespojuje s nedostatkem písemné formy neplatnost
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právního úkonu, je nutno mít za to, ţe jak odvolání výpovědi, tak i souhlas
druhého účastníka s odvoláním výpovědi lze provést i ústně, případně i
konkludentním jednáním. Nedostatek písemné formy můţe mít ovšem v případě
sporu za následek dokazování o tom, zda takový projev vůle byl učiněn. 19
Soudy vesměs povaţují za splnění uvedených podmínek, jestliţe odvolání
výpovědi a souhlas s jejich odvoláním jsou uvedeny v protokole o soudním
jednání. I kdyţ souhlas s odvoláním výpovědi není výslovně uveden v protokole
o soudním jednání, soudy z chování druhého účastníka správně dovozují, ţe
souhlas je dán. Jestliţe např. organizace odvolá při soudním jednání výpověď a
účastník vezme ţalobu o neplatnost výpovědi zpět, aniţ současně prohlásí, ţe s
odvoláním výpovědi souhlasí, dovozují soudy správně, ţe takové jednání je
současně projevem účastníka o tom, ţe s odvoláním výpovědi souhlasí.20

Výpovědní doba

Výpovědní doba je stejná pro oba účastníky pracovního poměru a činí dle
ustanovení § 51 zákoníku práce 21 nejméně dva měsíce. Účastníci pracovního
poměru si mohou sjednat i delší výpovědní dobu, pokud si ji však prodlouţí,
platí delší výpovědní doba pro zaměstnavatele i zaměstnance. Pro počítání
výpovědní doby se neuplatní úprava z občanského zákoníku (§ 122 občanského
zákoníku), nýbrţ zvláštní úprava uvedená v § 51 odst. 2 zákoníku práce.
19

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
232 (autor kap. Bělina, M.)
20
Viz S IV, str. 187 - 188
21
Viz ustanovení § 51 zákoníku práce
1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být
stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.
2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí
uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, §
54 písm. b) a § 63.
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Evropský výbor pro sociální práva (kontrolní orgán sledující aplikaci
Evropské sociální charty) vychází ve své aplikační praxi z předpokladu, ţe podle
čl. 4 odst. 4 Evropské sociální charty je pro zaměstnance s více neţ patnácti roky
praxe vzhledem k Chartě nepřiměřená dvouměsíční výpovědní doba. 22 V mnoha
zemích Evropy je délka výpovědní doby odstupňována podle doby trvání
pracovního poměru zaměstnance u daného zaměstnavatele. Např. v Rakousku
činí výpovědní doba aţ pět měsíců po 25 letech pracovního poměru, v Německu
aţ 7 měsíců po 20 letech pracovního poměru. V Maďarsku činí výpovědní doba
v závislosti na době trvání zaměstnání 30 aţ 90 dnů, v Polsku 2 týdny aţ 3
měsíce. 23
Délka výpovědní doby nemusí být ve výpovědi uvedena. V případě, ţe je
uvedena a je uvedena chybně, neznamená to neplatnost výpovědi; pracovní
poměr v takovém případě, však nekončí v den uvedený ve výpovědi, nýbrţ
uplynutím zákonem stanovené doby (event. uplynutím doby sjednané
v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu či v individuálně sjednanou dobu
uvedenou v pracovní smlouvě).24
Výpovědní doba můţe skončit i později, neţ uplynutím výše uvedeného
času, a to v případě v případě aplikace ustanovení §§ 53, 54 anebo § 63
zákoníku práce. V případě, ţe uběhne poslední den výpovědní doby v ochranné
době, pracovní poměr nekončí a prodluţuje se o tuto dobu – ochranná doba se
22

Viz Důvodová zpráva k zákoníku práce č. 262/2006 Sb.
Srov: Hůrka, P. a kol.: Pracovní právo, Aleš Čeněk, Plzeň 2011, str. 180 (autor kap. Hůrka, P.)
24
Viz rozhodnutí NS ze dne 15. října 2001 sp. zn. 21 Cdo 2209/2000 (nutno zdůraznit, ţe uvedený judikát
vychází z právní úpravy, kdy výpovědní doba činila 2 měsíce a nebylo moţno si ji prodlouţit): „Na tomto místě
je třeba připomenout, ţe výpovědní doba je zákonným důsledkem výpovědi. Nemusí být proto, má-li být
výpověď platná, ve výpovědi správně uvedena a nemusí být výslovně uvedena vůbec. Neuvede-li tedy
zaměstnavatel nebo zaměstnanec ve výpovědi výpovědní dobu vůbec nebo ji uvede nesprávně, není výpověď
neplatná, avšak pracovní poměr končí uplynutím zákonné výpovědní doby podle ustanovení § 45 odst. 2 zák.
práce (srov. Závěry k výkladu některých ustanovení zákoníku práce Prz 35/67 a Cpj 31/67, uveřejněné ve
Sborníku Nejvyššího soudu o občanském soudním řízení v některých věcech pracovněprávních,
občanskoprávních a rodinněprávních III, SEVT Praha 1980, str. 70).“
23
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do výpovědní doby nezapočítává, po tuto dobu se běh výpovědní doby staví (viz
§ 53 zákoníku práce); zaměstnanec však můţe sdělit zaměstnavateli, ţe na
prodlouţení trvání pracovního poměru netrvá, toto sdělení nemá předepsanou
formu. V případě, ţe zaměstnavatel skončil se zaměstnancem pracovní poměr
výpovědí z důvodu, pro který lze zrušit pracovní poměr okamţitě, a jedná se o
zaměstnankyni před nástupem na mateřskou dovolenou či zaměstnance před
nástupem na rodičovskou dovolenou a uplynul-li by poslední den výpovědní
doby v době mateřské resp. rodičovské dovolené, prodluţuje se výpovědní doba
a skončí teprve dnem, kterým skončí mateřská nebo rodičovská dovolená (viz §
54 zákoníku práce). A v posledním případě se jedná o situaci, kdy zaměstnavatel
byl povinen doručit příslušnému úřad práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí
o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací nebo
radou zaměstnanců a nebylo-li u zaměstnavatele vydáno insolvenčním soudem
usnesení o úpadku, v souladu s § 63 zákoníku práce se výpovědní doba
prodluţuje a skončí nejdříve po uplynutí 30 dní od doručení této zprávy
příslušnému úřadu práce; zaměstnanec však můţe sdělit zaměstnavateli, ţe na
prodlouţení pracovního poměru netrvá, toto sdělení nemá předepsanou formu.
V neposlední řadě povaţuji za důleţité zmínit i skutečnost, ţe dal-li
zaměstnanec výpověď a současně přestal docházet do zaměstnání, můţe
zaměstnavatel poţadovat náhradu škody, která mu tím vznikla v souladu s ust. §
250 zákoníku práce. Výše náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí
přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho
průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil
škodu. Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, můţe zaměstnavatel poţadovat
náhradu i jiné škody.25
25

§ 250 zákoníku práce
(1) Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při
plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se
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Výpovědní důvody
Zaměstnanec můţe dát výpověď z jakéhokoliv důvodu (přičemţ
samozřejmě ani důvod mít nemusí), zaměstnavatel (učinil-li by výpověď ten,
kdo není zaměstnavatelem, neměla by výpověď na zaměstnance ţádný účinek)
pouze z důvodů taxativně uvedených v § 52 zákoníku práce.
Výpovědní důvody obsaţené v § 5226 zákoníku práce lze rozdělit do
několika skupin, jedná se o:27
a) organizační důvody zaměstnavatele – písm. a), b) a c) § 52 zákoníku
práce. Pod tyto důvody řadíme všechny okolnosti, které mají vliv na
poměrně omezí.
(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252 a 255.
26
Viz ustanovení § 52 zákoníku práce:
Zaměstnavatel můţe dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:
a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného
orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců a za účelem
zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách,
d) nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče
nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále
konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohroţení
touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,
e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku
vydaného zařízením pracovnělékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,
který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce
nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele poţadavky pro řádný výkon této práce; spočíváli nesplňování těchto poţadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je moţné
zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliţe byl zaměstnavatelem v době posledních
12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,
g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamţitě zrušit
pracovní poměr, nebo pro závaţné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závaţné porušování
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je moţné dát
zaměstnanci výpověď, jestliţe byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně
upozorněn na moţnost výpovědi.
27
Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
233 (autor kap. Bělina, M.)

35

provoz zaměstnavatelova podniku mající za následek objektivní
nemoţnost přidělovat zaměstnancům práci, jeţ byla sjednána v pracovní
smlouvě, jedná se tedy o zrušení zaměstnavatele či jeho části, přemístění
zaměstnavatele a takové změny, na základě kterých se zaměstnanec stane
nadbytečným.
b) zdravotní stav zaměstnance – písm. d) a e) § 52 zákoníku práce.
Nezbytným podkladem pro skončení pracovního poměru výpovědí
z důvodu zdravotního stavu zaměstnance je vţdy lékařský posudek nebo
rozhodnutí příslušného správního úřadu o tom, ţe zaměstnanec pozbyl
dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci nebo nesmí-li konat
dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání,
ohroţení nemocí z povolání nebo dosaţení nejvyšší přípustné expozice.
c) způsobilost zaměstnance k plnění pracovních povinností vyplývajících
z pracovního poměru – písm. f) § 52 zákoníku práce. Zaměstnanec je
povinen splňovat veškeré předpoklady, které pro výkon práce stanoví
právní předpisy, a poţadavky, které v oprávněných mezích stanoví
zaměstnavatel. I kdyby si zaměstnavatel takovouto nezpůsobilost
nepřivodil sám vlastním jednáním, jedná se o výpovědní důvod.
d) chování zaměstnance při plnění povinností vyplývajících z pracovního
poměru – písm. g) § 52 zákoníku práce. Zaměstnanec je povinen řádně
plnit veškeré zákonné povinnosti vztahující se k vykonávané práci
(překáţkou ve výkonu práce by v tomto případě bylo např. nepodmíněné
odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody).

Cílem omezení výpovědních důvodů, ze kterých můţe zaměstnavatel
skončit pracovní poměr se zaměstnancem, je ochrana zaměstnance jako slabší ze
smluvních stran před neopodstatněným rozvázáním pracovního poměru a právní
a sociální jistoty zaměstnance. Tuto ochranu danou zákoníkem práce poţívají
36

všichni zaměstnanci v pracovním poměru bez ohledu na to, jakou činnost (druh
práce) vykonávají a jak dlouho jejich pracovní poměr trvá.
K jednotlivým výpovědním důvodům

§ 52 písm. a) - zrušení zaměstnavatele nebo jeho části

Zákoník práce definuje pojem zaměstnavatele v § 7 odst. 1 –
„zaměstnavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává
fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu“. K zániku zaměstnavatele dochází
v případě, kdy tento přestane podnikat nebo vykonávat jiné činnosti, pro které
zaměstnával fyzické osoby v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním
vztahu,

aniţ

by

však současně

přešla

práva

a

povinnosti z těchto

pracovněprávních vztahů na nového zaměstnavatele.
Výpovědní důvod je naplněn, pokud zaměstnavatel jiţ dále není objektivně
schopen přidělovat zaměstnancům práci dle sjednané pracovní smlouvy, a to
z důvodu svého zrušení. 28
Zrušením zaměstnavatele lze rozumět mimo jiné rozhodnutí fyzické osoby
ukončit své podnikání, rozhodnutí insolvenčního soudu o skončení provozu
dluţníkova podniku, úřední zákaz udělený právnické nebo fyzické osobě
28

Pro srov. viz rozhodnutí NS ze dne 10. 7. 2007 sp. zn. 21 Cdo 2654/2006 viz výše

A dále také viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2318/2005, ze dne 20.9.2006, ve kterém bylo
rozhodnuto, ţe: “ I. Z důvodu zrušení své části můţe zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr
výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zák. práce jen tehdy, jestliţe nadále nehodlá provozovat
(relativně samostatnou) činnost, kterou se část zaměstnavatele dosud podílela na plnění úkolů (předmětu
činnosti) zaměstnavatele samotného, a jestliţe proto pozbyl moţnost přidělovat zaměstnanci působícímu ve
zrušované části práci podle pracovní smlouvy.
II S názorem, ţe můţe dojít ke zrušení části zaměstnavatele, aniţ by přestal "vyvíjet činnost, kterou dosud
vykonávala zrušená část", nelze souhlasit. Zrušuje-li totiţ zaměstnavatel svou část, pojmově z toho vyplývá, ţe
přijal tuto organizační změnu právě proto, ţe nadále nehodlá provozovat (relativně samostatnou) činnost, kterou
se část zaměstnavatele dosud podílela na plnění úkolů (předmětu činnosti) zaměstnavatele samotného. Kdyby
zaměstnavatel po zrušení své části zamýšlel nadále provozovat činnost, dosud konanou ve zrušované části,
nemůţe představovat takto pojatá organizační změna ve skutečnosti zrušení části zaměstnavatele, ale - v
závislosti na jejím skutečném obsahu a smyslu - sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce
nebo jinou organizační změnu, která můţe být důvodem k výpovědi z pracovního poměru jen při splnění
podmínek uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce.“
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provozovat určité činnosti nebo rozhodnutí o zrušení právnické osoby
s likvidací29. Zrušení zaměstnavatele je faktickým úkonem, který nepodléhá
neplatnosti.
Na tento výpovědní důvod se nevztahuje ustanovení § 53 zákoníku práce
o zákazu výpovědi.

§ 52 písm. b) – přemístění zaměstnavatele nebo jeho části

K naplnění předpokladu „přemístění zaměstnavatele“ dojde v případě, ţe
zaměstnavatel začne podnikat na jiném místě neţ dosud, čímţ dojde k zániku
moţnosti přidělovat zaměstnanci práci v místě, které si zaměstnavatel se
zaměstnancem sjednali v pracovní smlouvě jakoţto místo výkonu práce (tato
nemoţnost je tedy výpovědním důvodem). V souladu s rozhodnutím NS ze dne
26. března 2001 sp. zn. 21 Cdo 730/2000 nelze ztotoţňovat přemístění
zaměstnavatele s pouhou změnou sídla právnické osoby (či změnou místa
podnikání fyzické osoby). Přemístění zaměstnavatele je faktickým úkonem,
který nemůţe být postiţen neplatností.
Na tento výpovědní důvod se nevztahuje zákaz výpovědi dle § 53
zákoníku práce, výjimkou by byl pouze případ, kdy by se zaměstnavatel
29

Viz rozhodnutí NS ze dne 20.9.2006 sp. zn. 21 Cdo 2318/2005, ve které bylo rozhodnuto, ţe: „I. Z důvodu
zrušení své části můţe zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 46
odst. 1 písm. a) zák. práce jen tehdy, jestliţe nadále nehodlá provozovat (relativně samostatnou) činnost, kterou
se část zaměstnavatele dosud podílela na plnění úkolů (předmětu činnosti) zaměstnavatele samotného, a jestliţe
proto pozbyl moţnost přidělovat zaměstnanci působícímu ve zrušované části práci podle pracovní smlouvy.
II S názorem, ţe můţe dojít ke zrušení části zaměstnavatele, aniţ by přestal "vyvíjet činnost, kterou dosud
vykonávala zrušená část", nelze souhlasit. Zrušuje-li totiţ zaměstnavatel svou část, pojmově z toho vyplývá, ţe
přijal tuto organizační změnu právě proto, ţe nadále nehodlá provozovat (relativně samostatnou) činnost, kterou
se část zaměstnavatele dosud podílela na plnění úkolů (předmětu činnosti) zaměstnavatele samotného. Kdyby
zaměstnavatel po zrušení své části zamýšlel nadále provozovat činnost, dosud konanou ve zrušované části,
nemůţe představovat takto pojatá organizační změna ve skutečnosti zrušení části zaměstnavatele, ale - v
závislosti na jejím skutečném obsahu a smyslu - sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce
nebo jinou organizační změnu, která můţe být důvodem k výpovědi z pracovního poměru jen při splnění
podmínek uvedených v ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce.“
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přemísťoval v mezích místa výkonu práce, ve kterých má zaměstnanec práci
sjednanou dle pracovní smlouvy vykonávat.

§ 52 písm. c) – nadbytečnost zaměstnance

Výpovědní důvod uvedený v ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce má
zejména „regulační“ opodstatnění, neboť přestoţe je většinou zaměstnavatel
schopen dále zaměstnanci přidělovat práci, jejíţ výkon byl mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem sjednán v pracovní smlouvě, v důsledku rozhodnutí o
organizační změně tak zaměstnavatel jiţ dále z důvodu např. zefektivňování
výkonu práce činit nechce a zaměstnanec je tudíţ pro něj v důsledku organizační
změny nadbytečným.30
Pro naplnění tohoto výpovědního důvodu je potřebné splnění tří předpokladů:
a) rozhodnutí zaměstnavatele (nebo příslušného orgánu) o změně jeho úkolů,
technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců zvýšení efektivnosti
práce nebo o jiných organizačních změnách,
b) nadbytečnost zaměstnance,
c) příčinná souvislost mezi bodem a) a b)31.
30

Jak vyplývá z rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 1986/2005 ze dne 11. května 2006: Pro výpověď z pracovního
poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce je charakteristické, ţe zaměstnavatel i nadále můţe
(objektivně vzato) zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy (v důsledku rozhodnutí o změně úkolů
zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce
nebo o jiných organizačních změnách zaměstnavatel neztrácí moţnost přidělovat zaměstnanci práci, kterou pro
něj dosud konal), avšak jeho práce není (vůbec nebo v původním rozsahu) pro zaměstnavatele v dalším období
potřebná, neboť se stal nadbytečným vzhledem k rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického
vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních
změnách. Rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance není vţdy podmíněno
absolutním sníţením počtu zaměstnanců u zaměstnavatele. Celkový počet zaměstnanců se v souvislosti s
realizací organizačního opatření můţe i zvýšit, a to tehdy, bylo-li organizační opatření zaměřeno za změnu ve
sloţení zaměstnanců z hlediska jejich profesí a kvalifikace. Zaměstnavatelům zákon uvedeným způsobem
umoţňuje, aby regulovali počet svých zaměstnanců a jejich kvalifikační sloţení tak, aby zaměstnávali jen takový
počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním sloţení, jaké odpovídá jejich potřebám. O výběru zaměstnance,
který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; soud není oprávněn v tomto směru rozhodnutí
zaměstnavatele přezkoumávat.“
31
Blíţe k vysvětlení vymezení příčinné souvislosti viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 1717/2005 ze dne 11.
května 2006: „Rozhodne-li zaměstnavatel nebo příslušný orgán o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení
efektivnosti práce, není nadbytečnost zaměstnance, kterému byla dána výpověď z pracovního poměru podle
ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce, v příčinné souvislosti s tímto rozhodnutím, jestliţe předpokládané
(organizační změnou stanovené) sníţení stavu zaměstnanců má nastat jinak (bez nutnosti rozvázání pracovního
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Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,
technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení
efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách není právním úkonem.
Jedná se pouze o skutečnost (tzv. faktický úkon), která je hmotněprávním
předpokladem pro právní úkony tam, kde to právní předpisy stanoví. Protoţe
nejde o právní úkon, nelze rozhodnutí zaměstnavatele samo o sobě
přezkoumávat;

vznikne-li

pochybnost,

zda

zaměstnavatel

rozhodl

o

organizačních změnách, můţe se soud zabývat jen tím, zda takové rozhodnutí
bylo skutečně přijato a zda je učinil zaměstnavatel - fyzická osoba, příslušný
orgán zaměstnavatele - právnické osoby nebo ten, kdo je k tomu oprávněn. 32
Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,
technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení
efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách můţe přijmout pouze
osoba oprávněná činit u zaměstnavatele pracovněprávní úkony (příp. i jiné

poměru výpovědí), například v důsledku výpovědi podané jiným zaměstnancem nebo uplynutím sjednané doby
v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou u jiných zaměstnanců“,
jakoţ i rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 3036/2006, ze dne 28. 8. 2007 :„Rozhodne-li zaměstnavatel nebo příslušný
orgán o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce, není nadbytečnost zaměstnance,
kterému byla dána výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce, v příčinné
souvislosti s tímto rozhodnutím, jestliţe předpokládané (organizační změnou stanovené) sníţení stavu
zaměstnanců má nastat jinak (bez nutnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí), například v důsledku
výpovědi podané jiným zaměstnancem nebo uplynutím sjednané doby v pracovním poměru uzavřeném na dobu
určitou u jiných zaměstnanců (srov. 21 Cdo 2580/2003 – R 45/2005).
V projednávané věci postavil odvolací soud svůj závěr o neplatnosti výpovědi dle § 46 odst. 1 písm. c) zák.
práce, protoţe zde není příčinná souvislost mezi organizační změnou přijatou ţalovaným zaměstnavatelem a
nadbytečností ţalobkyně (zaměstnankyně), na zjištění, ţe, ačkoliv ţalovaný dal ţalobkyni výpověď z pracovního
poměru dne 30. 10. 2003 z důvodu, ţe v důsledku organizační změny učiněné operativní poradou generálního
ředitele ţalovaného ze dne 23. 10. 2003, podle níţ došlo ke zrušení pracovního místa jedné pokladní k 1. 11.
2003, nebude moci dále ţalobkyni zaměstnávat podle pracovní smlouvy, uzavřel jiţ dne 20. 10. 2003 dohodu o
rozvázání pracovního poměru ke dni 30. 11. 2003 s A. S., která rovněţ funkci pokladní vykonávala. Jiţ v době
dání výpovědi z pracovního poměru ţalobkyni (30. 10. 2003) bylo zřejmé (a ţalovaný to věděl), ţe ještě před
uplynutím výpovědní doby podle výpovědi z pracovního poměru dané ţalobkyni bude účel organizační změny
ze dne 23. 10. 2003 naplněn jiţ tím, ţe skončí pracovní poměr druhé pokladní A. S., a ţe tedy ţalobkyně nebude
nadbytečná v příčinné souvislosti s organizační změnou ze dne 23. 10. 2003, podle které mělo být jedno místo
pokladní zrušeno. S tímto závěrem odvolacího soudu se dovolací soud ztotoţňuje, neboť je zcela konformní se
shora citovanými závěry dovolacího soudu jiţ dříve přijatými.“
32
Viz rozhodnutí NS ze dne 12.9.2006 sp. zn. 21 Cdo 2321/2005
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zákonem stanovené osoby, např. u příspěvkové organizace je touto osobou
zřizovatel příspěvkové organizace).
Ze zákoníku práce, jakoţ i konstantní judikatury Nejvyššího soudu,
vyplývá, ţe zaměstnanec nemusí být pro zaměstnavatele nadbytečným jiţ v
době podání výpovědi. Protoţe platnost právních úkonů (včetně právních úkonů
směřujících k rozvázání pracovního poměru) je třeba posuzovat v okamţiku a se
zřetelem na okolnosti, kdy byl právní úkon učiněn, rozhodnutí zaměstnavatele
nebo příslušného orgánu o organizačních změnách, které má za následek
nadbytečnost konkrétního zaměstnance, musí být přijato před podáním
výpovědi. Pracovní poměr podle podané výpovědi však nesmí skončit dříve, neţ
nastala účinnost rozhodnutých organizačních změn. 33
Za organizační změnu ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zák. práce
nelze povaţovat samotný obecně pojatý záměr sníţit počet zaměstnanců, nýbrţ
– jak ze samotného pojmu „organizační změna“ vyplývá – konkrétní zásah do
organizační struktury, který má za následek, ţe práce zaměstnanců dotčených
tímto opatřením není v určitém místě organizační struktury zaměstnavatele
nadále potřebná.
Dotýká-li se organizační změna relativně samostatné organizační jednotky
tak, ţe určitá práce je potřebná jen v omezeném rozsahu, platí, ţe o výběru
zaměstnance, který je zde nadbytečným, rozhoduje zaměstnavatel; moţnost
výběru nadbytečného zaměstnance však nelze vztáhnout na libovolného
zaměstnance působícího kdekoliv jinde v rámci zaměstnavatele, na jehoţ
pracovní místo (pracoviště) neměla organizační změna ţádný vliv, jen proto, ţe
vzhledem k obsahu ujednání o místu výkonu práce v pracovní smlouvě měl
zaměstnavatel před organizační změnou právo, aby v rámci své dispoziční

33

Viz rozhodnutí NS ze dne 9. února 2006 sp. zn. 21 Cdo 971/2005

41

pravomoci tomuto zaměstnanci přiděloval práci v pracovním místě, které bylo
rozhodnutím o organizační změně zrušeno. 34
Zákoník práce nebo jiné právní předpisy nestanoví, ţe by rozhodnutí o
změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o sníţení stavu
zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních
změnách muselo být vydáno vţdy jen písemně, a ani nepředpokládají, ţe by
muselo být zaměstnavatelem „vyhlášeno“ nebo jiným způsobem zveřejněno.
Zaměstnanec, jehoţ se rozhodnutí o organizační změně týká, s ním však musí
být seznámen; postačí ovšem, jestliţe se tak stane aţ ve výpovědi z pracovního
poměru.
Rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance
není podmíněno absolutním sníţením počtu zaměstnanců, naopak můţe k němu
dojít i při zvyšování počtu zaměstnanců. Zaměstnavatelům zákoník práce
umoţňuje, aby regulovali nejen počet svých zaměstnanců, ale i jejich
kvalifikační sloţení tak, aby zaměstnávali jen takový počet zaměstnanců a v
takovém kvalifikačním sloţení, jaké odpovídá jejich potřebám. O výběru
zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; soud
není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat. 35
Skutečnost, ţe zaměstnavatel přijme jiného zaměstnance na místo
uvolněné odchodem zaměstnance, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost
(případně

zaměstnavatel

zaměstnanců),

je

toto

zpravidla

místo

obsadí

důkazem

o

některým

ze

stávajících

neopodstatněnosti

pouţitého

výpovědního důvodu; v takovém případě nelze hovořit o tom, ţe by se
zaměstnanec, resp. druh práce, který na základě pracovní smlouvy vykonává,
34
35

viz rozhodnutí NS ze dne 6. září 2007sp. zn. 21 Cdo 3446/2006,
viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2735/2004, ze dne 25. srpna 2005
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stal v důsledku přijatého rozhodnutí o organizační změně nadbytečným a ţe by
tedy opravdovým důvodem rozvázání pracovního poměru byly okolnosti
uvedené v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce. Jestliţe se totiţ z hlediska
potřebného profesního sloţení zaměstnanců nestává nadbytečným druh práce
sjednaný pracovní smlouvou propouštěného zaměstnance (jeho pracovní
činnost), nemůţe být jiná okolnost spočívající kupř. pouze v jeho osobě,
podkladem pro skončení pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 52
písm. c) zák. práce.
Jestliţe rozhodnutí zaměstnavatele o tzv. organizační změně bylo opravdu
přijato (posuzováno podle jeho skutečného smyslu) k dosaţení změny úkolů
zaměstnavatele, technického vybavení, sníţení stavu zaměstnanců za účelem
zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny, byl splněn
hmotněprávní předpoklad pro podání platné výpovědi z pracovního poměru
podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce; to platí i tehdy, nebyl-li
organizační změnou sledovaný efekt později dosaţen nebo ukázala-li se přijatá
organizační změna posléze jako neúčinná. 36
V případě, ţe rozhodnutím zaměstnavatele (příslušného orgánu),
popřípadě jeho realizací u zaměstnavatele byly od počátku sledovány jiné neţ
uvedené cíle a ţe tedy zaměstnavatel (příslušný orgán) ve skutečnosti jen
předstíral přijetí organizačního opatření (změnu svých úkolů, technického
36

Zaměstnavatel nesmí rozhodnout o výběru nadbytečného zaměstnance diskriminačně – viz např. rozsudek
Soudního dvora ze dne 30. dubna 1996, C-13/94, P. proti S. a Cornwall Country Council. V tomto rozsudku
soud zdůraznil význam zákazu diskriminace na základě pohlaví jako jednoho ze základních lidských práv,
jejichţ dodrţování je ESD povinen zajišťovat. Soud rozhodl, ţe do působnosti směrnice č. 76/207/EHS o
zavedení zásady rovného zacházení pro muţe a ţeny, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělání a
postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, nespadá pouze diskriminace vyplývající z příslušnosti k jednomu
či druhému pohlaví. Jednalo se o to, ţe pan Cornwall nastoupil jako manaţer do vzdělávací instituce. Po roce
informoval zaměstnavatele o úmyslu operativně změnit pohlaví, kdy v rámci léčby se měl začít chovat i po
společenské stránce jako ţena. Ze strany zaměstnavatele byla dána výpověď pro nadbytečnost. Soud konstatoval,
ţe směrnice dopadá také na případy diskriminace vyplývající ze změny pohlaví dané osoby. Pokud je osoba
propuštěna z důvodu zamýšlené či uskutečněné změny pohlaví, je s ní zacházeno nerovně ve srovnání s
příslušníkem pohlaví, za nějţ byla povaţována před změnou. V tomto případě se jednalo o diskriminaci na
základě pohlaví.
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vybavení, sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo
jinou organizační změnu), je třeba - bez ohledu na to, jak své opatření označil dovodit, ţe rozhodnutí o organizační změně nebylo přijato. 37

§ 52 písm. d) – ztráta způsobilosti konat práci pro pracovní úraz, onemocnění
nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti
určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší
přípustné expozice

Utrpěl-li zaměstnanec pracovní úraz 38 či má-li nemoc z povolání39 (anebo
je takovou nemocí ohroţen40), nesmí dále vykonávat svou dosavadní práci,
stanoví-li tak posudek lékařský posudek.
Z lékařského posudku, který vydávají zařízení závodní preventivní péče
prostřednictvím lékařů nebo klinických psychologů na základě posouzení
zdravotního stavu zaměstnance, musí vyplývat, ţe zaměstnanec nesmí dále

37

viz rozhodnutí NS ze dne 16. září 2005 sp. zn. 21 Cdo 848/2005

38

Pracovní úraz je definován v § 380 zákoníku práce: „(1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je
poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným
působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
(2) Jako pracovní úraz se posuzuje téţ úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.
(3) Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.“
39

Nemoc z povolání je definována v § 1 zákona č. 290/1995 Sb.: „Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající
nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za
podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí téţ akutní otrava vznikající
nepříznivým působením chemických látek.“
40

Ohroţení nemocí z povolání je definováno v § 347 odst. 1 zákoníku práce: „Ohroţením nemocí z povolání se
rozumí takové změny zdravotního stavu, jeţ vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za
nichţ vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně poškození zdravotního stavu, který lze
posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání.
Lékařský posudek o ohroţení nemocí z povolání vydává zdravotnické zařízení příslušné k vydání lékařského
posudku o nemoci z povolání. Vláda můţe stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohroţením
nemocí z povolání, a podmínky, za jakých se uznávají.“
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konat dosavadní práci41. V případě, ţe zaměstnanec nesouhlasí se závěry
učiněnými v lékařském posudku, můţe se do patnáctého dne ode dne jeho
prokazatelného doručení domáhat nápravy, podáním návrhu na přezkoumání.
Výpovědním důvodem není nezpůsobilost zaměstnance konat dosavadní práci
sama o sobě, nýbrţ tento stav podloţený lékařským posudkem.
Předmětný posudek, kterým je stanoveno, ţe zaměstnanec nesmí
dosavadní práci konat, musí existovat jiţ v době podání výpovědi, nestačí pouhá
skutečnost, aby o tento bylo poţádáno.
S uplatněním tohoto výpovědního důvodu se pojí odstupné, které náleţí
zaměstnanci ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku. 42
V souladu s § 82 odst. 2 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, Krajské hygienické stanici náleţí stanovit zaměstnavateli (…), s
ohledem na expozici zaměstnanců, (…) a jejích spolupracujících rodinných
příslušníků rizikovým faktorům pracovních podmínek:
1. minimální rozsah a termíny sledování faktorů pracovních podmínek a
2. minimální náplň a termíny periodických lékařských preventivních prohlídek a
minimální náplň vstupních a výstupních lékařských preventivních prohlídek,
pokud je nestanoví zvláštní právní předpis, jakoţ i
3. lékařské preventivní prohlídky po skončení rizikové práce, jde-li o takové
vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době

41

Jak vyplývá i z rozhodnutí KS v Ostravě ze dne 19.1.1996, sp. zn. 16 Co 398/95 publikovaném v právních
rozhledech č. 6/1996: „Předpokladem platné výpovědi z pracovního poměru podle § 46 odst. 1 písm. d)
zákoníku práce je jen takový lékařský posudek, který nepřipouští jiný závěr neţ ten, ţe zaměstnanec dlouhodobě
pozbyl způsobilosti vykonávat dosavadní práci. Nestačí tedy pouhé doporučení lékaře ke změně druhu
vykonávané práce odůvodněné nevhodností dosavadní práce z hlediska zdravotního stavu zaměstnance, stejně
jako nemůţe být podkladem pro výpověď z pracovního poměru posudek, z něhoţ jednoznačně nevyplývá, ţe
pracovní nezpůsobilost zaměstnance je dlouhodobé povahy (není dočasná).“
42
Viz § 67 odst. 1 zákoníku práce
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(dále jen "následné lékařské preventivní prohlídky"); následné lékařské
preventivní prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A
stanoví za podmínek upravených zvláštním právním předpisem.
Nejvyšší přípustná expozice se stanoví u zaměstnanců v zájmu prevence
onemocnění profesionálního původu, a to omezením počtu směn, po jejichţ
odpracování zaměstnanec nesmí nadále tuto práci vykonávat a musí být přeřazen
na méně rizikové pracoviště. V případě, ţe zaměstnanec dosáhne nejvyšší
přípustné expozice a nemůţe být převeden na jinou práci, je tato skutečnost
výpovědním důvodem.
O tom, ţe zaměstnanec dosáhl nejvyšší přípustné expozice, orgán ochrany
veřejného zdraví a ani jiný správní úřad nerozhoduje. V případě pochybností
prokazuje dosaţení nejvyšší přípustnosti v řízení o určení neplatnosti výpovědi
zaměstnavatel.43

§ 52 písm. e) dlouhodobá nezpůsobilost vykonávat práci

Nesmí-li zaměstnanec na základě lékařského posudku (stejně jako u
předchozího výpovědního důvodu není dlouhodobá nezpůsobilost zaměstnance
konat dále dosavadní práci důvodem pro výpověď sama o sobě, ale jen tehdy,
byla-li zjištěna resp. podloţena jednoznačným lékařským posudkem) pro svůj
nepříznivý zdravotní stav dále vykonávat práci sjednanou v pracovní smlouvě se
zaměstnavatelem, dojde k naplnění výpovědního důvodu dle § 52 písm. e)
zákoníku práce. V tomto případě je zhoršení zdravotního stavu zaměstnance
způsobeno jinými příčinami, neţ je následek pracovního úrazu, nemoci
z povolání nebo dosaţení nejvyšší přípustné expozice.
43

cit. Bělina, M. a kolektiv, Zákoník práce komentář, C.H.BECK, Praha, 2008, s. 199
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Přestoţe zákoník práce blíţe nespecifikuje, jak dlouhý má být
„dlouhodobý“ nepříznivý zdravotní stav, lze s pomocí dalších předpisů
upravujících pracovně právní vztahy a vztahy sociálního zabezpečení dovodit,
ţe se jedná o dobu více neţ jednoho roku (viz např. § 67 odst. 4 44 zákona o
zaměstnanosti či § 26 zákona o důchodovém pojištění).

§ 52 písm. f)nesplnění předpokladů a požadavků pro výkon práce

Kaţdý zaměstnanec musí pro řádný výkon své práce splňovat podmínky
dané zákony a poţadavky kladené zaměstnavatelem, v případě, ţe bez zavinění
zaměstnavatele zaměstnanec tyto podmínky a předpoklady při výkonu práce
přestane naplňovat, jedná se o splnění předpokladů pro výpověď dle § 52 písm.
f).
Zaměstnanec vykazuje neuspokojivé pracovní výsledky, bez ohledu na to,
zda tomu tak je v důsledku jeho zaviněného jednání (alespoň ve formě
nedbalosti). Je přitom zcela nepodstatné, zda neuspokojivé pracovní výsledky
jsou důsledkem zaměstnancovy neschopnosti, nezpůsobilosti, neodpovědného
přístupu k plnění pracovních povinností apod.45.

44

§ 67 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů: „Za dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona povaţuje nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské
vědy má trvat déle neţ jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i
schopnost pracovního uplatnění.“
§ 26 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů: „Za dlouhodobě nepříznivý
zdravotní stav se pro účely tohoto zákona povaţuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské
vědy má trvat déle neţ jeden rok.
45

Na tomto místě je vhodné zmínit jedno zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ve kterém
byly řešeny předpoklady pro výkon činnosti duchovního v náboţenské organizaci. Jedná se o rozhodnutí NS sp.
zn. 21 Cdo 628/2006, ze dne 6.3.2007: „Neodlučitelnou součástí ústavně zaručeného práva církví a
náboţenských společností spravovat nezávisle na státních orgánech své záleţitosti je kromě jiného právo stanovit
si vlastní podmínky pro ustanovování do funkce osob vykonávajících duchovenskou činnost (a jejich odvolávání
z funkce) a určit vlastní pravidla pro posouzení způsobilosti těchto osob k výkonu duchovenské činnosti.
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Poţadavky, které jsou nezbytnou podmínkou pro řádný výkon práce,
mohou vyplývat z pracovní smlouvy, organizačního řádu vnitropodnikové
směrnice, popř. z pracovních příkazů vedoucího zaměstnance, nebo můţe jít o
poţadavky, které jsou pro výkon určité práce všeobecně známé. Poţadavky ve
smyslu ustanovení § 52 písm. f) zák. práce, jimiţ se rozumějí jiné skutečnosti,
neţ které vyplývají z předpokladů ve smyslu téhoţ ustanovení, se mohou podle
druhu vykonávané práce dotýkat nejen kupř. zvláštních odborných znalostí,
morálních kvalit zaměstnance, ale i jeho řídících a organizačních schopností.
Předpoklady pro výkon některých činností jsou dány obecně závaznými
právními předpisy (například získání řidičského oprávnění, vysokoškolského
vzdělání v určitém oboru), jiné jsou dány potřebami a cíli zaměstnavatele46,

Jestliţe je činnost duchovního vykonávána v pracovním poměru, patří mezi předpoklady pro výkon sjednané
práce také právními předpisy stanovené zvláštní předpoklady předcházející sjednání pracovní smlouvy, které
musí být splněny i v dalším trvání pracovního poměru. V případě, jestliţe církev či náboţenská společnost po
posouzení způsobilosti osoby vykonávající duchovenskou činnost rozhodne, ţe ustanovení této osoby do funkce
zrušuje, jedná se o ztrátu předpokladu nezbytného pro výkon duchovenské činnosti, a o důvod k rozvázání
pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) zák. práce.
Soud v takovém případě můţe v občanském soudním řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí
pouze zkoumat, zda je zde rozhodnutí, kterým se osoba vykonávající duchovenskou činnost odvolává z funkce, a
zda toto rozhodnutí přijal orgán (útvar), který je k tomu oprávněn podle vnitřních předpisů příslušné církve či
náboţenské společnosti.“
46

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 4059/2007, ze dne 21. 10. 2008: „Poţadavky, které jsou nezbytnou
podmínkou pro řádný výkon práce ve smyslu výpovědního důvodu podle ust. § 46 odst. 1 písm. e) zák. práce,
stanoví zaměstnavatel sám; reflektují především konkrétní podmínky u konkrétního zaměstnavatele a jeho
představy o tom, jaké nároky mají být kladeny na zaměstnance, který konkrétní druh práce (funkci) vykonává.
Mohou vyplývat z pracovní smlouvy, organizačního, řádu vnitropodnikové směrnice, popř. z pracovních příkazů
vedoucího zaměstnance, nebo můţe jít o poţadavky, které jsou pro výkon určité práce všeobecně známé. Nesmí
jít však o poţadavky svou podstatou nevýznamné a musí zároveň být dána absence kvality poţadovaných
skutečností po delší dobu. Poţadavky ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) zák. práce, jimiţ se rozumějí
jiné skutečnosti, neţ které vyplývají z předpokladů ve smyslu téhoţ ustanovení, se mohou podle druhu
vykonávané práce dotýkat nejen kupř. zvláštních odborných znalostí, morálních kvalit zaměstnance či jeho
řídících a organizačních schopností, ale mohou být také stanoveny jako kvantitativní výkonový ukazatel, jehoţ
dosaţení zaměstnavatel poţaduje.
I kdyţ poţadavky pro řádný výkon sjednané práce stanoví sám zaměstnavatel, nejedná se o oprávnění
neomezené; stanovené poţadavky musí být ospravedlnitelné a přiměřené okolnostem případu, neboť v opačném
případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli resp. o zneuţití práva. Z těchto důvodů lze sdílet názor, ţe je
„výhradně právem zaměstnavatele stanovit kritéria…, která hodlá u svých zaměstnanců očekávat“, jen je-li
přitom splněna podmínka přiměřenosti takto stanovených poţadavků.
Jsou-li zaměstnavatelem stanovené poţadavky na pracovní výkon zaměstnance objektivně přiměřené, je pak
dalším předpokladem pro přijetí závěru o neuspokojivých pracovních výsledcích zjištění, ţe k pracovnímu
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tento však musí při stanovování podmínek na výkon činnosti zaměstnance
respektovat zákonná omezení, zejména ustanovení § 14 zákoníku práce 47.
Má-li být naplněn výpovědní důvod spočívající v nesplňování poţadavků,
které povaţuje zaměstnavatel za nezbytné pro řádný výkon sjednané práce,
nesmí jít o poţadavky svou podstatou nevýznamné a musí zároveň být dána
absence kvality poţadovaných skutečností po delší dobu. Zákon výslovně
nestanoví, jaké skutečnosti mají být podkladem pro úsudek o tom, zda
zaměstnanec, kromě předpokladů stanovených obecně právními předpisy,
splňuje (anebo nesplňuje) také poţadavky, které jsou nezbytné pro řádný výkon
jeho práce.48
V případě, ţe nesplňování poţadavků kladených na výkon práce
zaměstnancem spočívá v neuspokojivých pracovních výsledcích, můţe být
zaměstnanci

vypovězena

pracovní

smlouva

pouze

v případě,

ţe

byl

v uplynulých 12 měsících písemně vyzván (výzva musí být zaměstnanci i řádně
doručena viz ust. § 334 zákoníku práce, kde je upraveno doručování
zaměstnanci) k odstranění těchto nedostatků a zaměstnanec neučil nápravu.
Výzva (která je faktickým úkonem a nedopadají na ní tudíţ účinky neplatnosti)
má obligatorně písemnou formu a musí v ní být naprosto konkrétně
specifikováno,

v čem

zaměstnavatel

spatřuje

neuspokojivé

výsledky

zaměstnance a co přesně od zaměstnance poţaduje.

výkonu, který byl objektivně niţší, neţ by odpovídalo stanoveným poţadavkům, došlo „bez zavinění
zaměstnavatele“, tedy, ţe k neuspokojivým pracovním výsledkům nedošlo kupříkladu proto, ţe zaměstnavatel
(jeho vedoucí zaměstnanci) nevytvořil zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky.“
47
§ 14 zákoníku práce: „(1) Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez
právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí být
v rozporu s dobrými mravy.
(2) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, ţe se
zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
(3) Zaměstnavatel je povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho ţádost s odborovou organizací nebo
radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stíţnost zaměstnance na
výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Tím není dotčeno právo zaměstnance
domáhat se svých práv u soudu.“
48

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 730/2006, ze dne 8.2.2007

49

Zaměstnanci musí být určena přiměřená lhůta k zjednání nápravy, jejíţ
délka však nikde není přesně specifikována.
Podle § 52 písm. f) zákoníku práce lze dát úspěšně výpověď zaměstnanci,
který nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané
práce, i kdyţ tyto předpoklady byly právním předpisem stanoveny teprve v době
trvání pracovního poměru zaměstnance a při vzniku tohoto pracovního poměru
nebyly ještě právním předpisem vyţadovány.49
Neuspokojivé výsledky zaměstnance jsou výpovědním důvodem, pokud
nemá zaměstnanec pro výkon práce dostatek potřebných schopností. V případě,
ţe zaměstnanec svým jednáním (alespoň nedbalostním) porušuje povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, nejde o
výpovědní důvod dle § 52 písm. f), nýbrţ o výpovědní důvod dle § 52 písm.
g).50

49

viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2490/2004 ze dne 8. června 2005

50

viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 758/2006, ze dne 16.11.2006: „Ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zák. práce je
charakterizováno [obdobně jako ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce] tím, ţe zaměstnanec poruší
pracovní kázeň. Přitom můţe mít zaměstnanec dobré pracovní výsledky, ale, přestoţe dobrých pracovních
výsledků dosahuje, porušuje některé své povinnosti, jeţ z pracovního poměru vyplývají.
Oproti tomu uplatnění výpovědního důvodu podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) věty za středníkem zák. práce
spočívajícího v neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance především vůbec nevyţaduje porušení
pracovních povinností (i kdyţ není vyloučeno, ţe neuspokojivých pracovních výsledků můţe zaměstnanec
dosahovat také proto, ţe některé své povinnosti porušuje). Ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) věty za středníkem
zák. práce vychází totiţ z objektivního zjištění, ţe zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky dosahuje, a to
bez ohledu na to, zda tomu tak je v důsledku zaviněného jednání zaměstnance (alespoň ve formě nedbalosti). Je
zcela nepodstatné, zda neuspokojivé pracovní výsledky jsou důsledkem zaměstnancovy neschopnosti,
nezpůsobilosti, neodpovědného přístupu k plnění pracovních povinností apod. Podstatné je, ţe zde objektivně
neuspokojivé pracovní výsledky existují. Přitom, oproti výpovědnímu důvodu podle ustanovení § 46 odst. 1
písm. f) zák. práce je zcela nepodstatné, zda zaměstnanec všechny své povinnosti plní a pracovní kázeň dodrţuje
(chodí do práce, dodrţuje pracovní dobu, respektuje pokyny nadřízených atd.)
Rozhodující pro posouzení, zda vytýkané jednání představuje neuspokojivé pracovní výsledky ve smyslu
ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) věty za středníkem zák. práce nebo zda jde o porušení pracovní kázně ve smyslu
ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zák. práce, tedy je, zda vytýkané a prokázané jednání zaměstnance vykazuje
znaky porušení pracovních povinností, které ale musí být zaviněno alespoň z nedbalosti.
Není-li zde byť jen nedbalostního porušení pracovních povinností, nemůţe se jednat o výpovědní důvod podle
ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zák. práce, ale případně, při splnění dalších zákonných poţadavků, pouze o
výpovědní důvod podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. e) věty za středníkem zák. práce.“
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§ 52 písm. g) porušování povinností vyplývajících z právních předpisů a důvody pro
okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 52 písm. g)
vypovědět pracovní poměr, pokud:
a) jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl
okamţitě zrušit pracovní poměr;
b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem51;
c) porušoval-li zaměstnanec soustavně povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci méně závaţným způsobem, a to
za předpokladu, ţe byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením
této povinnosti písemně upozorněn na moţnost výpovědi.
Výraz uţívaný v předchozím zákoníku práce „pracovní kázeň“ byl
v současném zákoníku práce nahrazen pojmem „povinnost vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“. Pojem
„pracovní kázeň“ není nikde v zákoníku práce definován, neboť jej zákoník
práce nepouţívá, tento pojem je vhodnější pro sluţební poměr, tj. veřejnoprávní
vztah, je nutno tedy vyjít z toho, ţe porušením povinnosti je pouze zaviněné
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, pracovní smlouvy či jiné
smlouvy, vnitřních předpisů, pracovních řádů a závazných pokynů vedoucích
zaměstnanců. 52
51

Viz ustanovení § 55 zákoníku práce
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Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2991/2007, ze dne 18. 6. 2008:„Porušením pracovní kázně se rozumí
zaviněné porušení pracovních povinností, které jsou zaměstnanci stanoveny právními předpisy, pracovním
řádem, pracovní smlouvou nebo pokynem přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance. Jednotícím kritériem pro
všechny druhy těchto povinností, jejichţ porušení můţe být důvodem k rozvázání pracovního poměru, je, ţe
vyplývají z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli; závadné chování

51

Základní povinnosti zaměstnanců jsou stanoveny v ustanoveních §§ 38 a 301 a
násl. zákoníku práce. Jedná se však jen o základní ustanovení, která nepřestavují
plný výčet, na pracovněprávní vztah je nutno aplikovat i další normy např.
normy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Při posuzování porušení povinností vyplývajících z právních předpisů je vţdy
nutno vzít v úvahu zavinění zaměstnance, tedy bylo-li porušení zaměstnancem
zaviněno53 – úmyslně, vědomou nedbalostí nebo alespoň z nevědomé nedbalosti
(v případech nedbalostního jednání zaměstnance můţe zaměstnavatel vypovědět

zaměstnance, jímţ nebyly porušeny povinnosti z pracovněprávního vztahu, nemůţe být posouzeno jako porušení
pracovní
kázně.
Podle ustanovení § 73 odst. 1 písm. a) zák. práce zaměstnanci jsou povinni zejména pracovat svědomitě a řádně
podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a
dodrţovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci. Uvedená povinnost patří k základním povinnostem
zaměstnanců, jejíţ nesplnění znamená porušení pracovní kázně s důsledky z tohoto vyplývajícími, včetně
moţnosti případného skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.
Nadřízení jsou oprávněni ukládat zaměstnancům pokyny pouze v souladu s právními předpisy a o porušení
pracovní kázně nesplněním pokynu nadřízeného lze hovořit jen tehdy, kdyţ šlo o nesplnění pokynu, k jehoţ
udělení byl nadřízený oprávněn. Sjednocujícím znakem pro všechny druhy pracovních povinností vyplývajících
z pracovněprávního vztahu, jejichţ porušení můţe být důvodem k rozvázání pracovního poměru, je, ţe můţe jít
jen o povinnosti stanovené právními předpisy nebo o právní povinnosti stanovené v jejich rámci.“
53
Viz např. rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 212/2006, ze dne 6.2.2007, cit.: „Povinnost dodrţovat pracovní kázeň
patří k základním povinnostem zaměstnance vyplývajícím z pracovního poměru [srov. § 35 odst. 1 písm. b) zák.
práce] a spočívá v plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy (zejména ustanoveními § 73, § 74 a
§ 75 zák. práce), pracovním řádem, pracovní smlouvou nebo pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance.
Jestliţe tedy v posuzovaném případě organizační odbor zaměstnavatele (příspěvkové organizace) s vědomím a
na pokyn zaměstnankyně – vedoucí odboru v době, kdy nedošlo k řádnému skončení smluvního vztahu
zaloţeného smlouvou vzešlou z obchodní veřejné soutěţe provedené podle zákona o veřejných zakázkách,
poţadoval plnění, jeţ bylo zahnuto v předmětu veřejné zakázky, nejen od smluvního partnera vybraného na
základě výsledků obchodní veřejné soutěţe, ale téţ (a dokonce ve větším rozsahu) od jiné osoby, je odůvodněn
závěr, ţe vedoucí zaměstnankyně tím, ţe tento postup odboru záměrně tolerovala a podporovala (resp. k němu
dala pokyn), jednala v rozporu s předpisy upravujícími oblast veřejného investování a porušila tak – objektivně
vzato – svou základní povinnost uvedenou v ustanovení § 73 odst. 1 písm. c) zák. práce dodrţovat právní
předpisy vztahující se k práci, kterou vykonávala, a současně i základní povinnost vedoucího zaměstnance
uvedenou v ustanovení § 74 odst. f) zák. práce zabezpečovat dodrţování právních a jiných předpisů.
Okolnost, ţe tak činila proto, ţe „obchodní spolupráce s vybranou společností přestala postupem doby z více
důvodů vyhovovat, přestala fungovat a zajištění předmětu plnění tak bylo ohroţeno“, nemá z hlediska
protiprávnosti jednání zaměstnankyně a jejího psychického vztahu k tomto jednání, tj. její vědomosti o
protiprávním „řešení“ nastalé situace a jeho důsledcích, ţádný význam. Pohnutka jejího jednání by (eventuelně)
mohla být pouze předpokladem pro úvahu o míře (stupni) intenzity tohoto porušení pracovní kázně.“
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pracovní smlouvu pouze v případech stanovených zákonem). 54 Na tomto místo
povaţuji za nutné zdůraznit, ţe pro posuzování intenzity porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci není významné, jak si určité chování kvalifikuje zaměstnavatel ve svých
vnitřních předpisech (event. pracovním řádu apod.), nýbrţ vţdy je nutno
posuzovat takové chování v kaţdém jednotlivém případě individuálně.
„Pro posouzení, zda zaměstnanec porušil pracovní kázeň méně závaţně,
závaţně nebo zvlášť hrubým způsobem, zákon nestanoví, z jakých hledisek má
soud vycházet. V zákoníku práce ani v ostatních pracovněprávních předpisech
nejsou pojmy „méně závaţné porušení pracovní kázně“, „závaţné porušení
pracovní kázně“ a „porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem“
definovány, přičemţ na jejich vymezení závisí moţnost a rozsah postihu
zaměstnance za porušení pracovní kázně. Vymezení hypotézy právní normy
tedy závisí v kaţdém konkrétním případě na úvaze soudu; soud můţe
přihlédnout při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně k osobě
zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění
pracovních úkolů, k době a situaci, v níţ došlo k porušení pracovní kázně, k
míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních
povinností

zaměstnance,

zaměstnavatele,

k

tomu,

k

důsledkům
zda

svým

porušení
jednáním

pracovní

kázně

zaměstnanec

pro

způsobil

zaměstnavateli škodu, apod. Zákon zde ponechává soudu širokou moţnost
uváţení, aby rozhodnutí o platnosti rozvázání pracovního poměru okamţitým
54

Viz např. rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 4411/2007, ze dne 10. 10. 2008 : „Zaměstnankyně, které
zaměstnavatel poskytl na její ţádost další mateřskou dovolenou (do tří let věku dítěte), porušuje povinnost
stanovenou právními předpisy, jestliţe po jejím skončení nenastoupí do práce. O porušení pracovní kázně, které
by mohlo být důvodem k rozvázání pracovního poměru, se však můţe jednat jen tehdy, porušila-li tuto pracovní
povinnost zaviněně, tj. úmyslně nebo alespoň z nedbalosti.
Nenastoupí-li zaměstnankyně po skončení další mateřské dovolené do práce jenom proto, ţe nemá moţnost
umístit dítě do předškolního zařízení (mateřské školy nebo speciální mateřské školy) a ţe nemůţe zajistit řádnou
péči o dítě ani jinak, zejména prostřednictvím jiné osoby, a vyrozuměla-li o tom řádně svého zaměstnavatele, je
nepochybné, ţe nemohla nastoupit po skončení mateřské dovolené do práce z důleţitých důvodů a ţe má proto
nárok na poskytnutí pracovního volna podle ustanovení § 128 odst. 1 zák. práce. Její jednání proto nemůţe být
povaţováno za zaviněné porušení pracovních povinností (porušení pracovní kázně) a nemůţe být důvodem k
rozvázání pracovního poměru.“
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zrušením nebo výpovědí odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli lze
spravedlivě poţadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále
pokračoval.“55 Příkladem porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem
můţe být neomluvená absence v zaměstnání přesahující pět pracovních dní,
fyzické napadení ostatních zaměstnanců apod.
Výrazu „soustavné méně závaţné porušování povinností vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci“ je třeba rozumět tak, ţe musí jít nejméně o
tři méně závaţná porušení. 56 Taková porušení však musí následovat v navazující
časové souslednosti, aby nevznikla pochybnost, ţe se jedná o ojedinělá vybočení
z řádného plnění pracovních povinností.57 Typickým méně závaţným porušení
povinností vyplývající z pracovního poměru je např. pozdní příchod do
zaměstnání.
Zaměstnanec můţe porušit povinnosti vyplývající z pracovního poměru a
tím případně porušit pracovní kázeň i na pracovní cestě, avšak jen tehdy, stane-li

55

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2100/2007, ze dne 15. 7. 2008

56

Viz rozhodnutí NS sp. zn. cit.: „O soustavné méně závaţné porušování pracovní kázně se jedná tehdy,
dopustil-li se zaměstnanec nejméně tří porušení pracovní kázně, která nedosahují intenzity zvlášť hrubého nebo
závaţného porušení pracovních povinností, mezi nimiţ je přiměřená časová souvislost (srov. téţ rozsudek býv.
Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.4.1992 sp. zn. 6 Cdo 1/92, uveřejněný pod č. 52 ve Sbírce soudních rozhodnutí
a stanovisek, roč. 1994). O soustavné porušování pracovní kázně z hlediska přiměřené časové souvislosti jde
tehdy, navazuje-li jedno porušení pracovní kázně na druhé (další) tak (v takovém časovém intervalu), ţe lze
hovořit o sledu jednotlivých na sebe navazujících porušení pracovní kázně...
…Povinnost písemně upozornit zaměstnance na moţnost výpovědi z pracovního poměru zákoník práce ukládá
zaměstnavateli, aniţ by výslovně stanovil, při kterém méně závaţném porušení pracovní kázně má být
provedeno. Protoţe tzv. upozorňovací povinnost zaměstnavatele je dána v souvislosti s porušením pracovní
kázně a protoţe účelem (smyslem) této povinnosti je, aby zaměstnanec věděl o následcích, jaké bude (budou)
[můţe (mohou)] mít jeho případné další méně závaţné porušení pracovní kázně, a aby tím byl od dalšího
porušování pracovní kázně odrazen, je třeba dovodit, ţe zaměstnavatel - má-li být výpověď z pracovního poměru
podle ustanovení § 46 odst.1 písm.f) části věty za středníkem zák. práce platným právním úkonem - musí jednak
alespoň jednou písemně upozornit zaměstnance na moţnost výpovědi nejpozději při méně závaţném porušení
pracovní kázně, které předcházelo dalšímu méně závaţnému porušení, po kterém následovala výpověď z
pracovního poměru, jednak výpověď z pracovního poměru podat nejpozději do uplynutí šesti měsíců od
písemného upozornění zaměstnance na moţnost takového rozvázání pracovního poměru.“
57
Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2671/2007, ze dne 21. 5. 2008

54

se tak při činnosti, jeţ má časový, místní a zejména věcný (vnitřní účelový)
poměr k výkonu nesamostatné (závislé) práce.58
Předpokladem pro platnou výpověď z důvodu soustavného méně
závaţného porušení povinnosti z pracovního poměru je písemné upozornění na
moţnost výpovědi, které musí být zaměstnanci doručeno nejdéle 6 měsíců před
podáním výpovědi. S ohledem na skutečnost, ţe tento úkon je spojen
se skončením pracovního poměru, musí být upozornění doručeno zaměstnanci
do vlastních rukou. 59
Z hlediska splnění tzv. upozorňovací povinnosti zaměstnavatelem ve
smyslu ustanovení § 52 písm. f) části věty za středníkem zák. práce není samo o
sobě významné, zda zaměstnanec byl písemně upozorněn na moţnost výpovědi
z pracovního poměru v souvislosti s jednáním, které posléze nebylo pouţito jako
důvod výpovědi z pracovního poměru.

58

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 633/2006, ze dne 15. 3. 2007 cit.: V projednávané věci z hlediska
posouzení, zda se ze strany ţalobce (zaměstnance) jednalo o porušení povinností vyplývajících z
pracovněprávního vztahu, bylo tedy podstatné objasnění, z jakého důvodu (pro které skutečnosti) došlo ve dni
pracovního klidu v ubytovacím zařízení ke konfliktu mezi ním a dalším zaměstnancem a poté k napadení tohoto
zaměstnance. Mělo-li toto jednání časový, místní a zejména věcný (vnitřní účelový) poměr k výkonu ţalobcovy
práce na pracovní cestě (plněním pracovních úkolů nepochybně být nemohlo), mohlo představovat porušení
pracovních povinností a v konečné fázi se mohl takovým jednáním ţalobce dopustit i porušení pracovní kázně.
Byla-li však příčinou jednání ţalobce jiná skutečnost nesouvisející s plněním pracovních úkolů [nemající časový,
místní a zejména věcný (vnitřní účelový) poměr k výkonu ţalobcovy práce na pracovní cestě], nelze takové
jednání poměřovat hledisky, jeţ vyplývají z pracovněprávního vztahu.“
59
Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 3140/2005, ze dne 25.10.2006 cit.: „ Zaměstnavatel musí - má-li být
výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) části věty za středníkem zák. práce
platným právním úkonem - alespoň jednou písemně upozornit zaměstnance na moţnost výpovědi, nejpozději při
méně závaţném porušení pracovní kázně, které předcházelo dalšímu méně závaţnému porušení, po kterém
následovala výpověď z pracovního poměru; výpověď z pracovního poměru musí podat nejpozději do uplynutí
šesti měsíců od písemného upozornění zaměstnance na moţnost takového rozvázání pracovního poměru.
Z hlediska splnění tzv. upozorňovací povinnosti zaměstnavatelem ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. f)
části věty za středníkem zák. práce není samo o sobě významné, zda zaměstnanec byl písemně upozorněn na
moţnost výpovědi z pracovního poměru v souvislosti s jednáním, které posléze nebylo pouţito jako důvod
výpovědi z pracovního poměru.
Z ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) části věty za středníkem zák. práce totiţ bez pochybností vyplývá, ţe
zaměstnanec, který soustavně méně závaţně porušuje pracovní kázeň, musí být písemně upozorněn na moţnost
výpovědi v souvislosti s porušením pracovní kázně a nikoliv téţ s takovým porušením pracovní kázně, kterým
zaměstnavatel odůvodnil posléze podanou výpověď z pracovního poměru.“
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Z ustanovení § 52 písm. g) části věty za středníkem zák. práce totiţ bez
pochybností vyplývá, ţe zaměstnanec, který soustavně méně závaţně porušuje
pracovní kázeň, musí být písemně upozorněn na moţnost výpovědi v souvislosti
s porušením pracovní kázně a nikoliv téţ s takovým porušením pracovní kázně,
kterým zaměstnavatel odůvodnil posléze podanou výpověď z pracovního
poměru. 60
Nový zákoník práce vymezuje tři stupně intenzity porušení povinností
vyplývající zaměstnanci z pracovního poměru, jedná se o:
- soustavné méně závaţné porušování povinnosti
- závaţné porušení povinnosti
- porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem
Z hlediska soudní judikatury je zároveň nutno přihlíţet i k tomu, kdo
stanovené povinnosti porušil, zejména k:
- osobě zaměstnance (zohlednění jedná-li se o řadového
zaměstnance či vedoucího);
- funkci, kterou zastává;
- jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů;
- době a situaci, v níţ došlo k porušení povinností;
- míře zavinění zaměstnance
- způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností
zaměstnance;
- důsledkům porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele

60

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 3140/2005, ze dne 25.10.2006
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- tomu,

zda

svým

jednáním

zaměstnanec

způsobil

zaměstnavateli škodu. 61
„Nemůţe jít k tíţi zaměstnavatele, jestliţe zaměstnanec porušuje své povinnosti
vyplývající z ustanovení zákoníku práce. Kdyby totiţ nebyl dán důvod, pro
který zaměstnavatel se zaměstnancem podle písemného obsahu výpovědi z
pracovního poměru pracovní poměr rozvazuje, nemohl by pracovní poměr být
výpovědí rozvázán. Je proto věcí zaměstnance, aby se choval takovým
způsobem, aby zaměstnavatel neměl důvod ke skončení pracovního poměru
výpovědí, a nemůţe přitom spoléhat na to, zda k porušování povinností dochází
také u jiných zaměstnanců. Z ţádného ustanovení zákoníku práce totiţ
nevyplývá, ţe je povinností zaměstnavatele rozvázat pracovní poměr se
zaměstnancem, a to i v případě, ţe pracovní kázeň porušuje. Tento jednostranný
úkon je zcela na uváţení zaměstnavatele. Dospěl-li zde proto zaměstnavatel k
závěru, ţe se zaměstnancem chce rozvázat pracovní poměr, a byly-li podmínky
pro skončení pracovního poměru výpovědí splněny, nelze tento závěr soudu
zvrátit tvrzením, ţe výpovědí měl být pracovní poměr skončen také s jinými
zaměstnanci.“62
V této souvislosti je nutno uvést i další dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu
České republiky, které řeší odmítnutí vykonávání práce zaměstnancem
s odůvodněním zdravotní nezpůsobilosti k výkonu sjednaného druhu práce.
61

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 596/2007, ze dne 11.3.2008 – cit.:“ Pro posouzení, zda zaměstnanec porušil
pracovní kázeň méně závaţně, závaţně nebo zvlášť hrubým způsobem, zákon nestanoví, z jakých hledisek má
soud vycházet. V zákoníku práce ani v ostatních pracovněprávních předpisech nejsou pojmy „méně závaţné
porušení pracovní kázně“, „závaţné porušení pracovní kázně“ a „porušení pracovní kázně zvlášť hrubým
způsobem“ definovány, přičemţ na jejich vymezení závisí moţnost a rozsah postihu zaměstnance za porušení
pracovní kázně. Vymezení hypotézy právní normy tedy závisí v kaţdém konkrétním případě na úvaze soudu;
soud můţe přihlédnout při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně k osobě zaměstnance, k funkci, kterou
zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a situaci, v níţ došlo k porušení
pracovní kázně, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností
zaměstnance, k důsledkům porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním
zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu, apod. Zákon zde ponechává soudu širokou moţnost uváţení, aby
rozhodnutí o platnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli lze
spravedlivě poţadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále pokračoval“
62
cit. z rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 596/2007, ze dne 11.3.2008
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Jedná se o rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2779/2005 63, ze dne 10.
10. 2006 a rozhodnutí Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 21
Cdo 2627/200764, ze dne 15. 5. 2008. Z uvedených rozhodnutí je zřejmé, ţe
odmítne-li zaměstnanec vykonávat sjednanou práci s poukazem na to, ţe k ní
není zdravotně způsobilý, a přitom neexistuje relevantní důkaz, který by tento
závěr skutečně najisto obsahoval, jde ze strany zaměstnance o porušení
povinnosti vyplývající mu z pracovního poměru. O porušení povinností jde tím
spíše, pokud se zaměstnanec odmítl navíc podrobit za tímto účelem lékařské
prohlídce u lékaře závodní preventivní péče zaměstnavatele. Absenci
zaměstnance v zaměstnání nutno v takovém případě povaţovat za neomluvenou,
přičemţ zaměstnavatel na ni můţe za splnění podmínek daných zákoníkem
práce reagovat téţ okamţitým zrušením pracovního poměru pro porušení
pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem.
Z ustanovení § 58 zákoníku práce vyplývá, ţe pro porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo z
důvodu, pro který je moţné okamţitě zrušit pracovní poměr, můţe dát
zaměstnavatel zaměstnanci výpověď nebo s ním okamţitě zrušit pracovní poměr
pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k výpovědi nebo k okamţitému
zrušení pracovního poměru dověděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z
63

cit.: „Porušení pracovní kázně tím, ţe podle pokynu zaměstnavatele odmítá v pracovní době osobně konat
práce podle pracovní smlouvy (nebo vůbec nastoupit do práce a být přítomen na svém pracovišti), se můţe
zaměstnanec dopustit mimo jiné jen tehdy, má-li podle pokynu zaměstnavatele vykonávat ty práce, pro jejichţ
výkon je (objektivně) zdravotně způsobilý. Odmítnutí výkonu práce, byť dohodnuté v pracovní smlouvě, pro
jejíţ výkon není zaměstnanec zdravotně způsobilý, tedy není porušením pracovní kázně, a tudíţ ani důvodem pro
výpověď z pracovního poměru pro porušení „pracovní kázně“ ...
Obdobně nemůţe být posouzena jako neomluvená (a tedy porušení „pracovní kázně“) ani případná nepřítomnost
zaměstnance v práci, kterou zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (objektivně) není schopen
vykonávat.“
64
Cit.: „Ztrátu povinnosti zaměstnance vykonávat sjednanou práci můţe zaloţit pouze takový lékařský posudek
(rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy nebo orgánu sociálního zabezpečení), ze kterého vyplývá
jednoznačný závěr o dlouhodobé ztrátě způsobilosti zaměstnance konat dosavadní práci (resp. přidělenou práci
podle pracovní smlouvy); jen takový posudek můţe na straně jedné zaloţit právo zaměstnance odmítnout výkon
takové práce (bez moţného postihu ze strany zaměstnavatele), a na straně druhé povinnost zaměstnavatele
převést zaměstnance na jinou práci, případně s ním rozvázat pracovní poměr výpovědí ze zdravotních důvodů.“
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pracovního poměru v cizině do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději
však vţdy do 1 roku ode dne, kdy důvod k výpovědi vznikl. 65
Stane-li se v průběhu 2 měsíců jednání zaměstnance, v němţ je moţné spatřovat
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, je moţné dát výpověď
nebo s ním okamţitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se
zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.

2.1.2.4 Ochranná doba

Zaměstnavatel však není oprávněn dát zaměstnanci výpověď kdykoliv,
zákoník práce určuje dobu, kdy zaměstnavatel nemůţe skončit se zaměstnancem
pracovní poměr výpovědí, i kdyby měl jinak k tomu splněny všechny podmínky.
Jedná se o tzv. „ochrannou dobu“, tento institut je upraven v § 53 a 54 zákoníku
práce. Jeho úkolem je ochránit zaměstnance před jednostranným rozvázáním
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, nachází-li se zaměstnanec
v určitých sociálně neţádoucích ţivotních situacích, v nichţ by mohla výpověď
jeho pozici ještě zhoršit66. Zákaz dát zaměstnavateli výpověď běţí po celou dobu
uvedenou v ustanovení § 5367 zákoníku práce (s omezením uvedenými
v ustanovení § 5468 zákoníku práce).
65

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
233 (autor kap. Bělina, M.)
66
Tamtéţ
67

§ 53
(1) Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil
nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneuţití návykových
látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení aţ do dne jejich
skončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodluţuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního
ošetřování,
b) při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen
povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, aţ do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení,

59

Povaţuji za důleţité zdůraznit (jak z výše uvedeného vyplývá), ţe
ochranná doba se nevztahuje na skončení pracovního poměru dohodou
zaměstnance se zaměstnavatelem ani na výpověď, kterou podá sám
zaměstnanec, či na skončení pracovního poměru uplynutím doby či zrušením
pracovního poměru ve zkušební době. 69
Výpověď, kterou by zaměstnavatel dal zaměstnanci v ochranné době, by
byla neplatná, a to i v těch případech, kdy zaměstnanec či zaměstnavatel nevědí,
ţe ochranná doba počala běţet. Pro správné posouzení, jestli byla výpověď
podána v ochranné době, je rozhodné řádné doručení výpovědi zaměstnanci.
Např. výpověď daná těhotná ţeně, by byla neplatná, i kdyby zaměstnavatel o
těhotenství zaměstnankyně nevěděl – rozhodující je objektivní stav.
c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy
zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného zařízením
závodní preventivní péče dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, ţe by výpovědní doba měla uplynout v
ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím
zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaţe zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, ţe na
prodlouţení pracovního poměru netrvá.
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Viz ustanovení § 54 zákoníku práce:
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v §
52 písm. b), jestliţe se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce
podle pracovní smlouvy vykonávána,
b) z důvodu, pro který můţe zaměstnavatel okamţitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na
mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je ţena
oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď
před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, ţe by výpovědní doba uplynula v době této
mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou
(rodičovskou dovolenou),
c) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm.
g)], pokud nejde o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou nebo o zaměstnance
anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
69

Jak vyplývá i z rozhodnutí publikovaného S III, s. 60: „ Zákaz výpovědi podle ustanovení § 48 zákoníku práce
se vztahuje jen na organizaci a nikoliv na pracovníka, pracovník můţe bez ohledu na to, ţe je tu situace, která
brání organizaci, aby mu dala platnou výpověď, sám rozvázat pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 51
zákoníku práce /pracovní poměr je ovšem moţné rozvázat i jinak neţ výpovědí, např. dohodou o skončení
pracovní poměru, z rušením pracovního poměru ve zkušební době apod.)
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O zvláštní případ běhu výpovědní doby se jedná, jestliţe aţ v době, která
následuje po doručení výpovědi a kdy tedy jiţ nastaly účinky výpovědi, dojde k
naplnění některé ze skutkových podstat upravených v ustanovení § 53 odst. 1
zákoníku práce, s nímţ zákon spojuje vznik ochranné doby, ve které
zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď. V tomto případě, je-li výpověď
dána ještě předtím, neţ započne ochranná doba, tak, ţe výpovědní doba by měla
uplynout v této době (ochranná doba přesáhne výpovědní dobu), zákon (§ 53
odst. 2 zákoníku práce) stanoví, ţe ochranná doba se do výpovědní doby
nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části
výpovědní doby po skončení ochranné doby. Nejde tedy v tomto případě o
prodlouţení výpovědní doby ve vlastním slova smyslu, ale o prodlouţení trvání
pracovního poměru. Protoţe právní skutečnost, od níţ se ochranná doba odvíjí,
můţe být z časového hlediska značně rozsáhlá a zaměstnanec nemusí mít z
tohoto důvodu zájem na tom, aby pracovní poměr skončil s časovým odstupem
od doby, kdy mu byla dána výpověď, dává zákoník práce zaměstnanci moţnost,
aby prohlásil, ţe na prodlouţení pracovního poměru netrvá; učiní-li zaměstnanec
takové prohlášeni, pak po uplynutí „zákonné“ výpovědní doby pracovní poměr
skončí, i kdyţ ještě neskončila ochranná doba. 70
Zákaz výpovědi v ochranné době ovšem není bezvýjimečný. Ustanovení §
54 upravuje případy, kdy nelze uţít ustanovení § 53 o ochranné době.
Zaměstnavatel je tedy v těchto případech oprávněn dát zaměstnanci výpověď, i
kdyţ by zaměstnanec byl chráněn „ochrannou dobou“, tak jak je to upraveno v §
53 odst. 1 zákoníku práce. Jedná se o taxativní výčet několika situací, v kterých
nelze po zaměstnavateli spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance dále
zaměstnával, přestoţe se tito ocitli v obtíţné ţivotní situaci.

70

Viz rozhodnutí NS ze dne 5. února 2004 sp. zn. 21 Cdo 1440/2003
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2.1.2.5 Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamţité zrušení pracovního poměru je jednostranný právní úkon
směřující ke skončení pracovního poměru. Okamţité zrušení pracovního poměru
představuje výjimečnou moţnost skončit pracovní poměr (a v praxi je také
výjimečně pouţíván71), kterou má jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec.
V ustanovení § 55 resp. § 56 zákoníku práce jsou dány taxativní důvody, kdy je
moţno tento způsob skončení pracovního poměru vyuţít. Zaměstnanec i
zaměstnavatel mohou okamţitě zrušit pracovní poměr pouze z důvodů taxativně
vymezených v zákoníku práce.
Jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele platí podmínka
písemné formy pod sankcí neplatnosti, musí být přesně vymezeno, z jakých
důvodů se pracovní poměr okamţitě ruší a v čem je spatřováno naplnění tohoto
důvodu (skutkové vymezení) u druhé strany, přičemţ tento důvod nemůţe být
dodatečně měněn. Při nedodrţení předepsaných náleţitostí a písemné formy je
okamţité zrušení neplatné.
Účinky okamţitého zrušení pracovního poměru nastávají dnem, kdy
písemný projev o okamţitém zrušení pracovního poměru byl doručen druhému
účastníku; jakýkoliv jiný časový údaj obsaţený ve zrušovacím projevu nemůţe
tyto zákonné účinky změnit.
Okamţité zrušení pracovního poměru můţe účastník bez dalšího odvolat
(zrušit), i kdyţ jiţ byl odevzdán k doručení (např. drţiteli poštovní licence), jen
71

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
235 (autor kap. Bělina, M.)
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jestliţe tak učiní dříve, neţ byla listina obsahující tento úkon druhému účastníku
doručena.
Ustanovení § 55 stanoví podmínky pro okamţité zrušení pracovního
poměru zaměstnavatelem72.
Okamţitým zrušením lze skončit jakýkoliv pracovní poměr bez ohledu na
to, jakým způsobem byl zaloţen (např. tedy i lze okamţitým zrušením skončit
pracovní poměr ve zkušební době, nikoliv tedy jen dle ustanovení § 66
upravujícím zrušení pracovního poměru ve zkušební době) 73.

72

Viz ustanovení § 55 zákoníku práce:
(1) Zaměstnavatel můţe výjimečně pracovní poměr okamţitě zrušit jen tehdy,
a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na
dobu delší neţ 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci
zvlášť hrubým způsobem.
(2) Zaměstnavatel nesmí okamţitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské
dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
73

viz např. rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2730/2007, ze dne 15. 7. 2008:
„I. Ustanovení § 58 a § 53 zák. práce upravují dva samostatné způsoby rozvázání pracovního poměru
jednostranným právním úkonem zaměstnavatele. Zákoník práce (zák. č. 65/1965 Sb.) nejen ţe neurčuje jejich
vzájemný vztah (srov. § 42 odst. 1 zák. práce), ale ani nestanoví, ţe by rozvázání pracovního poměru ve
zkušební době bylo moţné provést jen podle ustanovení § 58 zák. práce.
Samotná skutečnost, ţe zaměstnavatel zrušil pracovní poměr se zaměstnancem ve zkušební době, neznamená, ţe
se vţdy musí jednat o zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 58 zák. práce; i ve zkušební době lze
pracovní poměr okamţitě zrušit podle ustanovení § 53 odst. 1 zák. práce.
Vzniknou-li o obsahu právního úkonu pochybnosti v tom směru, zda k rozvázání pracovního poměru došlo
okamţitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době, je třeba se vţdy pokusit pomocí výkladu projevu vůle v
právním úkonu obsaţeného o odstranění takové nejasnosti.
II. Smyslem výkladu projevu vůle podle § 240 odst. 3 zák. práce není zjišťovat, co si jednající s (několikaletým)
odstupem času myslí a jak své názory postupně mění, ale objasnit, co bylo skutečně projeveno. Nepochybně je
pro takové posouzení významné i vyjádření jednajícího, podstatné ale je, na jaký projev vůle lze usuzovat z
okolností, za nichţ byl učiněn. Jestliţe (jako v projednávané věci) několik let nejsou vznášeny o obsahu projevu
vůle pochybnosti (ţalobkyně usuzovala na okamţité zrušení pracovního poměru a ţalovaná tento její úsudek
nezpochybňovala), lze dovodit (nebrání-li tomu jiné podstatné okolnosti), ţe bylo projeveno to, co účastníci
dotčeného úkonu vnímali. Okolnost, ţe jednající s odstupem času (a moţná i ovlivněn vývojem sporu) začne
svůj projev vůle vykládat jinak, nemůţe mít na (jiţ předtím z okolností za nichţ byl učiněn) přijatý závěr o tom,
co bylo projeveno, ţádný vliv.“
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Jako porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem můţe být
posouzena spoluúčast zaměstnance na jednání spočívajícím v útoku na majetek
zaměstnavatele (poškozování, zmenšování) i v případě, ţe se takového jednání
dopustil mimo stanovenou pracovní dobu. 74
„I. Okamţité zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 53 odst. 1
písm. b) zák. práce je ve srovnání s rozvázáním pracovního poměru výpovědí
podle ustanovení § 52 písm. g) části věty před středníkem zák. práce
výjimečným opatřením. K okamţitému zrušení pracovního poměru podle tohoto
ustanovení proto můţe zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, jestliţe okolnosti
případu odůvodňují závěr, ţe po zaměstnavateli nelze spravedlivě poţadovat,
aby zaměstnance zaměstnával aţ do uplynutí výpovědní doby.
Z hmotněprávní úpravy rozvázání pracovního poměru okamţitým
zrušením – z ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce - vyplývá, ţe
povinnost prokázat, ţe se zaměstnanec skutečně dopustil jednání, v němţ byl
spatřován důvod k okamţitému zrušení pracovního poměru, a ţe jde o jednání
představující porušení pracovní kázně, má zaměstnavatel. Naproti tomu
zaměstnanec má povinnost tvrdit a prokázat, ţe se o porušení pracovní kázně
nejednalo.
II. Soudní praxe jiţ dříve dospěla k závěru, ţe neomluvené zameškání
práce v trvání pěti dnů zpravidla představuje – obecně vzato – samo o sobě
porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a odůvodňuje rozvázání
pracovního poměru okamţitým zrušením.
Jednání zaměstnance znamenající porušení pracovní kázně však nelze
posuzovat bez přihlédnutí k dalším okolnostem, které mohou mít vliv na celkové
zhodnocení případu; z okolností, které vyšly v posuzované věci za řízení najevo,
vyplývá, ţe při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně ţalobcem a důvodů,
pro které lze výjimečně rozvázat pracovní poměr okamţitým zrušením, mělo být
74

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 59/2005, ze dne 15. prosince 2005
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kromě délky nepřítomnosti ţalobce v práci také přihlédnuto zejména k
důsledkům nepřítomnosti ţalobce v práci pro ţalovaného, k dosavadnímu
postoji ţalobce k plnění pracovních úkolů, k míře jeho zavinění a ke způsobu a
intenzitě porušení jeho konkrétních pracovních povinností.“ 75
„Ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce (nyní ustanovení § 55 odst. 1
písm. b) zákoníku práce) patří k právním normám s relativně neurčitou
(abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichţ hypotéza není stanovena
přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého
uváţení v kaţdém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze
širokého, předem neomezeného okruhu okolností.
Pro posouzení, zda zaměstnanec porušil pracovní kázeň méně závaţně, závaţně
nebo zvlášť hrubým způsobem, zákon - jak správně uvedl odvolací soud nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet. V zákoníku práce ani v ostatních
pracovněprávních předpisech nejsou pojmy "méně závaţné porušení pracovní
kázně", "závaţné porušení pracovní kázně" a "porušení pracovní kázně zvlášť
hrubým způsobem" definovány, přičemţ na jejich vymezení závisí moţnost a
rozsah postihu zaměstnance za porušení pracovní kázně. Vymezení hypotézy
právní normy tedy závisí v kaţdém konkrétním případě na úvaze soudu; soud
můţe přihlédnout při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně k osobě
zaměstnance, k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění
pracovních úkolů, k době a situaci, v níţ došlo k porušení pracovní kázně, k
míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních
povinností

zaměstnance,

zaměstnavatele,

k

tomu,

k

důsledkům
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jednáním

pracovní

kázně

zaměstnanec

pro

způsobil

zaměstnavateli škodu, apod. Zákon zde ponechává soudu širokou moţnost
uváţení, aby rozhodnutí o platnosti rozvázání pracovního poměru okamţitým
75

Cit. Rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2542/2007, ze dne 21. 5. 2008 (citované rozhodnutí bylo upraveno
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.)
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zrušením nebo výpovědí odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli lze
spravedlivě poţadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále
pokračoval.“76
„Při úvaze, jakým způsobem má být důvod okamţitého zrušení
pracovního poměru konkretizován tak, aby byly splněny poţadavky vyplývající
z ustanovení § 55 zák. práce, je třeba mít na zřeteli, ţe ustanovení § 53 odst. 1
zák. práce vymezuje jen skutkové podstaty pro okamţité zrušení pracovního
poměru ze strany zaměstnavatele. K tomu, aby bylo moţné v konkrétním
případě posoudit, zda okamţité zrušení pracovního poměru je platným právním
úkonem, je potřeba zjistit, zda nastaly takové skutečnosti, které právní norma
předpokládá jako důvod pro okamţité zrušení pracovního poměru. Z důvodu
uvedeného v ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce můţe zaměstnanec
okamţitě zrušit pracovní poměr tehdy, jestliţe zaměstnanec svým konkrétním
zaviněným jednáním porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem. Důvod
okamţitého zrušení pracovního poměru proto musí být uveden nejen tak, aby
bylo zřejmé, který z důvodů uvedených v ustanovení § 53 odst. 1 zák. práce byl
uplatněn, ale současně takovým způsobem, aby bylo nepochybné, v jakém
konkrétním jednání zaměstnance je spatřován; jen taková konkretizace
pouţitého důvodu po skutkové stránce zajišťuje, ţe nevzniknou pochybnosti o
tom, z jakého důvodu byl se zaměstnancem okamţitě zrušen pracovní poměr, a
ţe důvod nebude moţné dodatečně měnit. K řádnému vymezení důvodu
okamţitého zrušení pracovního poměru není potřebné, aby obsahovalo také
údaje o tom, kdy se zaměstnavatel dověděl o důvodu okamţitého zrušení
pracovního poměru, kdy tento důvod vznikl, popřípadě zda byl důvod
okamţitého zrušení pracovního poměru předmětem šetření jiného orgánu, neboť
i bez těchto údajů můţe být nepochybné, proč byl se zaměstnancem okamţitě
zrušen pracovní poměr. Skutečnosti, které byly důvodem pro okamţité zrušení
76

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 379/2000
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pracovního poměru, přitom není potřebné rozvádět do všech podrobností, neboť
pro neurčitost a nesrozumitelnost projevu vůle je okamţité zrušení pracovního
poměru neplatné jen tehdy, kdyby se nedalo ani výkladem projevu vůle zjistit,
proč byl pracovní poměr okamţitě zrušen. Není-li moţné provést výklad
písemného projevu vůle jen na základě listiny, v níţ je obsaţen, musí soud při
postupu podle ustanovení § 240 odst. 3 zák. práce přihlédnout zejména k tomu,
za jakých okolností byl projev vůle učiněn a zda za těchto okolností bylo mezi
účastníky zřejmé, jaký důvod okamţitého zrušení pracovního poměru byl
uplatněn. Výklad projevu vůle (§ 240 odst. 3 zák. práce) můţe směřovat jen k
objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění toho, co bylo skutečně projeveno.“

77

Pomocí výkladu projevu vůle nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“ vůli, kterou
účastník v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji. 78
Okamţité zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 53 odst. 1 písm.
b) zák. práce (jedná se o zákoník práce č. 65/1965 Sb., nyní ustanovení § 55
odst. 1 písm. b) zákoníku práce) je ve srovnání s rozvázáním pracovního poměru
výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) části věty před středníkem zák.
77

78

viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2476/2006, ze dne 12. 7. 2007
Viz např. rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 4387/2007, ze dne 15. 7. 2008:

„V posuzovaném případě při zkoumání, zda ţalobce tím, ţe se nevhodně choval k ţákům 8. třídy základní školy,
porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem, odvolací soud náleţitě přihlédl k okolnostem významným pro
posouzení intenzity porušení pracovní kázně.
Uváţil, ţe vytýkaným jednáním ţalobce závaţným způsobem překročil rámec současných poţadavků na školu a
pedagogické pracovníky a jejich přístup ke školní mládeţi, neboť drobnější přestupky ţáků, popřípadě jejich
nepozornost při vyučování, řešil způsobem (tahání za vlasy, cvrnkání do hlavy, klečení), se kterým ne všichni
ţáci byli srozuměni a naopak se jím cítili poniţováni aţ šikanováni, ţe intenzitu porušení pracovní kázně nemůţe
sníţit ani ţalobcem tvrzené „soustavné vyrušování dětí při vyučování, nesoustředěnost, neochota spolupracovat“,
ţe se nepřipravovaly na vyučování, chovaly se nevhodně, vyrušovaly a nedávaly pozor“ a ţe způsob, jakým
ţalobce vyţadoval po ţácích pozornost a spolupráci při vyučování, je zcela v rozporu s Úmluvou o právech
dítěte (srov. čl. 28 odst. 2 Úmluvy publikované ve sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí pod č.
104/1991 Sb., jíţ je Česká republika vázána), kdyţ úmluva dětem zaručuje, aby kázeň ve škole byla zajišťována
způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte.
Správně soud také vyšel z toho, ţe jím uváţená hlediska byla tak významná, ţe nebylo třeba zabývat se dalšími
okolnostmi. Odvolací soud tedy v souladu se zákonem dospěl ke správnému závěru, ţe jednáním, vytýkaným v
okamţitém zrušení pracovního poměru, ţalobce porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem.“
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práce (jedná se o zákoník práce č. 65/1965 Sb., nyní obdobně ustanovení § 52
písm. g) zákoníku práce) výjimečným opatřením. K okamţitému zrušení
pracovního poměru podle tohoto ustanovení proto můţe zaměstnavatel
přistoupit jen tehdy, jestliţe okolnosti případu odůvodňují závěr, ţe po
zaměstnavateli nelze spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance zaměstnával aţ
do uplynutí výpovědní doby.
V posuzovaném případě odvolací soud dovodil, ţe jednání ţalobkyně
dosáhlo intenzity porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem a ţe
ţalovanou uplatněný důvod okamţitého zrušení pracovního poměru u ţalobkyně
byl naplněn, kdyţ přihlédl k tomu, ţe ţalobkyně pracovala na pracovišti, kde je
třeba nepochybně dbát zvýšené opatrnosti jak při výkonu práce, tak při pohybu
na tomto pracovišti, a to v zájmu ochrany zdraví zaměstnance i jeho
spolupracovníků, a ţe nelze přehlédnout, ţe ţalobkyně se dostavila na odpolední
směnu v podnapilém stavu.
Z hlediska vymezení hypotézy právní normy, jak v posuzované věci
vyplývá z ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) předchozího zákoníku práce, nelze
uvedenou úvahu odvolacího soudu povaţovat za správnou. Odvolací soud měl
vzhledem k okolnostem projednávané věci přihlíţet nejen k tomu, jakým
jednáním ţalobkyně pracovní kázeň porušila, a k charakteru pracoviště, na němţ
byla v té době zařazena, ale i k situaci, v níţ k porušení pracovní kázně došlo, a
dalším okolnostem případu. Měl tedy rovněţ zhodnotit osobu ţalobkyně (její
věk, ţivotní a pracovní zkušenosti, délku trvání pracovního poměru), její
celkový dosavadní přístup k plnění pracovních úkolů, a přihlédnout k tomu, ţe
se jednalo o porušení pracovní kázně ojedinělé, k tomu, jaké následky pro
zaměstnavatele (ţalovanou) toto porušení pracovní kázně mělo obecně
(ţalobkyně správně nebyla vůbec na pracoviště vpuštěna) i z hlediska vztahu k
ostatním zaměstnancům (odborová

organizace

s

okamţitým zrušením
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pracovního poměru nesouhlasila). Věcí se měl zabývat také z pohledu, zda tu
jsou takové okolnosti, ţe po ţalované nebylo moţné spravedlivě poţadovat, aby
ţalobkyni zaměstnávala aţ do uplynutí výpovědní doby. Uvedeným způsobem
však odvolací soud nepostupoval, kdyţ závěr o intenzitě porušení pracovní
kázně učinil jen na základě posouzení jednání, kterým ţalobkyně pracovní kázeň
porušila, a charakteru pracoviště, na němţ byla v té době zařazena, zatímco k
jiným hlediskům nepřihlédl s odůvodněním, ţe tento závěr nemůţe zvrátit ani
to, ţe ţalobkyně byla dlouholetou pracovnicí ţalované, k její práci nebyly
zjištěny předchozí výhrady ze strany zaměstnavatele a ţe odborová organizace
vydala nesouhlasné stanovisko s postupem ţalované skončit se ţalobkyní
pracovní poměr jeho okamţitým zrušením. Jeho závěry o intenzitě porušení
pracovní kázně jsou proto zatím nepodloţené. 79

Jednotícím kritériem pro všechny druhy povinností, jejichţ porušení můţe
být důvodem k rozvázání pracovního poměru, je, ţe vyplývají z pracovního
poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli; závadné
chování zaměstnance, jímţ nebyly porušeny povinnosti z pracovněprávního
vztahu, byť by se jednalo rovněţ o vztah k zaměstnavateli, nemůţe být
posouzeno jako porušení pracovní kázně. 80

79

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1406/2008, ze dne 22. 1. 2009
Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. Zn. 21 Cdo 525/2005 ze dne 13. prosince 2005: „I. Dosavadní
existence pracovněprávního vztahu mezi fyzickou osobou a obchodní společností (společností s ručením
omezeným) nebrání tomu, aby se tato fyzická osoba stala prokuristou téţe společnosti. Vztah mezi prokuristou a
podnikatelem, jde-li o prokuru, nemůţe být vztahem pracovněprávním.
80

II. Nelze však souhlasit s tím, ţe porušení povinností z pracovněprávního vztahu s sebou zároveň nese porušení
povinností prokuristy a naopak, případně, ţe intenzita porušení pracovní kázně je v obou případech stejná.
Protoţe funkce prokuristy není druhem práce ve smyslu § 29 odst. 1 písm. a) zák. práce, mohou ustanovení
zákoníku práce dopadat jen na ten vztah, který má zaměstnanec vůči zaměstnavateli v důsledku vztahu
pracovněprávního (např. na funkci obchodní ředitelky). Jen pracovněprávní vztah lze ukončit způsoby
uvedenými v zákoníku práce [tedy i okamţitým zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 53 odst. 1 písm.
b) zák. práce]. Proto je pro posouzení platnosti rozvázání pracovního poměru okamţitým zrušením nepodstatné,
zda zaměstnanec porušil své povinnosti vyplývající z jiného neţ pracovněprávního vztahu (např. z výkonu
funkce prokuristy).
Jednotícím kritériem pro všechny druhy povinností, jejichţ porušení můţe být důvodem k rozvázání pracovního
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Při posuzování určitosti okamţitého zrušení pracovního poměru jde toliko
o naplnění tohoto poţadavku ve vztahu k tomu, co je v tomto úkonu uvedeno
tak, aby jej nebylo moţno dodatečně měnit. To, ţe jednání tam uvedené ve
skutečnosti porušením pracovní kázně není, případně nedosahuje intenzity
porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, na určitost tohoto úkonu z
hlediska ustanovení § 55 zák. práce nemá vliv. 81

Rovněţ zaměstnanec můţe okamţitě zrušit pracovní poměr i v případě, ţe
byl jiţ uničen jiný právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru, např.
tehdy, byla-li zaměstnanci dána výpověď a je ve výpovědní době. 82
poměru, je, ţe vyplývají z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli; závadné
chování zaměstnance, jímţ nebyly porušeny povinnosti z pracovněprávního vztahu, byť by se jednalo rovněţ o
vztah k zaměstnavateli, nemůţe být posouzeno jako porušení pracovní kázně.“
81
Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. Zn. 21 Cdo 337/2006 ze dne 16.11.2006: „I. Při výkladu ustanovení § 55
zák. práce z hlediska otázky konkretizace jednostranného právního úkonu (projevu vůle) směřujícího ke
skončení pracovního poměru postupují soudy mutatis mutandis podle názoru vyjádřeného v R 34/1968, dle
kterého „výpovědní důvod musí být v písemné výpovědi uveden tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné
důvody, které vedou druhého účastníka pracovního poměru k tomu, ţe rozvazuje pracovní poměr, aby
nevznikaly pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit, tj. který zákonný výpovědní důvod uplatňuje, a aby
bylo zajištěno, ţe uplatněný výpovědní důvod nebude moci být dodatečně měněn“, a „není-li moţné ze
samotného znění písemné výpovědi z pracovního poměru pro neurčitost či nesrozumitelnost projevu vůle
dovodit, v čem spočívá skutkové vymezení výpovědního důvodu, je výpověď z pracovního poměru daná
zaměstnanci neplatným právním úkonem jen tehdy, jestliţe nelze ani výkladem projevu vůle zjistit, proč byla
zaměstnanci dána výpověď".
II. Při posuzování určitosti okamţitého zrušení pracovního poměru jde toliko o naplnění tohoto poţadavku ve
vztahu k tomu, co je v tomto úkonu uvedeno tak, aby jej nebylo moţno dodatečně měnit. To, ţe jednání tam
uvedené ve skutečnosti porušením pracovní kázně není, případně nedosahuje intenzity porušení pracovní kázně
zvlášť hrubým způsobem, na určitost tohoto úkonu z hlediska ustanovení § 55 zák. práce nemá vliv.
podle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 337/2006, ze dne 16.11.2006.“
82
Viz ustanovení § 56 zákoníku práce:
§ 56
Okamţité zrušení pracovního poměru zaměstnancem
Zaměstnanec můţe pracovní poměr okamţitě zrušit jen, jestliţe,
a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného
správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůţe dále konat práci bez váţného ohroţení svého
zdraví a zaměstnavatel mu neumoţnil v době 15 dnů ode dne předloţení tohoto posudku výkon jiné pro něho
vhodné práce, nebo
b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15
dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1).
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Zákoník práce umoţňuje okamţitě zrušit zaměstnanci pracovní poměr
pouze ze dvou taxativně vymezených důvodů
a) pokud podle lékařského posudku vydaného zařízení závodní preventivní
péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský
posudek přezkoumává, nemůţe dále konat práci bez váţného ohroţení
svého zdraví a zaměstnavatel mu neumoţnil v době 15 dnů ode dne
předloţení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
b) pokud zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo plat (nebo
náhradu mzdy či platu) anebo jakoukoliv jejich část do 15 dnů po uplynutí
termínu splatnosti.
Ad a) Zaměstnanec můţe okamţitě zrušit pracovní poměr pouze tehdy,
byl-li vydán lékařský posudek, který hodnotí zaměstnancům zdravotní stav, tak
ţe zaměstnanec nemůţe dále konat práci bez váţného ohroţení zdraví (tento
závěr je v lékařském posudku výslovně obsaţen). Lékařský posudek musí být
vydán pouze zařízením závodní preventivní péče popř. orgánu, který takový
lékařský posudek přezkoumává; posudek vydaný jiným zdravotnickým
zařízením nemůţe být podkladem pro okamţité zrušení pracovního poměru ze
strany zaměstnance. 83

Ad b) Důvod k okamţitému zrušení pracovního poměru podle ustanovení
§ 56 písm. b) zákoníku práce je dán i tehdy, jestliţe zaměstnavatel zaměstnanci
v rozporu jeho ţádostí nepoukáţe mzdu nebo její část na jeho účet u banky nebo
pobočky zahraniční banky nebo spořitelního a úvěrního druţstva ani do 15 dnů

83

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
236 (autor kap. Bělina, M.)
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po uplynutí pravidelného termínu výplaty mzdy nebo jiného písemně
sjednaného termínu.84
Důvod okamţitého zrušení pracovního poměru musí být uveden nejen tak,
aby bylo zřejmé, který z důvodů uvedených v ustanovení § 56 zákoníku práce
byl uplatněn, ale současně takovým způsobem, aby bylo nepochybné, v jakém
konkrétním nevyplacení mzdy nebo náhrady mzdy zaměstnavatelem je
spatřován; jen taková konkretizace pouţitého důvodu po skutkové stránce
zajišťuje, ţe nevzniknou pochybnosti o tom, z jakého důvodu byl se
zaměstnavatelem okamţitě zrušen pracovní poměr, a ţe důvod nebude moţné
dodatečně měnit. Skutečnosti, které byly důvodem pro okamţité zrušení
pracovního poměru, přitom není potřebné rozvádět do všech podrobností, neboť
pro neurčitost a nesrozumitelnost projevu vůle je okamţité zrušení pracovního
poměru neplatné jen tehdy, kdyby se nedalo ani výkladem projevu vůle zjistit,
proč byl pracovní poměr okamţitě zrušen. 85

V souladu s ustanovením § 57 zákoníku práce zaměstnavatel nemůţe dát
zaměstnanci výpověď ani s ním okamţitě zrušit pracovní poměr pro porušení
povinností stanovených § 56 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění,
pokud jde o reţim dočasně práce neschopného pojištěnce. Toto ustanovení je
speciálním k ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce a ustanovení § 55 odst. 1
písm. b) zákoníku práce a vyčleňuje z povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci ty, které jsou
stanoveny v ustanovení § 56 odst. 2 písm. b) zákona o nemocenském pojištění
(povinnost zdrţovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a
dodrţovat povolené vycházky); podmínkou je, ţe k porušení těchto povinností
došlo v reţimu dočasně práce neschopného pojištěnce, jak je charakterizován v
84
85

Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2019/2004
Viz rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2070/2005 ze dne 31. května 2006
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ustanovení § 56 zákona o nemocenském pojištění. Porušení těchto povinností v
reţimu dočasně práce neschopného pojištěnce nemůţe být důvodem pro
výpověď podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce ani pro okamţité
zrušení pracovního poměru podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku
práce.86 Zde má ovšem dojít k významné změně, jak dále uvádím v 5. kapitole.

2.1.2.6 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Dalším z jednostranných právních úkonů směřujících ke zrušení
pracovního poměru je zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Tento
právní úkon můţe učinit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, přičemţ základním
předpokladem uţití této moţnosti skončení pracovního poměru je platně
sjednaná zkušební doba (viz § 35 zákoníku práce).
Účelem zkušební doby je, aby si obě smluvní strany v dostatečném
časovém prostoru vyzkoušely, zda-li budou mít zájem na trvání pracovního
poměru. Zkušební doba je tedy významná zejména proto, ţe během jejího trvání
lze velmi jednoduše skončit pracovní poměr, coţ je i cílem právní úpravy
zrušení pracovního poměru ve zkušební době (na rozdíl od ostatních
jednostranných právních úkonů směřujících ke skončení pracovního poměru,
jejichţ cílem je chránit stabilitu pracovního poměru). Je nepochybné, ţe smysl
(účel) sjednání zkušební doby můţe být naplněn, jen jestliţe účastníci získají
(mohou získat) poznatky potřebné k rozhodnutí, zda budou chtít v pracovním
poměru dále pokračovat nebo zda ho skončí; potřebné poznatky mohou získat
jen tehdy, jestliţe zaměstnanec bude po sjednanou zkušební dobu skutečně
konat práci.

86

Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. 249 s.
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Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je upraveno v § 66
zákoníku práce.87
Zrušit pracovní poměr ve zkušební době můţe kterákoliv smluvní strana,
a to bez uvedení jakéhokoliv důvodu, či s uvedením důvodu, avšak bez ohledu
na jeho relevanci.
Podstatnou náleţitostí zrušení pracovního poměru ve zkušební době je
projev vůle, z něhoţ bude nepochybně plynout, ţe jedna ze smluvních stran
zamýšlí skončit pracovní poměr z důvodu sjednání zkušební doby a ve zkušební
době. Pracovní poměr poté zaniká dnem, který zaměstnanec nebo zaměstnavatel
označil ve svém zrušovacím projevu za den skončení, nejdříve je však moţno
určit den, v němţ dojde projev vůle rušícího účastníka druhému účastníkovi;
nejpozději poslední den zkušební doby. Zaměstnavatel dle ustanovení § 66 odst.
1 zákoníku práce nemůţe zrušit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních
dnů v uvedené době kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti
(event. karantény) zaměstnance, i kdyţ spadá do zkušební doby, zaměstnanec je
však oprávněn (a nic mu v tom nebrání), aby v této době pracovní poměr zrušil.
Je tomu tak proto, ţe v této době dostává zaměstnanec od zaměstnavatele
náhradu mzdy nebo platu ve výši nemocenského.
Z ustanovení § 66 zákoníku práce vyplývá, ţe právní úkon směřující ke
zrušení pracovního poměru ve zkušební době má obsahovat také určení dne, k
němuţ se pracovní poměr ruší. Nejde ovšem o podstatnou, ale jen o pravidelnou
87

Viz ustanovení § 66 zákoníku práce

(1) Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez
uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůţe ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14
kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání
dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.
(2) Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru podle odstavce 1 má být doručeno druhému účastníku
zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.
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náleţitost tohoto právního úkonu. Jestliţe si účastníci nesjednali předchozí
oznámení zrušení pracovního poměru ve zkušební době jako podmínku pro
rozvázání pracovního poměru, není zrušení pracovního poměru ve zkušební
době neplatným právním úkonem jen proto, ţe neobsahuje určení dne, k němuţ
podle něj má pracovní poměr skončit. Ustanovení § 66 odst. 2 zákoníku práce
dále předepisuje, ţe zrušení pracovního poměru ve zkušební době se má stát
písemně. Vzhledem k tomu, ţe s nedostatkem písemné formy výslovně
nespojuje neplatnost právního úkonu, je pracovní poměr zrušen platně i tehdy,
byl-li zrušovací projev učiněn ústně; to platí ovšem jen tehdy, jestliţe zrušení
pracovního poměru ve zkušební době písemnou formou nebylo účastníky
sjednáno jako podmínka pro rozvázání pracovního poměru. Zrušení pracovního
poměru ve zkušební době učiněné ústně je účinné tehdy, jestliţe bylo druhému
účastníku sděleno. Došlo-li ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době
jinak neţ písemnou formou, nelze spojovat právní účinky takového zrušení aţ s
jeho případným dodatečným písemným potvrzením.
Na rozdíl od okamţitého zrušení pracovního poměru, u něhoţ účinky
zrušovacího projevu nastávají ze zákona dnem, kdy byl doručen druhému
účastníku, zákoník práce při zrušení pracovního poměru ve zkušební době
předpokládá, ţe k rozvázání pracovního poměru dojde ke dni, který bude ve
zrušovacím projevu označen jako den zrušení pracovního poměru. Ustanovení §
66 odst. 2 zákoníku práce v návaznosti na tuto zásadu účastníku ukládá, aby
zrušovací projev doručil druhému účastníku pracovního poměru zpravidla
alespoň tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit, jedná se však
pouze o pořádkovou lhůtu88. Ustanovení § 66 odst. 2 zákoníku práce nemá
kogentní povahu (viz. slovo „zpravidla“). Zrušení pracovního poměru ve
zkušební době proto není neplatným právním úkonem jen proto, ţe zrušovací
88

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
237 (autor kap. Bělina, M.)
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projev byl druhému účastníku doručen později, neţ toto ustanovení předpokládá,
nebo ţe mu byl doručen v den skončení pracovního poměru, ledaţe by
předchozí oznámení zrušení pracovního poměru ve zkušební době bylo
účastníky sjednáno jako podmínka pro rozvázání pracovního poměru. 89 Nutno je
však poznamenat, ţe vznikla-li by zaměstnanci či zaměstnavateli škoda
z důvodu, ţe jim písemné oznámení nebylo doručeno alespoň tři dny před
zamýšleným zrušením pracovního poměru ve zkušební době, je druhý účastník
smluvního vztahu povinen škodu uhradit.
Délkou zkušební doby se mimo jiné zabývá i Vrchní soud, který vyslovil
v rozsudku sp. zn. 6 Cdo 11/94 následující názor: "Právní úkon směřující ke
zrušení pracovního poměru ve zkušební době učiněný po uplynutí sjednané
(popř. podle ustanovení § 31 odst. 2 zákoníku práce prodlouţené) zkušební doby
je neplatný. Během zkušební doby nelze učinit zrušovací projev s tím, ţe jako
den skončení pracovního poměru bude označen den následující po uplynutí
zkušební doby, ani ke zrušení nemůţe dojít zpětně. Určení dne následujícího po
uplynutí zkušební doby anebo zpětné zrušení pracovního poměru ve zkušební
době je pro rozpor s obsahem a účelem zákona neplatné [§ 242 odst. 1 písm. a)
zákoníku práce]. Obsahuje-li zrušovací projev zpětné zrušení pracovního
poměru, jakoţ i v případě, ţe ve zrušovacím projevu vůbec nebyl označen den
skončení pracovního poměru, pracovní poměr skončí dnem doručení (oznámení)
zrušení pracovního poměru druhému účastníku.
Jestliţe byl jako den zrušení pracovního poměru označen den následující
po uplynutí zkušební doby, pak pracovní poměr končí posledním dnem zkušební
doby."
Sjednání zkušební doby však nebrání smluvním stranám, aby skončily
pracovní poměr během zkušební doby i jiným pracovněprávním úkonem neţ
89

viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 347/2004 ze dne 24. června 2004
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zrušením pracovního poměru ve zkušební době, mohou tedy vyuţít např.
dohodu o rozvázání pracovního poměru, výpověď či okamţité zrušení
pracovního poměru).
Právní úkon směřující ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době
učiněný po uplynutí sjednané (případně o překáţky v práci příslušným
způsobem prodlouţené) zkušební doby je neplatný. 90

2.1.3 Účast odborové organizace při skončení pracovního poměru

Zákoník práce vyţaduje účast odborových orgánů při úkonech, kterými
zaměstnavatel ukončuje jednostranně pracovní poměr, a to zejména s ohledem
na závaţnost skončení pracovního poměru (aţ jiţ výpovědí či okamţitým
zrušením ze strany zaměstnavatele) pro pracovní i osobní ţivot zaměstnance.
Z dikce zákoníku práce uvedené v § 61 vyplývá, ţe součinnost odborových
orgánů má povahu předchozího projednání nebo předchozího souhlasu.
Zákoník práce stanoví, ţe výpověď nebo okamţité zrušení pracovního
poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací,
z čehoţ vyplývá, ţe odborové organizaci musí být pouze dána příleţitost se
k výpovědi z pracovního poměru či okamţitému zrušení pracovního poměru
vyjádřit či nevyjádřit, tedy takovýto úkon zaměstnavatele musí být odborové
organizaci oznámen. Jsem názoru, ţe ze zákonné dikce § 61 odst. 1 zákoníku
práce nevyplývá, ţe by zaměstnavatel měl povinnost s odborovou organizací o
výpovědi z pracovního poměru či o okamţitém zrušení pracovního poměru
jednat na osobním setkání.
V případě, ţe by zaměstnavatel nesplnil povinnost „předchozího
projednání“ předtím, neţ zaměstnanci vypoví pracovní poměr nebo jej okamţitě
90

viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 4. 1995, sp. zn. 6 Cdo 11/94
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zruší, neznamená to, ţe by jen z tohoto důvodu byl rozvazovací právní úkon
neplatným, neboť, poţaduje-li zákoník práce, aby právní úkon byl s příslušným
orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i kdyţ k tomuto
projednání nedošlo. Vyplývá to z ustanovení § 19 odst. 3 zákoníku práce,
stanovícího, ţe právní úkon, k němuţ nebyl udělen předepsaný souhlas
příslušného orgánu, je neplatný, jen stanoví-li to výslovně tento zákon,
popřípadě zvláštní zákon. Poţaduje-li tento zákon, aby právní úkon byl s
příslušným orgánem pouze projednán, není právní úkon neplatný, i kdyţ k
tomuto projednání nedošlo.91 Zaměstnavatel není rozhodnutím, které vyplyne
z jednání odborové organizace vázán, tedy můţe i nemusí následně k rozvázání
pracovního poměru přistoupit.
Není-li zaměstnanec organizován v ţádné odborové organizaci, obrátí se
zaměstnavatel na odborovou organizaci, která sdruţuje nejvíc zaměstnanců
zaměstnavatele.
Zákoník práce neurčuje ţádnou lhůtu, ve které by měla odborová
organizace výpověď či okamţité zrušení pracovního poměru projednat, ani
nestanoví lhůtu, ve které zaměstnavatel můţe případný souhlas bez předchozího
projednání pouţít.
Vyšší formu součinnosti s odborovou organizací při rozvazování
pracovněprávního vztahu představuje „předchozí souhlas odborové organizace“,
který je vyţadován, rozvazuje-li se jednostranným právním úkonem pracovní
poměr se členem odborové organizace, který působí u zaměstnavatele v době
jeho funkčního období a v době jednoho roku po jeho skončení ve funkci. Tato
zvláštní forma součinnosti odborového orgánu se zaměstnavatelem se uplatní
pouze na ty členy odborového orgánu, kteří působí přímo u zaměstnavatele,
v případě, ţe u zaměstnavatele působí více odborových organizací, poţádá
91

Viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 6.3.1995, sp. zn. 6 Cdo 136/94
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zaměstnavatel o udělení souhlasu jen tu odborovou organizaci, členem jejíhoţ
orgánu dotčený zaměstnanec je.

Na

rozdíl od

„předchozího

projednání“

spojuje

zákoník

práce

s negativním výsledkem „předchozího souhlasu“ jiné právní účinky, tedy
zaměstnavatel nesmí v případě nesouhlasu odborové organizace pracovní poměr
jednostranně rozvázat. Výjimku z pravidla uvedeného v předchozí větě tvoří
moţnost, aby soud udělil souhlas s rozvazovacím úkonem, resp. posoudil jej
jako platný. Zásadním předpokladem pro tento postup však je, ţe veškeré ostatní
náleţitosti rozvazovacího úkonu jsou splněny a zároveň nelze po zaměstnavateli
spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával. Rozhodnutí o
„spravedlivém poţadování zaměstnance dále zaměstnávat či nezaměstnávat“ je
zcela na úvaze soudu, kdyţ rozhodující pro rozhodnutí soudu budou většinou
konkrétní okolnosti, za nichţ k důvodu pro rozvázání pracovního poměru došlo,
s přihlédnutím k tomu, jaký dopad na plnění funkce zaměstnavatele na jedné
straně a na postavení zaměstnance na straně druhé by jeho další zaměstnávání
v prvním případě či skončení pracovního poměru ve druhém případě mělo. 92
Odborová organizace má povinnost odpovědět zaměstnavateli na jeho
ţádost do 15-ti dní ode dne, kdy byla o souhlas poţádána, v případě, ţe
v uvedené lhůtě zaměstnavateli neodpoví, má se za to, ţe s rozvázáním
pracovního poměru souhlasí. Odborová organizace nemá povinnost své
stanovisko (ať jiţ souhlasné či nesouhlasné) zaměstnavateli zdůvodňovat.
V případě, ţe odborová organizace vysloví souhlas s jednostranným rozvázáním
92

Viz např. rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 1973/2005, ze dne 27. července 2006, cit.: „Dá-li zaměstnavatel
zaměstnanci uvedenému v § 59 odst. 2 zákoníku práce výpověď z pracovního poměru nebo s ním okamţitě zruší
pracovní poměr, aniţ by - v rozporu s ustanovením § 59 odst. 2 zák. práce - poţádal příslušný odborový orgán o
předchozí souhlas k tomuto opatření, pak takové rozvázání pracovního poměru se příčí zákonu, a proto je podle
ustanovení § 242 odst. 1 písm. a) zák. práce neplatné.
S námitkou, ţe uvedený právní názor „není v souladu“ s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 135 ze dne
23.6.1971 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, kterou je Česká
republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 108/2001, nelze souhlasit.“
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pracovního poměru se zaměstnancem, je zaměstnavatel oprávněn pouţít tento
souhlas pouze ve lhůtě dvou měsíců od jeho udělení (byl-li souhlas udělen dříve
neţ v zákonné patnáctidenní lhůtě, počíná běţet dvouměsíční lhůta od okamţiku
doručení souhlasu zaměstnavateli, v ostatních případech běţí dvouměsíční lhůta
od tohoto patnáctého dne).
Předpokladem platného rozvázání pracovního poměru rovněţ je, ţe
pracovní poměr ze strany zaměstnavatele bude rozvázán pro stejný důvod, ke
kterému se odborová organizace vyjadřovala.
Jestliţe zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru
nebo s ním okamţitě zruší pracovní poměr, aniţ by - v rozporu s ustanovením §
61 odst. 2 zákoníku práce - poţádal příslušný odborový orgán o předchozí
souhlas k tomuto opatření, z citovaných ustanovení vyplývá, ţe takové
rozvázání pracovního poměru se příčí zákonu a ţe je proto neplatné. V případě,
ţe zaměstnavatel poţádá podle ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce příslušný
odborový orgán o předchozí souhlas k výpovědi nebo okamţitému zrušení
pracovního poměru, jsou výpověď nebo okamţité zrušení pracovního poměru
neplatné, jen jestliţe příslušný odborový orgán v době do patnácti dnů ode dne,
kdy byl zaměstnavatelem poţádán o souhlas, písemně odmítne souhlas udělit, a
jestliţe soud ve sporu podle ustanovení § 69 zákoníku práce neshledá, ţe na
zaměstnavateli

nelze

spravedlivě

poţadovat,

aby

zaměstnance

nadále

zaměstnával. Jestliţe příslušný odborový orgán v době do 15 dnů ode dne, kdy
byl zaměstnavatelem poţádán o souhlas, písemně neodmítne zaměstnavateli
udělit souhlas, platí, ţe předchozí souhlas k výpovědi nebo okamţitému zrušení
pracovního poměru byl dán93.

93

Viz rozhodnutí NS ze dne 25.6.2002 č.j. 21 Cdo 1615/2001
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2.1.4 Hromadné propouštění
V roce 2000 došlo v rámci harmonizace českého právního řádu s právním
řádem Evropské unie k přijetí tzv. harmonizační novely, tj. zákona č. 155/2000
Sb., jímţ byla do zákoníku práce vloţena ustanovení § 62, § 63 a § 64, která
upravují institut hromadného propouštění zaměstnanců.
Hromadným propouštěním94 rozumíme skončení pracovních poměrů v
období třiceti kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z
důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce nejméně:
a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100
zaměstnanců,
b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300
zaměstnanců,

nebo

c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více neţ 300
zaměstnanců.
Skončí-li za výše uvedených podmínek pracovní poměr alespoň 5
zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců uvedených v
písmenech a) aţ c) i zaměstnanci, s nimiţ zaměstnavatel rozvázal pracovní
poměr v tomto období z týchţ důvodů dohodou. Toto ustanovení zákoníku práce
umoţňující, aby ke skončení pracovního poměru z organizačních důvodů mohlo
dojít i dohodou a nikoliv pouze výpovědí, směřuje k tomu, aby nedocházelo
k obcházení právní úpravy při hromadném propouštění. Dále je zde také záměr
odstranit neopodstatněný rozdíl mezi zaměstnavatelem, který dal zaměstnancům

94

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
237 (autor kap. Bělina, M.)
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z organizačních důvodů výpověď, a zaměstnavatelem, který se ze stejných
důvodů na rozvázání pracovních poměrů se zaměstnanci dohodl. 95
Zákoník práce přitom nestanoví způsob, jakým má být počet
propouštěných zaměstnanců u zaměstnavatele zjišťován. Pravděpodobně se
bude jednat o průměrný počet v rozhodujícím období 30 kalendářních dnů.

2.1.4.1Povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění

Zákoník práce stanoví zaměstnavateli určité povinnosti 96 v souvislosti
s hromadným propouštěním, a to zejména vůči odborovým orgánům či radě
zaměstnanců a vůči úřadu práce.
Tyto povinnosti jsou formulovány v § 62 odst. 2 zákoníku práce, jedná se
o povinnost písemně informovat (tato povinnost souvisí s právem zaměstnanců
na informaci a na projednání tak, jak je zakotveno v § 18 zákoníku práce)
odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců včas (nejpozději však 30 dnů
předem) o svém záměru dání výpovědi jednotlivým zaměstnancům, jakoţ i o:
a) důvodech hromadného propouštění,
b) počtu a profesním sloţení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
c) o počtu a profesním sloţení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele
zaměstnáni,
d) době, v níţ se má hromadné propouštění uskutečnit,
e) hlediscích navrţených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
f) odstupném, popřípadě dalších právech propuštěných zaměstnanců.

95

Štangová, V. Institut hromadného propouštění v českém právu. Právo a zaměstnání, 2002, č. 4, s. 2.

96

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
238 (autor kap. Bělina, M.)
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Účelem projednání s odborovou organizací či radou zaměstnanců je
dosaţení shody zejména o opatřeních směřujících k předejití nebo omezení
hromadného

propouštění,

zmírnění

jeho

nepříznivých

důsledků

pro

zaměstnance, především moţnosti jejich zařazení ve vhodném zaměstnání na
jiných pracovištích zaměstnavatele.
Zákoník práce termín „zmírnění nepříznivých důsledků propouštění pro
zaměstnance“ blíţe nespecifikuje a logicky ani specifikovat nemůţe, neboť
obsah tohoto termínu závisí od specifických podmínek kaţdého zaměstnavatele.
Zaměstnavatel proto musí ve spolupráci se zástupci zaměstnanců (příslušným
odborovým orgánem nebo radou zaměstnanců) zaměstnancům celou situaci
především vysvětlit. Členové příslušných odborových orgánů nebo rad
zaměstnanců mají mít moţnost se na jednání připravit a být obeznámeni se zcela
konkrétními podmínkami posuzované situace. Proto zákoník práce ukládá
zaměstnavateli povinnost poskytnout jim před zahájením jednání potřebné
informace a podklady. Obsah jednání vedených mezi zaměstnavatelem a
příslušným odborovým orgánem nebo radou zaměstnanců není zákoníkem práce
vymezen taxativně, ale pouze demonstrativně. Z písemné zprávy zaměstnavatele
by mělo být patrno, o jakou změnu se jedná, kolika zaměstnanců a v kterých
funkcích se bude týkat a v jakém časovém období bude probíhat. Tato informace
by měla být plnohodnotným podkladem pro zahájení jednání mezi
zaměstnavatelem a odborovým orgánem nebo radou zaměstnanců o opatřeních
ke zmírnění následků. Na druhou stranu skutečnost, ţe nebude dosaţeno při
těchto jednání shody, nemá ţádný právní význam pro platnost výpovědí či
dohod o rozvázání pracovního poměru.
Cílem jednání mezi zaměstnavatelem a příslušným odborovým orgánem
či radou zaměstnanců je dosaţení shody na připravovaných organizačních
opatřeních, tj. snaha o to, aby bylo dosaţeno shodných stanovisek při konečném
83

rozhodování o počtu a struktuře propouštěných zaměstnanců. Samozřejmě, ţe ne
vţdy dojde ke shodě. Tato skutečnost však nemá vliv na platnost výpovědí
daných zaměstnavatelem ani dohod o rozvázání pracovního poměru. 97 Stejně tak
ani nedodrţení třicetidenní lhůty pro informování příslušného odborového
orgánu či rady zaměstnanců neovlivní platnost učiněných právních úkonů.
Příslušný úřad práce můţe zaměstnavateli uloţit pokutu za porušení
povinnosti stanovené právními předpisy, pokud tento nedodrţí stanovenou
třicetidenní lhůtu.
Pokuta můţe být uloţena i v případě, ţe zaměstnavatel vůbec nesplní povinnost
informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců a povinnost jednat
s nimi.
Ustanovení § 62 odst. 4 zákoníku práce stanoví zaměstnavateli povinnost
písemně informovat příslušný úřad práce o svém záměru uskutečnit hromadné
propouštění. Tato povinnost zaměstnavatele je velmi důleţitá zejména vzhledem
k tomu, ţe propuštěním většího počtu zaměstnanců v určitém časovém období
můţe být významně ovlivněna situace na trhu práce v daném regionu. Příslušný
úřad práce musí tedy o připravovaném hromadném propouštění být včas a řádně
informován, aby mohl s dostatečným časovým předstihem připravit opatření
potřebná pro umístění propouštěných zaměstnanců.
V písemné zprávě je zaměstnavatel povinen informovat o důvodech těchto
opatření, o celkovém počtu zaměstnanců, o počtu a struktuře zaměstnanců, jichţ
se tato opatření mají týkat, o období, v jehoţ průběhu dojde k hromadnému
propouštění, o navrţených hlediscích pro výběr propouštěných zaměstnanců a o
zahájení jednání s odborovou organizací nebo s radou zaměstnanců. Jedno
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Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
238 (autor kap. Bělina, M.)
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vyhotovení písemné informace doručí zaměstnavatel odborové organizaci nebo
radě zaměstnanců.
Zaměstnavatel je dále povinen dle ust. § 62 odst. 5 zákoníku práce doručit
příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném
propouštění a o výsledcích jednání s odborovou organizací nebo radou
zaměstnanců. Ve zprávě je zaměstnavatel povinen dále uvést celkový počet
zaměstnanců a počet a profesní sloţení zaměstnanců, jichţ se hromadné
propouštění týká. Informace má být zcela konkrétní.
Příslušným úřadem práce, který je zaměstnavatel povinen informovat a
jemuţ je povinen prokazatelně doručit písemnou zprávu o svém rozhodnutí o
hromadném propouštění a o výsledcích jednání s příslušným odborovým
orgánem nebo radou zaměstnanců, se rozumí kterýkoliv úřad práce. 98 V tomto
případě se tedy neuplatní předpoklad, ţe příslušnost úřadu práce se stanoví tak,
ţe místně příslušným je vţdy úřad práce, v obvodu jehoţ působnosti bylo
zaměstnání hromadně propouštěného zaměstnance vykonáváno.
Pro úplnost uvádím, ţe došlo k významné změně, kdy v současné době existuje
Úřad práce České republiky, který má právní subjektivitu a má 22 krajských
poboček.
S ohledem na ustanovení § 62 odst. 5 musí být tato zpráva písemná a
zaměstnavatel musí dbát na to, aby mohl její existenci a zaslání úřadu práce
spolehlivě prokázat, kdyţ zaměstnavateli je dána povinnost prokazatelného
98

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2985/2005, ze dne 18.10.2006 stanovující, ţe: „Jestliţe zákon
"nepovaţoval za nutné a potřebné" stanovit, jak má být určen ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3, 4 a 6 zák. práce
"příslušný úřad práce", nelze učinit jiný závěr, neţ ţe takto "příslušným úřadem práce" je třeba rozumět kaţdý
úřad práce a ţe tedy tímto způsobem byla zaloţena - obdobně jako například u vymezení místní příslušnosti
úřadů práce při poskytování informací o moţnostech zaměstnání a o volných pracovních místech a poradenské
činnosti týkající se zaměstnání podle ustanovení § 6 odst. 2 části první věty za středníkem zákona o
zaměstnanosti - místní příslušnost kteréhokoliv úřadu práce.
Doručí-li tedy zaměstnavatel prokazatelně písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění a
výsledcích jednání s příslušným odborovým orgánem nebo s radou zaměstnanců kterémukoliv úřadu práce,
začala tím ve smyslu ustanovení § 52 odst. 6 zák. práce běţet třicetidenní lhůta pro skončení pracovního poměru
hromadně propuštěného zaměstnance.“
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doručení této zprávy. O dni doručení jeho písemné zprávy úřadu práce je
zaměstnavatel v souladu s ustanovením § 62 odst. 7 povinen informovat
propouštěné zaměstnance, aby mohli určit skončení jejich pracovního poměru. 99
Výjimka se vztahuje pouze na zaměstnavatele, na kterého bylo prohlášeno
insolvenční řízení. Takový to zaměstnavatel je povinen doručit písemnou zprávu
úřadu práce pouze na jeho ţádost.
Jedno vyhotovení této zprávy doručuje zaměstnavatel odborové
organizaci

nebo

radě

zaměstnanců.

Odborová

organizace

nebo

rada

zaměstnanců mají právo se k písemné zprávě zaměstnavatele samostatně
vyjádřit a toto vyjádření doručit příslušnému úřadu práce.
Ustanovení § 62 odst. 6 zákoníku práce stanoví, ţe v případě, ţe u
zaměstnavatele není ustanovena nebo nepůsobí odborová organizace ani rada
zaměstnanců, je zaměstnavatel povinen plnit uvedené povinnosti vůči kaţdému
zaměstnanci, jehoţ se hromadné propouštění týká. Tato právní úprava směřuje
k tomu, aby procedura jednání o otázkách hromadného propouštění byla
uskutečněna vţdy, a to i tehdy, jestliţe u zaměstnavatele nepůsobí ani odborový
orgán, ani rada zaměstnanců.
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K tomuto rovněţ viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2985/2005, ze dne 18.10.2006, cit.:“ Na
rozdíl od povinnosti zaměstnavatele informovat úřad práce o jeho záměru uskutečnit hromadné propouštění, jejíţ
nesplnění není ve vztahu ke skončení pracovního poměru hromadným propouštěním dotčených zaměstnanců
jakkoliv sankcionováno, je povinnost zaměstnavatele prokazatelně doručit úřadu práce písemnou zprávu o svém
rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s příslušným odborovým orgánem nebo s radou
zaměstnanců v zákoně zabezpečena (s výjimkou případu, ţe byl na majetek zaměstnavatele prohlášen konkurs
nebo ţe bylo u zaměstnavatele povoleno vyrovnání) - jak uvedeno jiţ výše - stanovením (prodlouţením) doby
trvání pracovního poměru vţdy aţ (nejméně) do uplynutí 30 dnů po dni, v němţ písemná zpráva zaměstnavatele
podle ustanovení § 52 odst. 4 zák. práce byla nebo alespoň dodatečně bude úřadu práce doručena. Přihlédne-li se
současně k tomu, ţe úřad práce zaměstnavatelem rozhodnutému hromadnému propouštění nemůţe zabránit,
nutně z toho vyplývá, ţe skutečným smyslem (účelem) právní úpravy obsaţené v ustanoveních § 52 odst. 3, 4 a
6 zák. práce je - jak se naznačuje téţ v Čl. 4 bodu 2 směrnice Rady ES ze dne 20.7.1998 č. 98/59/ES, o
sbliţování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění - poskytnout orgánům státní
politiky zaměstnanosti v zájmu ochrany zaměstnanců při hromadném propouštění a současně dosaţení
vyváţeného hospodářského a sociálního vývoje společnosti vţdy (na jedné straně) určitý časový prostor (dobu) k
hledání řešení obtíţí vyplývajících z hromadného propouštění, spočívajícího ve zprostředkování zaměstnání
propuštěných zaměstnanců u jiných zaměstnavatelů, v jejich rekvalifikaci, v zajištění jejich hmotného
zabezpečení, v poradenské činnosti a v dalších opatřeních státní politiky zaměstnanosti, aniţ by (na druhé straně)
uskutečnění zaměstnavatelem rozhodnutého hromadného propouštění bylo (mohlo být) nepřiměřeně
oddalováno.“
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2.1.4.2Skončení pracovního poměru hromadně propouštěného
zaměstnance

Skončení pracovního poměru hromadně propouštěného zaměstnance je
upraveno v ustanovení § 63 zákoníku práce.
Zákoník práce stanoví při hromadném propouštění zaměstnanců výjimku
z běhu výpovědní doby, a to ohledně skončení této doby. Dle zákoníku práce
výpovědní doba obecně začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného
kalendářního měsíce. Pokud však zaměstnavatel rozvazuje pracovní poměr se
zaměstnancem výpovědí v rámci hromadného propouštění, skončí pracovní
poměr tohoto zaměstnance nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích
od doručení písemné zprávy zaměstnavatele o jeho rozhodnutí o hromadném
propouštění a o výsledcích jednání s příslušným odborovým orgánem nebo
radou zaměstnanců příslušnému úřadu práce.
Cílem zákoníku práce je ochrana zaměstnance pro případy, kdy
zaměstnavatel písemně informuje příslušný úřad práce aţ tehdy, kdy uţ běţí
výpovědní doba zaměstnanců, kteří jsou hromadně propouštěni. Jestliţe však
zaměstnanec v případě, ţe toto prodlouţení přichází v úvahu, prohlásí, ţe na
prodlouţení pracovního poměru netrvá, skončí jeho pracovní poměr způsobem
obvyklým, tj. uplynutím výpovědní doby.
Zaměstnavatel má povinnost během celé výpovědní doby, tedy i během
jejího prodlouţení, přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané pracovní
smlouvy, přičemţ v případě, ţe práci přidělovat nemůţe, jedná se o překáţku
v práci na straně zaměstnavatele (viz ustanovení § 208 zákoníku práce) a
zaměstnanci přísluší náhrada mzdy.
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Prodlouţení výpovědní doby se nevztahuje na hromadné propouštění
v případě, ţe je na zaměstnavatele prohlášeno insolvenční řízení.
Povinnosti, které má zaměstnavatel při hromadném propouštění, se
samozřejmě vztahují i na ty případy, kdy o hromadném propouštění rozhodl
příslušný orgán (v návaznosti na ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, tj.
výpovědní důvod pro organizační změny).
Lze shrnout, ţe právní úprava institutu hromadného propouštění vytváří
podmínky pro to, aby zaměstnavatelé mohli v souladu se svými záměry a
moţnostmi regulovat počet zaměstnanců a zároveň, aby byly zmírněny
nepříznivé dopady hromadného propouštění pro zaměstnance. Základním
předpokladem naplnění cíle právní úpravy hromadného propouštění je, aby
zaměstnavatelé plnili řádně a včas své povinnosti stanovené zákoníkem práce
v ustanoveních řešící problematiku hromadného propouštění. 100

100

Štangová, V. Institut hromadného propouštění v českém právu. Právo a zaměstnání, 2002, č. 4, s. 4.
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Skončení pracovního poměru na základě právní události

2.2

Jak jiţ bylo popsáno v druhé části této práce, pracovní poměr také můţe
skončit na základě právní události, s níţ zákoník práce skončení pracovního
poměru spojuje.

Právní událostí se v pracovním právu rozumí objektivní pracovněprávní
skutečnost, kdy ke vzniku, změně nebo zániku pracovněprávního vztahu dochází
nezávisle na vůli účastníků pracovněprávního vztahu. Příkladem můţe být smrt
zaměstnance, smrt zaměstnavatele, narození dítěte, ale velmi často téţ uplynutí
času, zejména uplynutí lhůty nebo doby.101
Pracovní poměr můţe skončit na základě těchto událostí:102
a)

smrt zaměstnance (prohlášení za mrtvého);

b)

smrt zaměstnavatele, který je fyzickou osobou;

c)

uplynutí doby;

d)

dosaţení věkové hranice.

2.2.1 Smrt zaměstnance

Skončení pracovního poměru na základě právní události – smrti
zaměstnance je upraveno v ustanovení § 48 odst. 4 zákoníku práce. Pracovní
poměr zaniká okamţikem, kdy zaměstnanec zemřel (bez ohledu na skutečnost,
kdy se to zaměstnavatel dozví), neboť pracovní poměr je výlučně osobního

101

Hendrich, D. a kolektiv: Právnický slovník, 3.vydání, Nakladatelství C. H. Beck, 2009

102

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
240 (autor kap. Bělina, M.)
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charakteru (viz např. ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, který
stanoví zaměstnanci povinnost vykonávat práci osobně).
Stejné právní následky jako smrt zaměstnance má prohlášení zaměstnance
za mrtvého (přičemţ o prohlášení za mrtvého rozhoduje soud a pracovní poměr
zaniká okamţikem, kdy takový rozsudek nabude právní moci).
V souladu s ustanovením § 328 zákoníku práce nezanikají peněţité
nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli. Do výše odpovídající trojnásobku
průměrného měsíčního výdělku zaměstnance přecházejí mzdová a platová práva
z pracovněprávního vztahu uvedeného v § 3 větě druhé postupně na jeho
manţela, děti a rodiče, jestliţe s ním ţili v době smrti ve společné domácnosti;
předmětem dědictví se stávají, není-li těchto osob.
Ustanovení § 328 odst. 2 stanoví, ţe peněţitá práva zaměstnavatele
zanikají smrtí zaměstnance, s výjimkou práv, o kterých bylo pravomocně
rozhodnuto nebo která byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co
do důvodů i výše, a práv na náhradu škody způsobené úmyslně.

2.2.2 Smrt zaměstnavatele

Smrtí (stejně tak jeho prohlášením za mrtvého) zaměstnavatele, který je
fyzickou osobou, pracovní poměr zaniká. Výjimku z tohoto pravidla stanoví
ustanovení § 342 odst. 1 zákoníku práce, dle kterého pracovní poměr nezaniká,
jedná-li se o případy pokračování ţivnosti podle ustanovení § 13 odst. 1
ţivnostenského zákona. Základní pracovněprávní vztahy u všech ostatních
zaměstnavatelů smrtí zaměstnavatele zanikají.
Pracovní poměr tedy nezaniká, budou-li ţivnost dále provozovat tyto
fyzické osoby:
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-

dědic ze zákona, pokud není dědiců ze závěti,

- dědic ze závěti a pozůstalý manţel, i kdyţ není dědicem, je-li
spoluvlastníkem majetku pouţívaného k provozování ţivnosti,
- pozůstalý manţel splňující podmínky spoluvlastnického podílu k majetku
pouţívanému k podnikání, pokud v činnosti nepokračují dědicové,
- správce dědictví, pokud byl pro zachování provozu podniku ustanoven
orgánem projednávající dědictví.
Zemře-li zaměstnavatel (anebo je prohlášen za mrtvého) vydá úřad práce
příslušný podle místa činnosti zaměstnavatele zaměstnanci, jehoţ pracovní
poměr nebo dohoda o pracovní činnosti zanikly, na jeho ţádost potvrzení o
zaměstnání, a to na základě dokladů předloţených tímto zaměstnancem.

2.2.3 Zánik pracovního poměru uplynutím doby

Pracovní poměr na dobu určitou (nebyla-li sjednána doba trvání
pracovního poměru, platí, ţe byl sjednán na dobu neurčitou) končí uplynutím
stanovené doby. V tomto případě je uplynutí doby právní událost mající za
následek skončení pracovního poměru na dobu určitou.
Pracovní smlouvu sjednanou na dobu určitou je moţno skončit i jiným
způsobem – zrušením ve zkušební době, dohodou, výpovědí, okamţitým
zrušením.
Pracovní poměr na dobu určitou sjednaným dnem vţdy končí, aniţ by
kterákoliv smluvní strana musela činit další právní kroky. Na skončení
pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nemá vliv ani dočasná pracovní
neschopnost, péče o dítě, těhotenství zaměstnankyně či jiné doby, které by jinak
zaměstnavateli znemoţňovaly dát zaměstnanci výpověď, či v případě, je-li jiţ
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výpověď dána, přerušovaly běh výpovědní doby. Pro tento případ se tedy
neuplatní institut tzv. ochranné doby uvedené v § 53 zákoníku práce.
Byla-li doba trvání pracovního poměru omezena na dobu konání určitých
prací, končí pracovní poměr skončením těchto prací, kdyţ zaměstnavatel je
povinen upozornit zaměstnance na skončení těchto prací včas, zpravidla alespoň
tři dny předem, přičemţ však tato lhůta je pouze lhůtou pořádkovou.
Pokud zaměstnanec pokračuje po uplynutí sjednané doby s vědomím
zaměstnavatele dále v konání prací, nastává právní fikce změny pracovního
poměru sjednaného původně na dobu určitou v pracovní poměr na dobu
neurčitou ze zákona, aniţ by k tomu bylo třeba zvláštního právního úkonu.

2.2.4 Skončení pracovního poměru dosaţením věkové hranice
Dosaţení věkové hranice zásadně není právní událostí, která by měla
za následek skončení pracovního poměru. Dosaţení věkové hranice není ani
výpovědním důvodem pro zaměstnavatele. 103

2.3

Skončení pracovního poměru ve zvláštních případech
2.3.1 Skončení pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu

Příkladem skončení pracovního poměru ve zvláštním případě je, skončení
pracovního poměru u cizinců a osob bez státní příslušnosti uplynutím doby, na
kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému
pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech podle zvláštního právního
předpisu anebo povolení dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání
103

Cit. Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str. 241
(autor kap. Bělina, M.)
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vyţadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu. V tomto
případě nejde o skončení pracovního poměru na základě právní události, ale o
způsob skončení pracovního poměru v některých zvláštních případech,
konkrétně o skončení pracovního poměru rozhodnutím příslušného orgánu.
Pracovní poměr můţe skončit v souladu s ustanovením § 48 odst. 3
zákoníku práce na základě rozhodnutí příslušného orgánu (úřední rozhodnutí).
Pracovní poměr tedy končí na základě subjektivní události, která nemá
původ v jednání účastníků pracovního poměru, nýbrţ v činnosti orgánů státní
správy nebo orgánů soudní soustavy, přičemţ je nutno zdůraznit, ţe tyto případy
se týkají pouze cizinců nebo fyzických osob bez státní příslušnosti. Bezpochyby
lze rovněţ pracovní poměr cizince nebo osoby bez státní příslušnosti skončit na
základě právního úkonu účastníka pracovního poměru – tedy výpovědí,
dohodou, okamţitým zrušením či zrušením ve zkušební době.
Ustanovení § 48 odst. 3 stanoví, ţe pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby
bez státní příslušnosti, pokud k jeho skončení nedošlo jiţ jiným způsobem,
končí dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle
vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu, dnem, kterým nabyl
právní moci rozsudek ukládající těmto osobám trest vyhoštění z území České
republiky, uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání (§ 89
aţ 101 zákona o zaměstnanosti) nebo povolení k dlouhodobému pobytu za
účelem zaměstnání ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu
(§§ 42g a 42i zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a
zákona č. 427/2010 Sb) anebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem
výkonu zaměstnání vyţadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního
předpisu (§§ 42g a 42i zákona č. 326/1999 Sb. , ve znění zákona č. 382/2008 Sb.
a zákona č. 427/2010 Sb).
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2.3.2 Skončení pracovního poměru zaloţeného jmenováním
Skončení

pracovního

poměru

zaloţeného

jmenováním

upravuje

ustanovení § 73 zákoníku práce. Dle ustanovení § 73 zákoníku práce odvoláním
z funkce ani vzdáním se funkce pracovní poměr zaloţený jmenováním nekončí.
Tyto

skutečnosti

vedou

pouze

ke změně

druhu

vykonávané

práce.

Zaměstnavatel v těchto případech dohodne se zaměstnancem jeho další pracovní
zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci, popř.
na jinou pro něho vhodnou práci. V případě, kdy zaměstnavatel nemá pro
zaměstnance takovou práci nebo ji zaměstnanec odmítl, pak je dán výpovědní
důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Odstupné však náleţí jen v případě
rozvázání pracovního poměru po odvolání z funkce v souvislosti s jejím
zrušením v důsledku organizační změny.
Odvolání z funkce a vzdání se funkce kromě případů jmenování podle §
33 odst. 3 zákoníku práce je moţné v souladu s § 73 odst. 2 zákoníku práce
rovněţ v případech, kdy je moţnost odvolání s vedoucím zaměstnancem
smluvně dohodnuta. V takovém případě však musí dohoda upravovat téţ právo
vedoucího zaměstnance se tohoto místa vzdát. Dohodu o moţnosti odvolání
z vedoucího místa a vzdání se tohoto místa je moţno uzavřít pouze
se zaměstnanci, kteří jsou zaměstnáni na vedoucích místech taxativně
uvedených v § 73 odst. 3 zákoníku práce. Jedná se o vedoucí místa v přímé
řídící působnosti statutárního orgánu, je-li zaměstnavatelem právnická osoba,
nebo přímo zaměstnavatele, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba. Dále se jedná
o vedoucí místa v přímé řídící působnosti v předchozí větě uvedených
vedoucích zaměstnanců, a to za podmínky, ţe jsou jim podřízeni další vedoucí
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zaměstnanci. S jinými vedoucími zaměstnanci, neţ shora uvedeno, nelze dohodu
o moţnosti odvolání a vzdání se pracovního místa uzavřít.104

2.4

2.4.1

Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru

Pracovní volno k vyhledání nového zaměstnání

Vládní nařízení č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných
důleţitých osobních překáţek v práci, umoţňuje zaměstnanci čerpat pracovní
volno k vyhledání nového pracovního místa před skončením pracovního
poměru. Zaměstnanec má nárok na čerpání tohoto nároku bez náhrady mzdy
nebo platu před skončením pracovního poměru na nezbytně nutnou dobu,
nejvýše na 1 půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou
měsíců, přičemţ zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu jen v případě, ţe
došlo ke skončení pracovního poměru zaměstnance a zaměstnavatele výpovědí
ze strany zaměstnavatele (a samozřejmě i dohodou, v tomto případě nárok
odpovídá jednomu půldni po dobu „fiktivní“ dvouměsíční výpovědní doby)
z důvodů uvedených v ustanovení § 52 a) aţ e) zákoníku práce.
Se souhlasem zaměstnavatele je moţno pracovní volno slučovat,
zaměstnanec tak můţe čerpat např. jeden celý den za dva týdny.

2.4.2

Pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání

V souvislosti se skončením pracovního poměru má zaměstnanec nárok (a
na druhé straně zaměstnavatel povinnost) na vydání pracovního posudku a
104

Cit. Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str. 242
(autor kap. Bělina, M.)
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potvrzení o zaměstnání. Nesouhlasí-li zaměstnanec s tvrzeními uvedenými
v potvrzení o zaměstnání či v pracovním posudku, můţe se v souladu
s ustanovením § 315 zákoníku práce domáhat do tří měsíců ode dne, kdy se o
jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloţeno přiměřeně je
upravit. Zaměstnanec musí v ţalobním návrhu specifikovat, jak přesně má být
pracovní posudek upraven, neboť soud jako takový nemá moţnost pracovní
posudek či potvrzení o zaměstnání opravovat či doplňovat. Soud můţe pouze
uloţit zaměstnavateli provedení navrţených (v ţalobě uvedených) změn.
Pro podání ţaloby stanoví zákoník práce prekluzivní lhůtu v souladu
s ustanovením § 330 zákoníku práce.
potvrzení o zaměstnání

a)

Zákoník práce stanoví v ustanovení § 313 zaměstnavateli povinnost vydat
při skončení pracovního poměru potvrzení o zaměstnání (rovněţ tato povinnost
platí v případě skončení dohody o pracovní činnosti). Zákoník práce nestanoví
pro toto potvrzení formu, nicméně je vhodné, aby tato forma byla pro případ
sporu prokazatelná. V praxi bývá zpravidla potvrzení o zaměstnání nazýváno
jako zápočtový list. Potvrzení o zaměstnání je zaměstnavatel povinen
zaměstnanci vydat, aţ by o něj ţádal.
Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat veškeré náleţitosti, které stanoví
ustanovení § 313 zákoníku práce, jedná se tedy o:
a)

údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o

pracovní činnosti a době jejich trvání,
b)

druh konaných prací,

c)

dosaţenou kvalifikaci,
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d)

zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu

porušení

povinnosti

vyplývající

z právních

předpisů

vztahujících

se

k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,
e)

odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosaţení nejvýše

přípustné expoziční doby,
f)

zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny sráţky, v čí prospěch, jak

vysoká je pohledávka, pro kterou mají být sráţky dále prováděny, jaká je výše
dosud provedených sráţek a jaké je pořadí pohledávky,
g)

údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu

před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění. 105
Od 1. 1. 2007 jiţ není povinnou součástí potvrzení o zaměstnání údaj o
průměrném výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku
uchazeče na podporu nezaměstnanosti, kdyţ tyto skutečnosti je zaměstnavatel
povinen uvést (v souladu s ustanovením § 313 odst. 2 zákoníku práce) na
odděleném potvrzení pouze na ţádost zaměstnance.

pracovní posudek

b)

Zaměstnanec má dle ustanovení § 314 zákoníku práce rovněţ nárok na
vydání pracovního posudku, kterým zaměstnavatel hodnotí pracovní činnost
zaměstnance. Zaměstnavateli vznikne povinnost vydat pracovní posudek, pokud
o něj zaměstnanec poţádá. V případě, ţe zaměstnanec nevznese svou ţádost
(která nemá stanovenou formu) na vydání pracovního posudku zaměstnavateli,
nevznikne povinnost zaměstnavatele pracovní posudek poskytnout. Pracovní
posudek je zaměstnavatel povinen vydat do patnácti dnů ode dne obdrţení
105

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
243 (autor kap. Bělina, M.)
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ţádosti.

Zaměstnavatel ovšem není povinen pracovní posudek vydat

zaměstnanci dříve, neţ v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání
(teoreticky tedy můţe zaměstnanec poţádat o vydání pracovního posudku
v průběhu výkonu zaměstnání, avšak do doby dvou měsíců před skončením jeho
zaměstnání nevznikne zaměstnavateli povinnost takové ţádosti vyhovět). Pokud
by zaměstnavatel odmítl vydat tento pracovní posudek, lze se jeho vydání
domáhat ţalobou stejně tak, jak u potvrzení o zaměstnání. 106

Nárok

na

vydání pracovního posudku mají nejen zaměstnanci

v pracovním poměru, nýbrţ i zaměstnanci vykonávající práci na základě dohod
o práci konané mimo pracovní poměr.
Pracovní posudek

obsahuje

hodnocení práce

zaměstnance,

jeho

kvalifikaci, schopnosti a další skutečnosti, které mají vztah k výkonu práce.
Zaměstnavatel můţe v pracovním posudku i osobní vlastnosti zaměstnavatele,
avšak pouze ty, které mají bezprostřední vztah k výkonu práce či funkce, můţe
se jednat např. o iniciativu, dodrţování „pracovní kázně“, schopnost řídit a
organizovat, schopnost zapojit se do spolupráce s kolegy apod. Do pracovního
posudku bez výjimky nepatří informace týkající se rodinného a osobního ţivota
zaměstnance. Jiné informace neţ ty, které mohou být obsahem pracovního
posudku, je zaměstnavatel oprávněn uvádět pouze se souhlasem zaměstnance,
nestanoví-li právní předpis něco jiného.
Jiţ z dikce „posudek“ je zřejmé, ţe skutečnosti uváděné v posudku jsou
subjektivním

hodnocením

zaměstnance

zaměstnavatelem,

v případě,

ţe

zaměstnanec s tímto hodnocením (posudkem) nesouhlasí, můţe se v souladu
s ustanovením § 315 zákoníku práce domáhat jeho úpravy.

106

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
243 (autor kap. Bělina, M.)
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2.4.3 Odstupné

2.4.3.1

Nárok na odstupné

Další institut, který souvisí se skončením pracovního poměru, se nazývá
odstupné107. Zákoník práce jej upravuje v ustanovení § 67 a násl. Odstupné se
řadí mezi další nároky související se skončením pracovního poměru. Smyslem
plnění odstupného je poskytnout zaměstnanci jednorázový peněţitý příspěvek za
účelem překlenutí sociální situace, v níţ se ocitl proto, ţe bez své viny, a to z
důvodů na straně zaměstnavatele či pro nepříznivý zdravotní stav z důvodu
pracovního úrazu, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohroţení touto
nemocí, anebo pro dosaţení nevyšší přípustné expozice, ztratil dosavadní práci.
Pro výplatu (a nárok) na odstupné není však vůbec rozhodné, zda „odcházející“
zaměstnanec nastoupí po skončení pracovního poměru do nového zaměstnání,
zda začne podnikat, nebo či odejde do starobního důchodu108.

107

Viz také v rámci rozhodovací praxe EU případ C-33/89, dle kterého patří zaměstnanci odstupné jakoţto
kompenzace v okamţiku ukončení pracovního poměru, která mu má pomoci následky vyplývající z ukončení
pracovního poměru:
„1. Compensation paid to a worker on termination of the employment relationship is a form of deferred pay to
which the worker is entitled by reason of his employment but which is paid to him on termination of the
employment relationship with a view to enabling him to adjust to the new circumstances arising from such
termination. It follows that such compensation falls within the definition of pay for the purposes of Article 119
of the Treaty.
2. Article 119 of the EEC Treaty precludes the application of a clause in a collective wage agreement applying to
the national public service under which the employers may exclude part-time employees from the payment of a
severance grant when in fact a considerably lower percentage of men than of women work part-time, unless the
employer shows that the exclusion is based on objectively justified factors unrelated to any discrimination on
grounds of sex.
3. Where there is indirect discrimination in a clause in a collective wage agreement, the class of persons placed
at a disadvantage, whether men or women, must be treated in the same way and made subject to the same
scheme, proportionately to the number of hours worked, as other workers, such scheme remaining, for want of
correct transposition of Article 119 of the EEC Treaty into national law, the only valid point of reference. „
108

Jak standardně vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu k odstupnému – např. rozhodnutí 21 Cdo 1599/2002
ze dne 9. dubna 2003: „Odstupné představuje jednorázový peněţitý příspěvek, který má zaměstnanci pomoci
překlenout, často sloţitou, sociální situaci, v níţ se ocitl proto, ţe bez své viny (z důvodů na straně
zaměstnavatele) ztratil dosavadní práci. Tím, ţe se odstupné poskytuje jako dvojnásobek průměrného výdělku,
zákon sleduje, aby se zaměstnanci dostaly takové peněţní prostředky, jaké by jinak obdrţel, kdyby pracovní
poměr ještě po dobu dvou měsíců pokračoval. Odstupné má tímto způsobem kompenzovat pro zaměstnance
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Ustanovení § 67 odst. 1 stanovuje případy, kdy zaměstnanci vzniká nárok
na odstupné. Jedná se o situaci, kdy byl se zaměstnancem rozvázán pracovní
poměr výpovědí z organizačních důvodů, tj. z důvodů uvedených v § 52 písm. a)
aţ c) zákoníku práce a zaměstnancům, u nichţ dochází k rozvázání pracovního
poměru z důvodu uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce. Odstupné přísluší
zaměstnanci i v případě, ţe ze stejných důvodů došlo k rozvázání pracovního
poměru dohodou. Stejně tak odstupné náleţí zaměstnanci, který okamţitě zrušil
pracovní poměr podle § 56 zákoníku práce.109
Zákoník práce připouští moţnost sjednat si odstupné u dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní
činnosti). V případě, ţe taková dohoda nebyla mezi smluvními stranami
učiněna, nemá však zaměstnanec na odstupné v případě skončení pracovního
poměru nárok.
Dalším případem, kdy nevniká nárok na odstupné, je situace, jestliţe
v rámci organizačních změn dojde k dohodě o změně pracovního poměru, nebo
kdyţ v důsledku organizačních změn dojde na základě dohody k sjednání kratší
neţ stanovené týdenní pracovní doby. Nárok na odstupné nevzniká zaměstnanci
ani v případě, jestliţe při organizačních změnách dochází k přechodu práv a
povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele.
Nárok na odstupné vzniká okamţikem skončení pracovního poměru.
V případě, ţe během výpovědní doby zaměstnanec zemře, nevznikne nárok na
odstupné, protoţe pracovní poměr byl skončen na základě právní události –
smrti zaměstnance.

nepříznivý důsledek organizačních změn a poskytnout mu ke zmírnění těchto důsledků odpovídající zabezpečení
formou jednorázového peněţitého příspěvku.“
109
Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
243 (autor kap. Bělina, M.)
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Právo na odstupné nemají zaměstnanci, jejichţ pracovní poměr zanikl
smrtí zaměstnavatele – fyzické osoby podle § 48 odst. 4 a § 342 odst. 1
zákoníku práce.
Odstupné nepřísluší rovněţ zaměstnancům, jejichţ pracovní poměr skončil fikcí
dohody podle § 69 odst. 2, § 70 odst. 2 a § 71 zákoníku práce.

V souladu s ustanovením § 67 zákoníku práce má zaměstnanec nárok na
odstupné v minimální výši trojnásobku nebo dvanáctinásobku průměrného
výdělku v závislosti na zákonem vymezených výpovědních důvodech.
Odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku přísluší při
skončení pracovního poměru:
zaměstnanci, u něhoţ dochází k rozvázání pracovního poměru
výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v ust. § 52 písm. a) aţ c),
tj.:
a)

ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

b)

přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c)

stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického
vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce
nebo o jiných organizačních změnách,
nebo dohodou z týchţ důvodů.
Zaměstnanci, který okamţitě zrušil pracovní poměr podle
ustanovení § 56 zákoníku práce proto, ţe
a)

podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní

péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek
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přezkoumává, nemůţe dále konat dosavadní práci bez váţného ohroţení svého
zdraví a zaměstnavatel mu neumoţnil v době 15 dnů ode dne předloţení tohoto
posudku výkon jiné pro něho vchodné práce nebo
b)

zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy

nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.
Odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku přísluší
při skončení pracovního poměru zaměstnanci, u něhoţ dochází k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v §
52 písm. d) zákoníku práce, tj. z důvodů, ţe zaměstnanec nesmí podle
lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo
rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává,
dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání
nebo pro ohroţení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném
rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nevyšší přípustné
expozice nebo dohodou z týchţ důvodů.
Zákoník práce stanoví minimální výši odstupného (tedy trojnásobek a
dvanáctinásobek průměrného výdělku), avšak zaměstnavatel můţe poskytovat
odstupné i ve vyšší výši – nikoliv ovšem niţší.
Ustanovení § 67 odst. 1 zákoníku práce stanoví, ţe byl-li se
zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protoţe nesmí podle lékařského
posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím
příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat
dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a
zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1, odstupné
podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.
Přitom v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákoníku práce se
zaměstnavatel zprostí odpovědnosti zcela, prokáţe-li, ţe škoda vznikla:
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a)

tím, ţe postiţený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo
ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost
a dodrţování byly soustavně vyţadovány a kontrolovány, nebo

b)

v důsledku opilosti postiţeného zaměstnance nebo v důsledku zneuţití
jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit;

a ţe tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody.
Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční
výdělek zjištěný podle tohoto zákona Průměrný (měsíční) výdělek je blíţe
upraven v ustanoveních §§ 351 – 362 zákoníku práce. Odstupné vyplácí
zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbliţším výplatním termínu
určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se se
zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního
poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Výše odstupného však brzy v důsledku vládní novely zákoníku práce
dozná zásadní změny, blíţe viz část 5 této práce.

2.4.3.2Vrácení odstupného

Odstupné jakoţto jednorázový peněţitý příspěvek, má za účel pomoci
zaměstnanci překlenout obtíţnou sociální situaci způsobenou tím, ţe z důvodů
na straně zaměstnavatele či pro nepříznivý zdravotní stav z důvodu pracovního
úrazu, nemoci z povolání nebo ohroţení nemocí z povolání nebo pro dosaţení
nejvyšší přípustné expozice ztratil dosavadní práci a ţe musí vyhledat nové
pracovní uplatnění nebo započít jinou výdělečnou činnost.
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Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u
dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o
pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných
výdělků, z nichţ byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto
zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.110 Poměrná část
odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do
zaměstnání do uplynutí doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků,
z nichţ byla odvozena výše odstupného. V souvislosti s vracením odstupného
v případě konání práce zaměstnancem pro dosavadního zaměstnavatele je nutno
uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 21 Cdo 2525/2004 ze dne
13. září 2005, ve kterém Nejvyšší soud rozhodl, ţe: „Za opětovný nástup
zaměstnance do zaměstnání u dosavadního zaměstnavatele ve smyslu ustanovení
§ 60b odst. 1 předchozího zákoníku práce (nyní § 68 zákoníku práce) nelze
povaţovat nástup zaměstnance do zaměstnání u jiné organizační sloţky státu,
neţ na kterou by v důsledku rozhodnutí o organizační změně přešla práva a
povinnosti z pracovněprávního vztahu podle ustanovení § 251b-251d
předchozího zákoníku práce (nyní § 343 a násl. zákoníku práce)“.111
Podle původního znění § 68 odst. 1 zákoníku práce (účinného do 31. 12.
2007) byl zaměstnanec povinen vrátit odstupné, začal-li znovu konat práci u
dosavadního zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce. Tzv.
„technická“ novela zákoníku práce, provedená zákonem č. 362/2007 Sb. s
účinností od 1. 1. 2008, zrušila povinnost zaměstnance vrátit odstupné v tomto
případě.

110

Pod. téţ: Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, 4. doplněné a přepracované vydání, C.H. Beck, Praha 2010, str.
245 (autor kap. Bělina, M.)
111
Stejně tak rozhodl Nejvyšší soud České republiky i v dalších případech – viz např. 21 Cdo 2919/2005, ze dne
21. prosince 2005 „Zaměstnanec, s nímţ byl skončen pracovní poměr se státem jako zaměstnavatelem výpovědí
danou příslušnou organizační sloţkou státu podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) aţ c) zák. práce nebo dohodou
uzavřenou z týchţ důvodů, není povinen vrátit poskytnuté odstupné, nastoupí-li po skončení pracovního poměru
v době, která byla rozhodující pro určení výše odstupného, do pracovního poměru u jiné organizační sloţky
státu, ledaţe by se jednalo o organizační sloţku, na niţ přešla práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu
podle ustanovení § 251b aţ § 251d zák. práce.“
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2.4.3.3Odstupné v případě dohody o rozvázání pracovního poměru

Zvláštní pozornost si zaslouţí téma odstupného v případě, kdy je pracovní
poměr rozvazován dohodou smluvních stran, a to zejména s ohledem na
skutečnost, ţe pracovní poměr můţe být rozvázán dohodou i z tzv.
„organizačních důvodů“, tj. z důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) aţ
c) zákoníku práce a zaměstnancům, u nichţ dochází k rozvázání pracovního
poměru z důvodu uvedených v ustanovení § 52 písm. d) zákoníku práce.
Zaměstnanec má nárok na odstupné i v případech uvedených v předchozí větě.
Došlo-li k rozvázání pracovního poměru dohodou z důvodů uvedených v
ustanovení § 52 písm. a) aţ d) zákoníku práce, má zaměstnanec (za splnění
dalších předpokladů) nárok na odstupné bez ohledu na to, co bylo o důvodech
skončení pracovního poměru v dohodě o rozvázání pracovního poměru uvedeno.
Není totiţ rozhodující samo o sobě pro posouzení, zda má zaměstnanec nárok na
odstupné, zda byly v dohodě uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru,
popřípadě jaké důvody rozvázání pracovního poměru se v dohodě uvádí.
Ustanovení § 67 zákoníku práce nespojuje, byl-li pracovní poměr rozvázán
dohodou, vznik nároku na odstupné s tím, co bylo v dohodě uvedeno o
důvodech skončení pracovního poměru, ale se zjištěním, z jakých skutečných
důvodů byl pracovní poměr opravdu rozvázán.
V případech, kdy dochází k rozvázání pracovního poměru dohodou z tzv.
„organizačních důvodů“, nezbývá neţ zaměstnanci doporučit, aby tento důvod
byl v dohodě o rozvázání pracovního poměru uveden, zaměstnanec tím získá
právní jistotu a nebude mít problém eventuelně (v případě soudního sporu)
prokázat svůj nárok na odstupné. V opačném případě musí zaměstnanec
prokázat, ţe k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodů uvedených
v ustanovení § 52 písm. a) – d) zákoníku práce, a ţe mezi nimi a rozvázáním
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pracovního poměru existuje příčinná souvislost (důkazní tíţe by v takových
případech leţela na straně zaměstnance). 112
V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákoníku práce musí v dohodě o
rozvázání pracovního poměru být uvedeny důvody, pro které pracovní poměr
končí, poţaduje-li to zaměstnanec. „Zákoník práce vychází z presumpce
platnosti, správnosti a pravdivosti právního úkonu; předpokládá proto, ţe v
dohodě vylíčené důvody rozvázání pracovního poměru odpovídají skutečnosti,
tedy ţe účastníci dohody (zaměstnavatel na ţádost zaměstnance) v ní v souladu
se skutečností uvedli, proč přistoupili ke skončení svého pracovního poměru.
Uvádí-li dohoda v rozporu se skutečností takové důvody rozvázání pracovního
poměru, s nimiţ zákon spojuje poskytnutí odstupného zaměstnanci, z uvedeného
vyplývá, ţe je na zaměstnavateli, aby tvrdil a prokázal, ţe k dohodě o rozvázání
pracovního poměru došlo z jiného důvodu, neţ který je uveden v ustanoveních §
46 odst. 1 písm. a) aţ c) zák. práce. Prokazuje-li tedy v řízení o zaplacení
odstupného (§ 60a zák. práce) zaměstnanec skutečnost (zaměstnavatelem
popřené tvrzení zaměstnance), ţe pracovní poměr byl rozvázán dohodou z
důvodů uvedených v ustanoveních § 46 odst. 1 písm. a) aţ c) zákoníku práce,
obsahem dohody o rozvázání pracovního poměru (v ní uvedeným důvodem
skončení pracovního poměru), nemá zaměstnanec nárok na odstupné, jestliţe
zaměstnavatel prokáţe, ţe dohoda o rozvázání pracovního poměru byla ve

112

K tomu např. rozhodnutí nejvyššího soudu 21 Cdo 1599/2002 ze dne 9. dubna 2003: „Zaměstnanec, který
jménem zaměstnavatele navrhl jinému zaměstnanci uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru z důvodu
uvedeného v ustanovení § 46 odst.1 písm.a) a c) zák. práce, ačkoliv věděl (musel vědět), ţe takový důvod ve
skutečnosti nebyl naplněn, tím porušil svou právní povinnost v rámci plnění úkolů zaměstnavatele. Jestliţe
zaměstnanec návrh zaměstnavatele na rozvázání pracovního poměru dohodou přijme v přesvědčení, ţe
poskytnuté údaje jsou pravdivé a ţe tedy rozvazuje pracovní poměr z některého z důvodů uvedených v
ustanovení § 46 odst.1 písm.a) aţ c) zák. práce, nemůţe být takovým postupem zaměstnavatele (zaměstnance
jednajícího jménem zaměstnavatele) poškozen. Ukáţe-li se, ţe ve skutečnosti byl pracovní poměr dohodou
rozvázán z jiného důvodu, neţ který je uveden v ustanovení § 46 odst.1 písm.a) a c) zák. práce, a ţe mu proto
nenáleţí - jak vyplývá z výše uvedeného - odstupné poskytované při skončení pracovního poměru (§ 60a zák.
práce), byla mu způsobena škoda, kterou je mu zaměstnavatel povinen nahradit.“
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skutečnosti uzavřena z jiného důvodu, tj. z důvodu, s nímţ ustanovení § 60a
odst. 1 zákoníku práce nárok na poskytnutí odstupného nespojuje.“113
Zaměstnanec má právo na odstupné jen tehdy, byla-li dohoda o rozvázání
pracovního poměru platným pracovněprávním úkonem. Za platnou se povaţuje
dohoda o rozvázání pracovního poměru tehdy, nebyla-li prohlášena za neplatnou
pravomocným rozhodnutím soudu.

113

Cit. Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 21 Cdo 324/2004 ze dne 29.6.2004 (které se mimo jiné
odvolává a ztotoţňuje s rozhodnutí 21 Cdo 1599/2002
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3

Právní úprava skončení pracovního poměru na Slovensku

Způsoby skončení pracovního poměru na Slovensku upravuje zákoník
práce č. 311/2001 Sb., který nabyl účinnosti 1. 4. 2002. Tento zákon nahradil
zákon č. 65/1965 Sb., aby tak reagoval na změny, které přineslo trţní
hospodářství, jakoţ i poţadavky Evropské unie. Nový zákoník práce má za cíl
upravovat především vztahy vznikající v nestátní („podnikatelské“) sféře, kdyţ
otázky státní sluţby jsou řešeny zákonem č. 552/2003 Sb., o výkonu prací ve
veřejném zájmu a zákonem č. 312/2001 Sb., o státní sluţbě, zákoník práce se
pro právní úpravu těchto vztahů pouţije jen subsidiárně anebo delegovaně.
Důvodem přijetí nového zákona byla (obdobně jako v České republice) snaha
změnit koncepci zákoníku práce, kdyţ zákon č. 65/1965 Sb., jiţ nebyl
v podmínkách trţního hospodářství vyhovující, a to zejména pro svou kogentní
povahu, která omezovala smluvní svobodu smluvních stran. Zákon č. 65/1965
Sb. byl povaţován za přeţitek a brzdu dalšího rozvoje trhu.
Se zákonem č. 311/2001Sb. získala Slovenská republika modernější
kodex regulující pracovněprávní vztahy na trhu práce, kdyţ došlo k prohloubení
smluvního principu, nově byly upraveny atypické formy zaměstnávání, zvýšena
flexibilita pracovněprávních vztahů, došlo k zrovnoprávnění postavení
zaměstnanců

a

zaměstnavatelů

v případě

porušení

práv

vyplývajících

z pracovněprávních vztahů a téţ v případě konfliktu zájmů při kolektivním
vyjednávání. Došlo rovněţ k vypuštění ustanovení o nemoţnosti uzavírat
pracovněprávní vztah mezi manţeli, bylo umoţněno pruţněji rozvrhovat
pracovní čas podle podmínek a potřeb zaměstnavatele. Nový slovenský zákoník
práce rovněţ věnuje velkou pozornost úpravě kolektivního práva, zejména
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kompetencím odborové organizace a zaměstnanecké rady jakoţto zástupců
zaměstnanců, a to bez ohledu, zdali působí vedle sebe či samostatně.
Přestoţe je právní úprava pracovněprávních vztahů v zákoně č. 311/2001
Sb. oproti předchozí právní úpravě liberalizovaná, nepřipouští však absolutní
smluvní svobodu, ale pouze takovou její maximální míru, která je ještě únosná
bez toho, aby to bylo na úkor ochrany zaměstnance. Nová právní úprava
překračuje rámec předcházející právní úpravy a zahrnuje rovněţ také
problematiku, která byla obsaţená v jiných právních předpisech, např. v zákoně
o mzdě, zákoně o odstupném apod. (zde stojí za povšimnutí podobenství české
právní úpravy, kdy zákon č. 262/2006 Sb. rovněţ „pohltil“ právní vztahy dříve
upravené v zákoně o mzdě…).
Podobně jako česká právní úprava připouští slovenská právní úprava
skončení pracovního poměru na základě:
1. právního úkonu (a to jednostranného či dvoustranného)
a) dohodou
b) výpovědí
c) okamţitým skončením
d) skončením ve zkušební době
2. právní události
a) uplynutím času, na který byl pracovní poměr sjednaný
b) smrtí zaměstnance

3.

zákona

4.

úředního rozhodnutí
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3.1 Skončení pracovního poměru na základě dohody
Skončení pracovního poměru na základě dohody je upraveno v zásadě
stejně jako v případě českého zákoníku práce, i slovenská úprava vyţaduje
projev vůle obou smluvních stran skončit pracovní poměr (resp. akceptaci
návrhu oferenta), s tím, ţe okamţik skončení pracovního poměru musí být určen
určitým způsobem.
Slovenský zákoník práce však vyţaduje, aby v případě, ţe pracovní poměr
je skončen dohodou z důvodu organizačních změn, aby tato skutečnost byla
rovněţ uvedena v dohodě o skončení pracovního poměru (viz § 60 odst. 2
zákoníku práce). Přestoţe se můţe zdát toto ustanovení nadbytečné, jsem
názoru, ţe je rozhodně ku prospěchu věci a pomáhá plnit účel zákoníku práce –
ochrany

slabší

strany

v pracovněprávním

závazkovém

vztahu.

Kaţdý

zaměstnanec jistě nebude znát všechny důsledky, které plynou z toho, ţe tento
fakt v dohodě o rozvázání pracovního vztahu je (resp. není) uveden.

3.2 Skončení pracovního poměru na základě výpovědi

Skončení pracovního poměru na základě výpovědi vykazuje v porovnání
s českou právní úpravou spoustu zajímavých rozdílů.
Shodně jako na základě české úpravy můţe dle slovenské právní úpravy
skončit zaměstnanec pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu (a to aniţ by jej
zaměstnavateli uváděl), kdeţto zaměstnavatel je oprávněn rozvázat pracovní
poměr pouze z důvodů taxativně uvedených v zákoníku práce. Tyto důvody
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bychom (obdobně jako u české právní úpravy výpovědi pracovní smlouvy)
mohli rozdělit na několik skupin, jedná se o:
- provozní důvody zaměstnavatele,
- důvody spočívající na straně zaměstnance a
- důvody spočívající v jednání zaměstnance.
Konkrétně těmito důvody dle ust. § 63 odst. 1 jsou následující:
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak
a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo
príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu
zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil
spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z
povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu
prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
d) zamestnanec
1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2114,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce
určené osobitným predpisom alebo zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných dvoch mesiacoch
písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase
neodstránil,
e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť
pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné
porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných

§ 42 odst. 2 zní: „Ak osobitný predpis ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako
predpoklad vykonávania funkcie štatutárneho orgánu alebo vnútorný predpis
zamestnávateľa ustanovuje voľbu alebo vymenovanie ako požiadavku vykonávania
funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po
jeho zvolení alebo vymenovaní.“
114
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šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na
možnosť výpovede.

Slovenský zákoník práce tedy oproti českému navíc uvádí další důvody,
pro které je zaměstnavatel oprávněn rozvázat pracovněprávní vztah se
zaměstnancem, jedná se zejména o situaci, kdy zaměstnanec přestane splňovat
poţadavky zaměstnavatele dané vnitřními předpisy zaměstnavatele 115, a dále
situaci, kdy zaměstnanec přestane splňovat poţadavky dané § 42 odst. 2
zákoníku práce.
Zajímavostí slovenského zákoníku práce je výslovné ustanovení (§
61odst. 3) zákazu zaměstnavateli vytvořit nové pracovní místo a přijmout
nového zaměstnance po dobu dvou (dva měsíce přinesla aţ novelizace zákoníku
práce v roce 2011, kdyţ původní znění bylo šest resp. tři měsíce) měsíců, dal-li
předtím zaměstnanci ze stejného pracovního místa výpověď pro nadbytečnost.
Zákaz znovu vytvořit nové pracovní místo neplatí, pokud došlo ke skončení
pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti jinou formou neţ výpovědí ze
strany zaměstnavatele (např. dohodou zaměstnance a zaměstnavatele). Toto
ustanovení by mohlo být vnímáno jako sporné, neboť zaměstnavatele omezuje
ve znovuvytvoření pracovního místa, dal-li předtím zaměstnanci výpověď
z důvodů uvedených v § 63 odst. 1 písm. b), kdyţ skutková podstata tohoto
ustanovení je širší a nespojuje nadbytečnost zaměstnance jen se zrušením
pracovního místa. Podstatné totiţ je, ţe zákaz vytvoření nového pracovního
místa se vztahuje na celé ustanovení § 63 odst. 1 písm. b) slovenského zákoníku
práce.
Domnívám se, ţe ustanovení § 61 odst. 3 bylo přijato se snahou ochránit
zaměstnance před účelovým rozvazováním pracovního poměru ze strany
115

Zatímco český zákoník práce stanoví pouze poţadavky pro řádný výkon práce, slovenský zákoník práce
stanoví přímo poţadavky stanovené „vnitřními předpisy“ zaměstnavatele
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zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti zaměstnance, avšak podíváme-li se do
slovenské judikatury, nalezneme velmi zajímavé rozhodnutí R 57/1968: „Aj keď
skutočnosť že zamestnávateľ prijme iného zamestnanca na miesto uvoľnené
odchodom zamestnanca, ktorému sa dala výpoveď pre nadbytočnosť, je
spravidla dôkazom o neopodstatnenosti použitého výpovedného dôvodu,
skončenie pracovného pomeru pre nadbytočnosť zamestnanca nie je
podmienené absolútnym znížením počtu zamestnancov naopak môže k nemu
dôjsť i pri zvyšovaní počtu zamestnancov; zamestnávateľovi nezáleží totiž len na
počte zamestnancov, ale aj na ich zložení z hľadiska profesií a kvalifikácie.“
Znamená to tedy, ţe přestoţe zaměstnavatel skončí pracovní poměr s určitým
zaměstnancem, nebrání mu to v tu stejnou chvíli vytvořit jiná nová pracovní
místa a na ně přijmout nové zaměstnance.

3.3 Výpovědní doba
Výpovědní doba ve slovenském zákoníku práce je upravena naprosto
odlišně od českého zákoníku práce. Základní výpovědní doba činí pouze jeden
měsíc s tím, ţe jsou dále upraveny zvláštní případy, ve kterých se tato doba
prodluţuje. Výpovědní doba se prodluţuje v případě, ţe zaměstnanec dostal
výpověď v případě, ţe se zrušuje anebo přemísťuje zaměstnavatel anebo jeho
část, a dále pokud se zaměstnanec stane nadbytečný s ohledem na písemné
rozhodnutí zaměstnavatele anebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,
technického vybavení anebo o sníţení stavu zaměstnanců s cílem zabezpečit
efektivnost práce anebo o jiných organizačních změnách; anebo z důvodu, ţe
zaměstnanec ztratil s ohledem na svůj zdravotní stav podle lékařského posudku
dlouhodobou způsobilost vykonávat dosavadní práci. V případech uvedených
v předchozí větě se výpovědní doba prodluţuje na dva měsíce, pokud pracovní
poměr zaměstnance u zaměstnavatele ke dni doručení výpovědi trval nejméně
jeden rok a méně neţ pět let, resp. na tři měsíce, v případě, ţe pracovní poměr
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zaměstnance u zaměstnavatele trval více neţ pět let. Ve všech ostatních
případech činí výpovědní doba dva měsíce, avšak pouze za předpokladu, ţe
pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele ke dni doručení výpovědi trval
nejméně jeden rok.
V případě, ţe pracovní poměr rozvazuje zaměstnanec, jehoţ pracovní
poměr u zaměstnavatele trval nejméně jeden rok, činí výpovědní doba dva
měsíce.
Slovenský zákoník práce dále v ustanovení § 62 odst. 8 stanoví, ţe
v případě, ţe zaměstnanec nesetrvá po dobu plynutí výpovědní doby u
zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na peněţní náhradu v sumě
průměrného měsíčního výdělku tohoto zaměstnance za jeden měsíc, pokud se na
této peněţní náhradě dohodli v pracovní smlouvě; takováto dohoda o peněţní
náhradě musí být písemná pod sankcí neplatnosti. Domnívám se, ţe takovéto
ustanovení můţe být uţitečné pro obě strany pracovního poměru, neboť
zaměstnanec v průběhu výpovědní doby nebývá příliš motivován odvádět
bezvadné výkony.
Bez povšimnutí by nemělo zůstat ani plynutí výpovědní doby. V případě,
ţe byla zaměstnanci daná výpověď před začátkem ochranné doby tak, ţe by
výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, skončí pracovní poměr dle
slovenské právní úpravy uplynutím posledního dne ochranné doby (naproti tomu
dle české právní úpravy se ochranná doba do výpovědní doby nezapočítává, její
běh se po dobu ochranné doby přeruší a pracovní poměr je skončen uplynutím
zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby.)
Další rozdíl (a to v neprospěch zaměstnance oproti českému zákoníku
práce) můţeme zjistit porovnáním ustanovení § 52 písm. f) platného českého
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zákoníku práce a ustanovení § 63 odst. 1 písm. d) platného slovenského
zákoníku práce, kdy slovenští zákonodárci byli na zaměstnance přísnější, a dikce
slovenského zákoníku práce umoţňuje zaměstnavateli dát zaměstnanci
výpověď, pokud v době posledních dvou měsíců (český zákoník práce je
v tomto ohledu k zaměstnancům ohleduplnější a dává jím lhůtu 12-ti měsíců)
byl písemně vyznán k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků a
zaměstnanec je v uvedeném časovém období neodstranil.
Soulad s předchozím českým zákoníkem práce (65/1965 Sb.) můţeme
spatřovat i v zachované „nabídkové povinnosti“, kterou upravuje ustanovení §
63 odst. 2116, přičemţ slovenský zákoník práce formuluje nabídku vhodné práce
jako hmotněprávní podmínku výpovědi ze strany zaměstnavatele. Práce musí
nabídnutá v místě, které bylo dohodnuté jako místo výkonu práce, přičemţ
nemusí odpovídat druhu dosud vykonávané práce dle pracovní smlouvy.
Nesplnění „nabídkové povinnosti“ způsobuje neplatnost výpovědi. Nabídka
musí být učiněna v písemné formě a pro účely případného soudního sporu je
rovněţ vhodné, aby zaměstnavatel byl schopen náleţitě prokázat, ţe
zaměstnanec nabídku na jinou práci odmítl.
Zaměstnanec není povinen nabídnout zaměstnanci jiné místo v případě, ţe
pracovní poměr má být skončen z důvodu výpovědi pro neuspokojivé plnění
pracovních úkolů, pro méně závaţné porušení pracovní disciplíny anebo
z důvodu, pro který můţe být okamţitě skončený pracovní poměr.
Jsem názoru, ţe nabídková povinnost, je pozitivním prvkem pro
zaměstnance, kdy v případě, ţe výpověď nedostane z důvodů vlastního zavinění
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(2) Zamestnávateľ môţe dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie
pracovných úloh, pre menej závaţné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý moţno okamţite
skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak
a) zamestnávateľ nemá moţnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré
bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste,
ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.
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(resp. nespokojenosti zaměstnavatele s výsledky jeho práce) má moţnost získat
u stejného zaměstnavatele, jehoţ činnost a procesy jiţ zná, jiné pracovní místo.
Institut, který český zákoník práce nezná, je uveden v ustanovení § 63
odst. 6 slovenského zákoníku práce. Jedná se o povinnost zaměstnavatele, pokud
chce dát zaměstnanci výpověď pro porušení pracovní kázně, seznámit
zaměstnance s důvody výpovědi a umoţnit mu vyjádřit se k nim. Nejsem si jist
skutečným praktickým významem takového ustanovení pro zaměstnance, kdyţ
zaměstnavatel sice má výše popsanou povinnost, nicméně není stanovena sankce
pro její porušení.
Slovenská právní úprava připouští v zákoníku práce v ustanovení § 49 pod
označením „Pracovný pomer na kratší pracovný čas“, aby se zaměstnavatel se
zaměstnancem dohodl v pracovní smlouvě na kratší neţ stanovené týdenní
pracovní době. Pracovní poměr na kratší pracovní dobu s rozsahem pracovní
doby menším neţ 15 hodin týdně můţe zaměstnavatel nebo zaměstnanec skončit
výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je
30 dní a začíná plynout dnem doručení výpovědi zaměstnavateli. Na pracovní
poměr na kratší pracovní dobu s rozsahem pracovní doby menším neţ 15 hodin
týdně se nevztahují ustanovení slovenského zákoníku práce o výpovědní době a
zákaz výpovědi platí jen pro těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně na
mateřské dovolené a zaměstnance/-kyně osamělé, starající se o dítě mladší tří
let. Dále se na takový pracovní poměr nevztahují ustanovení o hromadném
propuštění, o účasti zástupců zaměstnanců při skončení pracovního poměru a
ustanovení o potřebném souhlasu odborového orgánu při skončení pracovního
poměru odborových funkcionářů.
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3.4 Okamžité skončení pracovního poměru

Dikce ustanovení upravujícího okamţité skončení pracovního poměru ve
slovenském zákoníku práce jsou v podstatě v souladu s ustanoveními upravující
okamţité skončení pracovního poměru tak, jak je upravoval český zákon
65/1965 Sb. (viz § 53).
Pojetí okamţitého skončení pracovního poměru ve slovenském zákoníku
práce je širší neţ v platném českém, kdyţ slovenská úprava se pro okamţité
skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatel spokojí s pravomocným
odsouzením zaměstnance za trestný čin anebo se závaţným porušením pracovní
kázně117. Termín „závaţné porušení pracovní kázně“ zákoník práce blíţe
nespecifikuje.
Zaměstnavatel

nemůţe

okamţitě

skončit

pracovní

poměr

se zaměstnankyní na rodičovské a se zaměstnankyní na mateřské dovolené, a to
ani z výše uvedených důvodů formou výpovědi.
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Zamestnávateľ môţe okamţite skončiť pracovný pomer výnimočne a to iba vtedy, ak zamestnanec

a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) porušil závaţne pracovnú disciplínu.

117

4

Neplatné rozvázání pracovního poměru

Zákoník

práce

upravuje

neplatné

rozvázání pracovního

poměru

v ustanoveních §§ 69 aţ 71, úprava neplatného rozvázání pracovního poměru se
týká rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamţitým zrušením pracovního
poměru, zrušením ve zkušební době nebo dohodou. Nároky vyplývající
z neplatného rozvázání pracovního poměru se liší, a to s ohledem na to, zda
neplatně rozvázal pracovní poměr zaměstnavatel nebo zaměstnanec a zda
smluvní strana, proti níţ neplatný právní úkon směřoval, trvá či netrvá na
pokračování pracovního poměru. 118
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Viz např., jak uvedl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí soudu sp. zn. 21 Cdo 660/2009, ze dne 27. 7. 2010:
„I. Neplatnost právního úkonu o rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve
zkušební době nebo dohodou je třeba, kromě dovolání se jejich neplatnosti ve smyslu ustanovení § 20 zák. práce,
uplatnit také - jak vyplývá z ustanovení § 72 zák. práce - podáním ţaloby u soudu. Chce-li tedy zaměstnanec
nebo zaměstnavatel dosáhnout toho, aby nenastaly právní účinky vyplývající z právního úkonu o rozvázání
pracovního poměru učiněného druhým účastníkem, musí podat u soudu ţalobu o určení, ţe právní úkon o
rozvázání pracovního poměru je neplatný, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní
poměr
skončit
tímto
rozvázáním.
Nepodal-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel u soudu ţalobu o určení neplatnosti právního úkonu o rozvázání
pracovního poměru, skončil pracovní poměr mezi účastníky podle tohoto právního úkonu, i kdyby se dovolal
neplatnosti tohoto právního úkonu a kdyby byl jinak naplněn některý z důvodů neplatného rozvázání pracovního
poměru.
Z uvedeného mimo jiné vyplývá, ţe dovolání se neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního poměru
výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou ve smyslu ustanovení § 20 zák. práce
na straně jedné a včasné podání ţaloby o určení neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního poměru
výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou ve smyslu ustanovení § 72 zák. práce
na druhé straně jsou (samostatnými) předpoklady, které musí být (oba) splněny k tomu, aby soud svým
rozhodnutím určil (mohl určit) zaměstnancem nebo zaměstnavatelem poţadovanou neplatnost právního úkonu.
Oprávněný účastník se můţe dovolat neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního poměru nejen před
zahájením soudního řízení nebo v ţalobě, ale i kdykoli v průběhu řízení, a to aţ do vyhlášení (vydání)
rozhodnutí, kterým se řízení o věci končí, samozřejmě jen tehdy, připouští-li to pravidla občanského soudního
řízení.
II. Protoţe jde o hmotněprávní úkon, můţe být dovolání se neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního
poměru výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou učiněno také vůči soudu; v
tomto případě je účinné vůči druhému účastníku pracovního poměru od okamţiku, kdy se o něm v řízení
dozvěděl. Vůči soudu se můţe účastník občanského soudního řízení dovolat neplatnosti právního úkonu ve
smyslu ustanovení § 20 zák. práce nepochybně mimo jiné prostřednictvím ţaloby nebo jiného podání.
Obsahuje-li tedy ţaloba kromě náleţitostí procesního úkonu (§ 42 odst. 4, § 79 odst.1 o.s.ř.) také projev vůle
ţalobce směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s
takovým projevem spojují, je odůvodněn závěr, ţe ţalobce učinil prostřednictvím ţaloby vůči soudu
hmotněprávní úkon.
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Předpokladem vzniku neplatnosti rozvázání pracovního poměru je však
výpověď, okamţité zrušení, zrušení ve zkušební době nebo dohoda, která je
postiţena vadou (druhý účastník se neplatnosti dovolává), která neplatnost
způsobuje.

Současně

musí

být

splněno,

aby

se

neplatnosti

těchto

pracovněprávních úkonů dovolal ten, kdo je jimi dotčen, ţe tuto neplatnost
nesmí způsobit sám. Ţaloba na neplatnost zrušení pracovního poměru můţe být
podána pouze smluvními stranami pracovního poměru, tedy zaměstnancem nebo
zaměstnavatelem. V případě, ţe nebude vada neplatnosti uplatněna, povaţují se
právní úkony (tedy vadné právní úkony), za právní úkony platné a na jejich
základě pracovní poměr skončí. Jedná se tedy o neplatnost relativní.

Právní úprava obsaţená v předchozím zákoníku práce stanovovala, ţe
přesahuje-li celková doba, za kterou by měla být zaměstnanci poskytnuta
náhrada mzdy šest měsíců, můţe soud na ţádost zaměstnavatele jeho povinnost
k náhradě mzdy za další dobu přiměřeně sníţit, popřípadě náhradu mzdy
zaměstnanci vůbec nepřiznat – nový zákoník práce od této konstrukce ustoupil a
zaměstnavatel jiţ takovou moţnost nemá. Na druhé straně má samozřejmě
zaměstnavatel moţnost, aby poţadoval po zaměstnanci náhradu škody, která mu
vznikla tím, ţe zaměstnanec rozvázal pracovní poměr neplatně. Bude-li
rozvázání pracovního poměru posouzeno nakonec jako platné, skončil pracovní
poměr dnem, kterým měl podle výpovědi, okamţitého zrušení, zrušení ve
zkušební době nebo dohody zaniknout. Byla-li určena neplatnost rozvázání
pracovního poměru a trvá-li pracovní poměr účastníků i nadále, byl tím stav
V případě, ţe byla oprávněným účastníkem namítnuta relativní neplatnost právního úkonu, můţe být v soudním
(nebo jiném) řízení uvaţována z důvodu jen těch vad, které podle jeho názoru neplatnost způsobily a které proto
ve svém projevu vůle označil. Podstatnými náleţitostmi hmotněprávního úkonu dovolání se relativní neplatnosti
právního úkonu v pracovněprávních vztazích ve smyslu ustanovení § 20 zák. práce jsou uplatnění "relativní"
neplatnosti právního úkonu (náleţitě v námitce individualizovaného) a označení (vylíčení) vad právního úkonu,
které způsobily (měly podle jednajícího způsobit) jeho neplatnost; náleţitosti tohoto komisivního
hmotněprávního úkonu musí být vyjádřeny výslovně.“
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nejistoty ve vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem odstraněn a jejich
vztahy se nadále řídí stejnými smlouvami a předpisy, jako kdyby k rozvázání
pracovního poměru vůbec nedošlo.

V případě, ţe se smluvní strana, vůči které směřovalo neplatné skončení
pracovního poměru, rozhodne nesetrvávat na běhu pracovního poměru, uplatní
se fikce, ţe pracovní poměr skončil dohodou.
Rozvázání pracovního poměru je neplatné jen tehdy, byla-li neplatnost
výpovědi, okamţitého zrušení, zrušení v zkušební době nebo dohody určena
pravomocným soudním rozhodnutím. I kdyby tyto pracovněprávní úkony byly
postiţeny vadami, které způsobují jejich neplatnost, a i kdyby se neplatnosti
dovolal ten z účastníků, který je k tomu oprávněn, jedná se o platné rozvázání
pracovního poměru, nebyla-li jeho neplatnost vyslovena pravomocným
rozhodnutím soudu119.

4.1 Uplatnění neplatného rozvázání pracovního poměru u soudu a lhůta pro
uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru upravuje zákoník práce
v ustanovení § 72, který stanovuje, ţe jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec
mohou uplatnit domnělou neplatnost nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne,
kdy měl pracovní poměr skončit, u soudu.120 Dvouměsíční lhůta k uplatnění
119

Bělina, M. a kol. Komentář k zákoníku práce, 2. vydání, C.H.BECK, 2010, s. 286.
K tomuto např. viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 660/2009, ze dne 27. 7. 2010:
„I. Neplatnost právního úkonu o rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve
zkušební době nebo dohodou je třeba, kromě dovolání se jejich neplatnosti ve smyslu ustanovení § 20 zák. práce,
uplatnit také - jak vyplývá z ustanovení § 72 zák. práce - podáním ţaloby u soudu. Chce-li tedy zaměstnanec
nebo zaměstnavatel dosáhnout toho, aby nenastaly právní účinky vyplývající z právního úkonu o rozvázání
pracovního poměru učiněného druhým účastníkem, musí podat u soudu ţalobu o určení, ţe právní úkon o
rozvázání pracovního poměru je neplatný, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní
poměr skončit tímto rozvázáním.
120

Nepodal-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel u soudu ţalobu o určení neplatnosti právního úkonu o rozvázání
pracovního poměru, skončil pracovní poměr mezi účastníky podle tohoto právního úkonu, i kdyby se dovolal
neplatnosti tohoto právního úkonu a kdyby byl jinak naplněn některý z důvodů neplatného rozvázání pracovního
poměru.

120

neplatnosti rozvázání pracovního poměru je prekluzivní. Jejím marným
uplynutím právo zaměstnance nebo zaměstnavatele na určení neplatnosti
rozvázání pracovního poměru zanikne; prominutí zmeškání této lhůty je
vyloučeno. 121
Výše uvedená dvouměsíční lhůta (uvedená v ustanovení § 72 zákoníku
práce) je lhůtou hmotněprávní, tudíţ uplatňuje-li zaměstnanec či zaměstnavatel
svůj nárok z neplatného rozvázání pracovní poměru u soudu, musí tak učinit v
souladu s § 333 odst. 2 zákoníku práce tak, aby ţaloba došla na soud nejpozději
v poslední den této lhůty. Nestane-li se tak, má se za to, ţe pracovní poměr byl

Z uvedeného mimo jiné vyplývá, ţe dovolání se neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního poměru
výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou ve smyslu ustanovení § 20 zák. práce
na straně jedné a včasné podání ţaloby o určení neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního poměru
výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou ve smyslu ustanovení § 72 zák. práce
na druhé straně jsou (samostatnými) předpoklady, které musí být (oba) splněny k tomu, aby soud svým
rozhodnutím určil (mohl určit) zaměstnancem nebo zaměstnavatelem poţadovanou neplatnost právního úkonu.
Oprávněný účastník se můţe dovolat neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního poměru nejen před
zahájením soudního řízení nebo v ţalobě, ale i kdykoli v průběhu řízení, a to aţ do vyhlášení (vydání)
rozhodnutí, kterým se řízení o věci končí, samozřejmě jen tehdy, připouští-li to pravidla občanského soudního
řízení.
II. Protoţe jde o hmotněprávní úkon, můţe být dovolání se neplatnosti právního úkonu o rozvázání pracovního
poměru výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou učiněno také vůči soudu; v
tomto případě je účinné vůči druhému účastníku pracovního poměru od okamţiku, kdy se o něm v řízení
dozvěděl. Vůči soudu se můţe účastník občanského soudního řízení dovolat neplatnosti právního úkonu ve
smyslu ustanovení § 20 zák. práce nepochybně mimo jiné prostřednictvím ţaloby nebo jiného podání.
Obsahuje-li tedy ţaloba kromě náleţitostí procesního úkonu (§ 42 odst.4, § 79 odst.1 o.s.ř.) také projev vůle
ţalobce směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s
takovým projevem spojují, je odůvodněn závěr, ţe ţalobce učinil prostřednictvím ţaloby vůči soudu
hmotněprávní úkon.
V případě, ţe byla oprávněným účastníkem namítnuta relativní neplatnost právního úkonu, můţe být v soudním
(nebo jiném) řízení uvaţována z důvodu jen těch vad, které podle jeho názoru neplatnost způsobily a které proto
ve svém projevu vůle označil. Podstatnými náleţitostmi hmotněprávního úkonu dovolání se relativní neplatnosti
právního úkonu v pracovněprávních vztazích ve smyslu ustanovení § 20 zák. práce jsou uplatnění "relativní"
neplatnosti právního úkonu (náleţitě v námitce individualizovaného) a označení (vylíčení) vad právního úkonu,
které způsobily (měly podle jednajícího způsobit) jeho neplatnost; náleţitosti tohoto komisivního
hmotněprávního úkonu musí být vyjádřeny výslovně.“
121

Viz ustanovení § 330 zákoníku práce: „K zániku práva proto, ţe nebylo ve stanovené době uplatněno, dochází
jen v případech uvedených v § 39 odst. 5, § 58, 59, 72, § 218 odst. 4 větě druhé, § 267 odst. 2, § 268 odst. 3 a §
315. Bylo-li právo uplatněno po uplynutí stanovené lhůty, přihlédne soud k zániku práva, i kdyţ to účastník
řízení nenamítne.“
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rozvázán platně (k uplynutí prekluzivní lhůty je zapotřebí přihlíţet z úřední
povinnosti soudu).122
Vzhledem k tomu, ţe zákoník práce počítá lhůtu pro podání ţalobního
návrhu ode dne, „kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním“ (viz
ustanovení § 72 in fine), je třeba rozumět dnem „kdy měl pracovní poměr
skončit tímto rozvázáním“, tedy v případě uplatněné neplatnosti výpovědi den,
kdy uplyne zákonná výpovědní doba, nikoliv den, kdy uplyne výpovědní doba
nesprávně uvedená ve výpovědi, popřípadě den uvedený v neplatné výpovědi
nesprávně jako den skončení pracovního poměru. Byla-li uplatněna neplatnost
okamţitého zrušení pracovního poměru, měl pracovní poměr skončit dnem,
v němţ bylo doručeno druhému účastníkovi. Při neplatném zrušení pracovního
poměru ve zkušební době měl pracovní poměr skončit dnem označeným v tomto
pracovněprávním úkonu, popřípadě dnem, kdy zrušovací projev došel druhému
účastníkovi a při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru měl pracovní
poměr skončit dnem označeným v dohodě, popř. dnem jejího uzavření. 123

122

K tomuto např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1933/2006, ze dne 3. 7. 2007:
Chce-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel dosáhnout toho, aby nenastaly právní účinky vyplývající z právního
úkonu o rozvázání pracovního poměru, musí podat u soudu ţalobu o určení, ţe právní úkon o rozvázání
pracovního poměru je neplatný, a to nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit
tímto
rozvázáním.
Podal-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel včas u soudu ţalobu o neplatnost právního úkonu o rozvázání
pracovního poměru výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou, je takové
rozvázání pracovního poměru neplatné, jen jestliţe soud ţalobě pravomocným rozhodnutím vyhoví (určí
neplatnost právního úkonu o rozvázání pracovního poměru). Sledovaného cíle (vyslovení neplatnosti rozvázání
pracovního poměru) však nelze dosáhnout pomocí ţaloby, která musí být odmítnuta, nebo muselo-li být
zastaveno řízení, které bylo před soudem zahájeno jejím podáním; není-li ţaloba z uvedených důvodů
způsobilým prostředkem pro rozhodnutí soudu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, nelze ani
uvaţovat o tom, ţe by jejím podáním zaměstnanec nebo zaměstnavatel vůbec uplatnil (mohl uplatnit) neplatnost
rozvázání pracovního poměru ve smyslu ustanovení § 64 zák. práce a ţe by podání takové ţaloby mělo (mohlo
mít) jakýkoliv vliv na běh lhůty předepsané v ustanovení § 64 zák. práce pro uplatnění neplatnosti rozvázání
pracovního
poměru.
Pro běh lhůty uvedené v ustanovení § 64 zák. práce proto nemá právní význam, uplatní-li zaměstnavatel nebo
zaměstnanec neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamţitým zrušením, zrušením ve zkušební
době nebo dohodou ţalobou, která byla pravomocným rozhodnutí soudu odmítnuta, nebo bylo-li pravomocným
rozhodnutím soudu zastaveno řízení, které bylo před soudem zahájeno jejím podáním.
123

K tomuto viz např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2638/2004 ze dne 28. června 2005: „Přistoupíli zaměstnavatel k doručení okamţitého zrušení pracovního poměru nebo jiné písemnosti uvedené v ustanovení §
266a odst. 1 zákoníku práce poštou, musí je zaslat jako doporučenou zásilku do vlastních rukou; převzala-li
takovou zásilku jiná osoba neţ zaměstnanec, nebyla tím splněna povinnost zaměstnavatele doručit písemnost

122

Zaměstnanec můţe podat ţalobu na neplatnost výpovědi kdykoli poté, co
se o existenci výpovědi dozvěděl, bez ohledu na to, zda mu byla výpověď
doručena do vlastních rukou; před řádným doručením výpovědi však běh
dvouměsíční propadné 124 lhůty podle § 72 zákoníku práce nezapočne. 125

Z povahy věci je nepochybné, ţe pracovní poměr jakoţto dvoustranný
pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem lze rozvázat jen
tehdy, byl-li platně zaloţen.126

(srov. 6 Cz 34/81, sp. zn. 3 Cz 12/75), a to i v případě, jestliţe zásilka byla zaměstnanci dodatečně prokazatelně
odevzdána.“
124
K tomuto viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. Zn. 21 Cdo 2098/2004 ze dne 8.3.2005: „Z ustanovení § 72
zák. práce vyplývá, ţe chce-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel, aby nenastaly právní účinky vyplývající z
rozvázání pracovního poměru, musí ve lhůtě dvou měsíců podat u soudu ţalobu na určení, ţe právní úkon
směřující k rozvázání pracovního poměru je neplatný. Počátek běhu lhůty k uplatnění neplatnosti rozvázání
pracovního poměru váţe ustanovení § 72 zák. práce ke dni, „kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním”.
V případě, byla-li dána výpověď, je začátek běhu této lhůty shodný s uplynutím výpovědní doby, protoţe s
okamţikem uplynutí výpovědní doby zákon spojuje skončení pracovního poměru. Dvouměsíční lhůta podle
ustanovení § 72 zák. práce je lhůtou prekluzívní (propadnou), jejímţ marným uplynutím právo na určení
neplatnosti právního úkonu směřujícího k rozvázání pracovního poměru zaniká a rozvázání pracovního poměru,
i kdyby bylo neplatné, je účinné. K zániku práva podle ustanovení § 72 zák. práce je soud povinen přihlédnout, i
kdyţ to účastník řízení nenamítne. Jestliţe tedy byla ţaloba na určení neplatnosti právního úkonu směřujícího k
rozvázání pracovního poměru podána opoţděně (po marném uplynutí dvouměsíční lhůty podle ustanovení § 72
zák. práce), soud ţalobu zamítne, i kdyby šlo skutečně o neplatný právní úkon (srov. rozsudek Nejvyššího soudu
České republiky ze dne 14.5.2002, sp.zn. 21 Cdo 1436/2001.“
125

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.1.1999, sp. zn. 2 Cdon 1580/1997.

126

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2137/2005, ze dne 27.9.2006:
„Z povahy věci je nepochybné, ţe pracovní poměr jakoţto dvoustranný pracovněprávní vztah mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem lze rozvázat jen tehdy, byl-li platně zaloţen.126 Nevznikl-li pracovní poměr a
fyzická osoba konala práce pro jiného například v tzv. faktickém pracovním poměru, nemůţe dojít k jeho
rozvázání, neboť vůbec právně neexistuje; okamţité zrušení pracovního poměru, který tu ve skutečnosti není, by
bylo pro rozpor se zákonem neplatným právním úkonem [§ 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce].
Ten, vůči němuţ směřovalo okamţité zrušení nebo jiné rozvázání pracovního poměru, ačkoliv mezi ním a tím,
kdo právní úkon učinil, právně ţádný pracovní poměr neexistuje, má vţdy věcnou legitimaci pro určení jeho
neplatnosti, neboť se nepochybně dotýká jeho právní sféry. Můţe se tedy domáhat, aby bylo určeno, ţe takové
rozvázání pracovního poměru je neplatné, a to - jak vyplývá z ustanovení § 80 písm.c) o.s.ř. - za předpokladu, ţe
má na takovém určení naléhavý právní zájem. Protoţe nejde o právní ochranu ve smyslu ustanovení § 64
zákoníku práce, není uplatnění tohoto práva omezeno lhůtou a neplatnost rozvázání pracovního poměru můţe
být posouzena téţ jako předběţná otázka, například ve sporu o určení, zda tu pracovní poměr je či není, nebo ve
sporu o povinnost přidělovat práci, popřípadě ve sporu o náhradu mzdy.“

123

4.2 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem

Neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je
upraveno v ustanovení § 69 zákoníku práce.127
Dospěje-li zaměstnanec k názoru, ţe s ním byl neplatně skončen pracovní
poměr (ať jiţ výpovědí pracovního poměru, okamţitým zrušením, zrušením ve
zkušební době či neplatnou dohodou), přičemţ zaměstnanec má zájem na
pokračování pracovního poměru, musí oznámit zaměstnavateli (písemně), ţe
trvá na dalším zaměstnávání. Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou
výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamţitě
nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez
zbytečného odkladu písemně, ţe trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho
pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu
mzdy nebo platu; přičemţ tato náhrada přísluší zaměstnanci ve výši průměrného
výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, ţe trvá na dalším zaměstnávání,
aţ do doby, kdy mu zaměstnavatel umoţní pokračovat v práci nebo kdy dojde k
platnému

skončení

pracovního

poměru.

Nedostatek

písemné

formy
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Znění ustanovení § 69:
(1) Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní
poměr okamţitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu
písemně, ţe trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen
poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu. Náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši průměrného
výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, ţe trvá na dalším zaměstnávání, aţ do doby, kdy mu
zaměstnavatel umoţní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
(2) Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, ţe trvá na tom, aby ho
zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně jinak, ţe jeho pracovní
poměr skončil dohodou,
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamţitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto
zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného
výdělku za dobu výpovědní doby.
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předpokládané v ustanovení § 69 odst. 1 však (v souladu s ustanovením § 21
odst. 1) nezpůsobuje neplatnost takového právního úkonu.
Zákoník práce ukládá v ustanovení § 69 odst. 1 zaměstnanci, aby své
oznámení

učinil

rozhodováním

„bez

zbytečného

Nejvyššího

soudu

odkladu“,
však

v souladu

zaměstnanec

s ustáleným

můţe

oznámit

zaměstnavateli, ţe trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, kdykoliv poté, co mu
zaměstnavatel dal neplatnou výpověď nebo co s ním neplatně zrušil pracovní
poměr okamţitě nebo ve zkušební době, nejpozději však do rozhodnutí soudu,
jímţ bylo řízení o ţalobě zaměstnance o určení neplatnosti rozvázání pracovního
poměru pravomocně skončeno a kterým byla určena neplatnost rozvázání
pracovního poměru.
V případě, ţe zaměstnanec takové oznámení učiní, přísluší mu náhrada
mzdy ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, ţe trvá
na dalším zaměstnávání, aţ do dne právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti
rozvázání pracovního poměru, popřípadě aţ do dne dřívějšího (ještě před
pravomocným skončením řízení o neplatnosti rozvázání pracovního poměru
učiněného) platného skončení pracovního poměru jiným způsobem. 128
Neoznámil-li zaměstnanec během výpovědní doby zaměstnavateli, který
mu dal výpověď, ţe trvá na dalším zaměstnávání, ale podal ţalobu o neplatnost
rozvázání pracovního poměru podle § 72 zák. práce, pak je tím oznámení
zaměstnance vůči zaměstnavateli, ţe trvá na dalším zaměstnávání, nahrazeno,
avšak je tu rozhodné, kdy byl doručen stejnopis ţaloby zaměstnavateli, nikoli,
kdy byla ţaloba podána u soudu. 129 Oznámení zaměstnance, ţe trvá na tom, aby
128

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2569/2005, ze dne 24. srpna 2006

129

Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 419/2005, ze dne 28. února 2006: „Právo na
náhradu mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru můţe být uplatněno za předpokladu, ţe zaměstnanec
oznámil zaměstnavateli, ţe trvá na dalším zaměstnávání, a ţe rovněţ zpochybnil ţalobou platnost rozvazovacího
právního úkonu, jestliţe jiţ uplynul termín splatnosti náhrady mzdy. Promlčecí lhůta pro uplatnění práva na
náhradu mzdy počne běţet bez ohledu na to, zda v té době bylo jiţ v řízení o neplatnosti rozvazovacího právního
úkonu rozhodnuto (srov. 21 Cdo 2208/2000).
S moţností uplatnění nároku na náhradu mzdy nijak nesouvisí skutečnost, ţe v té době případně není ještě
rozhodnuto o ţalobě na neplatnost rozvazovacího aktu.
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ho zaměstnavatel dále zaměstnával, nahrazuje ovšem jen taková ţaloba, v níţ
zaměstnanec uplatnil nejen neplatnost rozvázání pracovního poměru, ale také
poţadavek na náhradu mzdy ve smyslu ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku
práce.130
Oznámí-li zaměstnanec poté, co mu dal zaměstnavatel neplatnou výpověď
nebo s ním zrušil neplatně pracovní poměr okamţitě nebo ve zkušební době, ţe
tvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, a projeví-li zaměstnavatel
vůli práci tomuto zaměstnanci přidělovat, je zaměstnanec povinen nadále konat
práci podle pracovní smlouvy, a to aţ do doby, neţ dojde k platnému rozvázání
pracovního poměru jinak, nebo do rozhodnutí soudu o ţalobě o určení
neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Neomluvené zameškání práce v této
době

představuje

porušení povinnosti

vyplývající z právních předpisů

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
Nárok zaměstnance na náhradu mzdy přichází v úvahu pouze tehdy,
jedná-li se o neplatné skončení pracovního poměry, tj. byla-li neplatnost
rozvázání pracovního poměru určena pravomocným rozsudkem soudu.
Základními hledisky, které soud bere v úvahu při rozhodování o sníţení
nebo nepřiznání náhrady mzdy podle ustanovení § 61 odst. 2 zák. práce, jsou
zejména skutečnosti, zda se zaměstnanec zapojil nebo mohl zapojit do práce v
místě sjednaném pracovní smlouvou pro výkon práce nebo v místě, které lze z
hlediska daného účelu povaţovat za rovnocenné místu sjednanému pro výkon
práce (například v místě bydliště zaměstnance), nebo v místě, které lze z
hlediska daného účelu povaţovat pro zaměstnance za výhodnější neţ místo
sjednané pro výkon práce (například místo v obci bezprostředně sousedící s obcí
bydliště zaměstnance, který do vzdálenějšího místa sjednaného pro výkon práce
denně dojíţdí), anebo v místě, které lze z hlediska daného účelu povaţovat pro
Na výše uvedených závěrech nemůţe nic změnit ani skutečnost, ţe nárok na náhradu mzdy při neplatném
rozvázání pracovního poměru nelze přiznat dříve, neţ je najisto postaveno, ţe jde skutečně o neplatné rozvázání
pracovního poměru, tj., ţe takový nárok nelze přisoudit, dokud není pravomocným soudním rozhodnutím
určeno, ţe právní úkon, jímţ měl být pracovní poměr skončen, je neplatný.“
130
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.6.2003, sp. zn. 21 Cdo 387/2003.
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zaměstnance za výhodnější neţ místo sjednané pro výkon práce (například v jiné
obci nebo kraji), zda zaměstnanec vykonával nebo mohl vykonávat takovou
práci, která odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě, nebo práci,
která je sjednanému druhu práce rovnocenná, anebo práci, jejíţ výkon je pro
zaměstnance výhodnější neţ v pracovní smlouvě sjednaný druh práce, a jakou
mzdu za vykonanou práci obdrţel nebo by mohl (kdyby takovou práci
vykonával) obdrţet. Ke sníţení nebo k nepřiznání náhrady mzdy podle
ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce můţe soud přistoupit jen tehdy, je-li
moţné po zhodnocení všech okolností případu dovodit, ţe zaměstnanec se
zapojil nebo mohl zapojit do práce u jiného zaměstnavatele za podmínek v
zásadě rovnocenných nebo dokonce výhodnějších, neţ by měl při výkonu práce
podle pracovní smlouvy, kdyby zaměstnavatel plnil svou povinnost přidělovat
mu tuto práci; totéţ platí, začal-li zaměstnanec po neplatném rozvázání
pracovního poměru vykonávat podnikatelskou činnost (srov. například rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 12. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1103/2003, který byl
uveřejněn pod č. 30 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004, a bod V.
Stanoviska Občanskoprávního a Obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze
dne 9. 6. 2004 k některým otázkám rozhodování soudů ve věcech nároků z
neplatného rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 61 zákoníku práce,
sp. zn. Cpjn 4/2004, které bylo uveřejněno pod č. 85 ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek, roč. 2004).131
Rozvázal-li zaměstnavatel se zaměstnancem neplatně pracovní poměr a
pracovní poměr nadále trvá, a jestliţe zaměstnavatel po právní moci rozhodnutí
soudu o neplatnosti rozvázání pracovního poměru nepřiděluje zaměstnanci práci
podle pracovní smlouvy, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy podle

131

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 21 Cdo 2525/2009 ze dne 9.11.2010
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ustanovení § 208 zákoníku práce, popřípadě téţ nárok na náhradu škody podle
ustanovení § 265 odst. 2 a § 268 aţ 270 zákoníku práce.
Zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 69 odst. 1
zákoníku práce za dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti. Stejně tak nárok na
náhradu mzdy podle ustanovení § 69 odst. 1 zákoníku práce nenáleţí
zaměstnanci, kterému byl po neplatném rozvázání pracovního poměru
sjednaného na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší jednoho roku, na jeho
ţádost přiznán starobní důchod. 132
Náhrada mzdy podle § 69 odst. 1 zák. práce můţe být zaměstnanci
přiznána jen, pokud je splatná v době vydání soudního rozhodnutí. Nemůţe být
zásadně přiznána jako opakující se dávka také do budoucna a stanoví se ve výši
průměrného hodinového výdělku zaměstnance (srov. § 356 odst. 1 zákoníku
práce). Přestane-li zjištěný průměrný výdělek s ohledem na změny, k nimţ došlo
ve vývoji mzdové úrovně, odpovídat mzdě, kterou zaměstnanec vydělal, kdyby
mu zaměstnavatel po neplatném rozvázání pracovního poměru umoţnil konat
práci v souladu s pracovní smlouvou, a neumoţňují-li pracovněprávní předpisy
o zjišťování a pouţívání průměrného výdělku změny ve vývoji mzdové úrovně
zohlednit, musí být zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy ve výši odpovídající
průměrnému výdělku, který by zaměstnanec prokazatelně dosáhl, kdyby mu
zaměstnavatel umoţnil konat práci v souladu s pracovní smlouvou.133
V souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákoníku práce platí, ţe rozvázal-li
zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, ţe trvá
na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se
zaměstnavatelem nedohodne písemně jinak, ţe jeho pracovní poměr skončil
dohodou:

132

Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 9.6.2004, sp. zn. Cpjn 4/2004.

133

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.5.2003, sp. zn. 21 Cdo 1945/2002.
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- byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby;
- byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamţitě nebo ve zkušební době, dnem,
kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má
zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za
dobu výpovědní doby.

4.3 Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem

Právní úprava neplatného rozvázání pracovního poměru zaměstnancem je
obsaţeno v ustanovení § 70 zákoníku práce.134
Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli výpověď, okamţité zrušení pracovního
poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době, avšak zaměstnavatel
takový úkon povaţuje za neplatný, má stejně jako zaměstnanec při neplatném
rozvázání pracovního poměru moţnost zváţit, zda vůbec má zájem na tom, aby
zaměstnanec u něho nadále pracoval. Rozhodne-li se, ţe chce, aby pracovní
poměr se zaměstnancem nadále pokračoval, zaměstnavatel musí:

134

(1) Dal-li zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní
poměr okamţitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně,
ţe trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě
zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na něm poţadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy
mu oznámil, ţe trvá na dalším konání práce.
(2) Rozvázal-li zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby zaměstnanec
u něho dále pracoval, platí, pokud se se zaměstnancem nedohodne jinak, ţe jeho pracovní poměr skončil
dohodou,
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
b) byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamţitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr
tímto zrušením skončit.
(3) V případech uvedených v odstavci 2 nemůţe zaměstnavatel vůči zaměstnanci uplatňovat náhradu škody.
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- podat u soudu ţalobu o určení, ţe rozvázání pracovního poměru je neplatné;
- dovolat se vůči zaměstnanci neplatnosti rozvázání pracovního poměru;
- oznámit zaměstnanci bez zbytečného odkladu, ţe trvá na tom, aby dále konal
svou práci (oznámení zaměstnavatele, ţe trvá na tom, aby zaměstnanec dále
konal svou práci, je jednostranným právním úkonem adresovaným
zaměstnanci, pro něţ se v § 70 odst. 1 větě první poţaduje, aby bylo učiněno
písemně, přičemţ však nedostatek formy není spojen s neplatností takového
úkonu).

Zaměstnanec je tedy povinen po výzvě zaměstnavatele, ţe trvá na tom,
aby dále konal svou práci, pokračovat ve výkonu práce. Zaměstnanec tímto
jednáním nevyjadřuje souhlas se stanoviskem zaměstnavatele o neplatnosti
učiněného rozvázání pracovního poměru. Jedná se pouze o způsob úpravy práv a
povinností zaměstnavatele a zaměstnance v období, v němţ panuje nejistota, zda
pracovní poměr skutečně skončil nebo zda můţe pokračovat. 135
Vyzval-li zaměstnavatel zaměstnance, aby dále konal svou práci, je povinen mu
aţ do vyřešení spornosti rozvázání pracovního poměru přidělovat práci podle
pracovní smlouvy, popř. práci, na kterou ho můţe převést (k převedení
zaměstnance na jinou práci viz. § 41 a komentář k němu) nebo na níţ se se
zaměstnancem dohodl; zaměstnanci náleţí za vykonanou práci mzda (plat).
Kdyby zaměstnavatel neumoţnil zaměstnanci výkon takové práce, ačkoliv mu
oznámil, ţe trvá na dalším konání práce, šlo by o překáţku v práci na straně
zaměstnavatele podle § 208. 136
Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo
na něm poţadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu
oznámil, ţe trvá na dalším konání práce. Způsobená škoda pak musí být
135

Bělina, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2008, s. 277.

136

Bělina M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. Vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 297 s.
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prokazatelná. Pro povinnost zaměstnance uhradit vzniklou škodu však musí
jednoznačně svědčit to, ţe škoda zaměstnavateli vznikla v důsledku porušení
povinnosti zaměstnance konat práci, a zaměstnavatel také musí být schopen
vzniklou škodu jednoznačně vyčíslit. Škodou mohou být například zvýšené
mzdové náklady za příplatky na přesčasovou práci jiným zaměstnancům, penále
či pokuta za neplnění obchodní smlouvy apod. Rozsah náhrady škody se řídí §
257 zákoníku práce.137
V souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákoníku práce platí, ţe rozvázal-li
zaměstnanec pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnavatel netrvá na tom, aby
zaměstnanec u něho dále pracoval, platí, pokud se se zaměstnancem nedohodne
jinak, ţe jeho pracovní poměr skončil dohodou, a to:
a) byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby,
b) pracovní poměr neplatně zrušen okamţitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy
měl pracovní poměr tímto zrušením skončit.

Zákoník práce v ustanovení § 70 odst. 3 stanoví, ţe při neplatném
rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, pokud zaměstnavatel
netrvá na dalším výkonu práce, zaměstnavateli nevzniká nárok na náhradu
eventuální škody.

4.4 Neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru

137

Jakubka, J., Hloušková, P., Hofmannová, E., Schmied, Z., Šubertová, Z., Tomandlová, L., Trylč, L. Zákoník

práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1.1.2008. 2. aktualizované vydání.
Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2008, s. 155.

131

V ustanovení § 71 zákoníku práce je stanoven postup při neplatném
rozvázání pracovního poměru na základě dvoustranného právního úkonu dohody smluvních stran.
Dospěje-li zaměstnanec či zaměstnavatel k závěru, ţe pracovní poměr
účastníků pracovněprávního vztahu má nadále trvat, musí:
-

podat u soudu ţalobu o určení, ţe rozvázání pracovního poměru je
neplatné; dovolat se vůči druhému účastníku dohody neplatnosti
rozvázání pracovního poměru;

-

oznámit zaměstnanci bez zbytečného odkladu, ţe trvá na tom, aby dále
konal svou práci, zpochybňuje-li platnost dohody zaměstnavatel;

-

oznámit zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, ţe trvá na tom, aby ho
dále zaměstnával, napadá-li dohodu zaměstnanec.

Z dikce ustanovení § 71 zákoníku práce vyplývá, ţe namítá-li neplatnost
dohody o rozvázání pracovního poměru zaměstnanec, postupuje při tom
obdobně podle § 69 jako při neplatné výpovědi, kterou mu dal zaměstnavatel.
Podal-li ţalobu o určení neplatnosti dohody o rozvázání pracovního
poměru zaměstnavatel, který trvá na tom, aby zaměstnanec dále konal svou
práci, lze z ustanovení § 71 zákoníku práce dovodit, ţe postupuje obdobně jako
při neplatné výpovědi, kterou mu dal zaměstnanec, avšak s tím rozdílem, ţe mu
nenáleţí právo na náhradu škody, vzniklé pro neplatnost takové dohody.
I kdyţ byla pravomocným rozhodnutím soudu vyslovena neplatnost
dohody o rozvázání pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
nemusí pracovní poměr dále pokračovat; pracovní poměr účastníků nadále trvá
jen tehdy, jestliţe zaměstnanec oznámil zaměstnavateli (resp. zaměstnavatel
zaměstnanci), ţe trvá na tom, aby ho dále zaměstnával (resp. pracoval). Netrvá-
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li zaměstnanec na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával (tj. neoznámí-li
zaměstnavateli, ţe trvá na dalším zaměstnávání, nebo sdělí-li zaměstnavateli, ţe
na dalším zaměstnávání netrvá), nastává - ačkoliv byla pravomocným
rozhodnutím soudu vyslovena neplatnost rozvázání pracovního poměru - právní
fikce rozvázání pracovního poměru dohodou. Na základě této fikce pracovní
poměr končí dnem, v němţ by uplynula výpovědní doba, kdyby místo dohody
došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí. 138
Uplatnil-li

neplatnost

dohody

o

rozvázání

pracovního

poměru

zaměstnanec, nemá, v souladu s aplikací § 69 odst. 2 písm. a) zákoníku práce,
při fikci rozvázání pracovního poměru dohodou právo na náhradu mzdy resp.
platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.
Při rozvázání pracovního poměru fikcí dohody zaměstnanci nenáleţí
odstupné, neboť k dohodě nedošlo z důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ d)
zákoníku práce, ale za splnění předpokladů, za níţ nastala podle obdobného uţití
§ 69 odst. 2 písm. a) zákoníku práce, popř. podle § 70 odst. 2 písm. a) zákoníku
práce její fikce.139

138
139

Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 847/2007, ze dne 11. 3. 2008
Bělina, M.: Zákoník práce, 2. vydání, Nakladatelství C. H. BECK 2010, s. 302
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5

Z připravovaných návrhů novelizace zákoníku práce

5.1 Prvotní návrhy novely zákoníku práce

Na konci léta roku 2010 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí
rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým má být
změněn zákoník práce. Jak je uvedeno v důvodové zprávě k navrhované změně,
důvodem pro předloţení návrhu je „záměr vlády vycházející z Programového
prohlášení vlády provést změny v zákoníku práce vedoucí k většímu zpružnění
pracovněprávních vztahů“. K poměrně značným změnám by mělo dojít v
úpravě jednostranného rozvázání pracovního poměru výpovědí a okamţitým
zrušením. 140 Tento návrh obsahoval změnu úpravu výpovědní doby, kdy nově
měla být výpovědní doba zkrácena z „alespoň dvou měsíců“ na „alespoň jeden
měsíc“, přičemţ by začínala běţet jiţ od doručení výpovědi, nikoliv jako
doposud prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.
V případě výpovědí ze strany zaměstnavatele bylo navrhováno sloučení
výpovědních důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. f) a g) zákoníku práce
(tj. nesplňování předpokladů a poţadavků pro výkon práce a porušování
povinností) a nahrazení pojmu „porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k výkonu práce zaměstnance“ novým pojmem
„porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru“. Návrh měl rovněţ
umoţnit zaměstnavateli dát zaměstnanci výpověď i z jiného neţ zákonem
vymezeného důvodu, nelze-li vzhledem k jiným důvodům spočívajícím v osobě
zaměstnance po zaměstnavateli spravedlivě poţadovat, aby pracovní poměr dále
pokračoval, například z důvodu časté pracovní neschopnosti zaměstnance.

140

Pichrt, J.: Přináší návrh změn zákoníku práce více flexibility?, Právní rozhledy, 17/2010, str. II
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Dále mělo být umoţněno, jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance,
tzv. vyplacení se z výpovědní doby a zavedení zkrácené výpovědní doby, a to aţ
na jeden týden, pokud zaměstnavatel či zaměstnanec ve výpovědi uvede, ţe
namísto dodrţení části výpovědní doby poskytne druhému účastníku peněţité
vyrovnání. Peněţité vyrovnání činí nejméně poměrnou část průměrného
měsíčního výdělku zaměstnance odpovídající době, o kterou byla výpovědní
doba zkrácena.
V oblasti odstupného se na rozdíl od současné právní úpravy, podle které
je odstupné náleţející zaměstnanci při skončení pracovního poměru výpovědí ze
strany zaměstnavatele z tzv. organizačních důvodů, nebo dohodou ze stejných
důvodů, stanoveno v částce rovnající se nejméně trojnásobku průměrného
výdělku, navrhuje nově zohlednit ve výši odstupného, která se rovněţ stanovuje
jako minimální, délku trvání pracovního poměru zaměstnance u konkrétního
zaměstnavatele. Zaměstnanci by tak náleţelo odstupné ve výši dvojnásobku
(pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně neţ 3 roky), trojnásobku (pracovní
poměr u zaměstnavatele trval alespoň 3 roky a méně neţ 6 let) nebo čtyřnásobku
průměrného měsíčního výdělku (pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň
6 let). Za dobu trvání pracovního poměru se povaţuje i doba trvání předchozího
pracovního poměru u téhoţ zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do
vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla dobu 6 měsíců. Shodně se
současnou

úpravou

náleţí

zaměstnanci

odstupné

ve

výši

nejméně

dvanáctinásobku průměrného výdělku v případě skončení pracovního poměru
výpovědí ze strany zaměstnavatele, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského
posudku dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z
povolání nebo pro ohroţení touto nemocí, nebo pro dosaţení nejvyšší přípustné
expozice.
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5.2 Schvalované znění novely zákoníku práce
Výsledné paragrafové znění novely zákoníku práce předloţila vláda
Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 411, volební období od roku 2010). Po
schválení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl návrh
postoupen na schválení Senátu, který jej však zamítl. V nejbliţších dnech tedy
bude o novele zákoníku práce (viz výše uvedený sněmovní tisk č. 411) opět
hlasovat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (stav k 31. 10.
2011), přičemţ se dá očekávat, ţe norma bude schválena nadpoloviční většinou
všech poslanců. Uvedená novela zákoníku práce obsahuje následující úpravu
skončení pracovního poměru (a souvisejících ustanovení).
Zavádí se nový výpovědní důvod spočívající ve zvlášť hrubém porušení
reţimu dočasně práce neschopného pojištěnce (zaměstnance) – viz navrhované
znění ustanovení § 52 písm. h) novely zákoníku práce: „h) poruší-li zaměstnanec
zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v §
301a141.“. S podivem je nutno konstatovat, ţe dochází ke směšování
veřejnoprávní povinnosti a soukromoprávní sankce, tedy zaměstnanec, jemuţ
ošetřující lékař vystavil potvrzení o pracovní neschopnosti, uplatňuje překáţku
v práci (na straně zaměstnance), a v případě porušení by měl být postiţen ze
strany systému nemocenského pojištění, nikoliv prostřednictvím zákoníku práce.
Zaměstnavatel, který bude mít v úmyslu skončit pracovní poměr se
zaměstnancem porušujícím reţim dočasně práce neschopného pojištěnce, bude
muset prokázat, ţe léčebný reţim byl porušen zvlášť hrubým způsobem
(obdobná dikce u okamţitého zrušení pracovního poměru). Pro účinné uplatnění
tohoto výpovědního důvodu bude nutné prokázat zavinění zaměstnance, tedy
141

Pro úplnost doplňuji navrhované znění ustanovení § 301a:
„§ 301a
Jiné povinnosti zaměstnanců
Zaměstnanci jsou v době prvních 14 kalendářních dní a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době
prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti povinni dodrţovat stanovený reţim dočasně
práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdrţovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě
pobytu a dodrţovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění107).“
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kde se zaměstnanec skutečně nacházel a v čem bylo jeho jednání tak zvlášť
hrubým porušením (za takové zvlášť hrubé porušení by mohlo být např.
povaţováno, pokud by zaměstnanec během pracovní neschopnosti pracoval pro
jiný subjekt)142.
Novelizací by mělo projít ustanovení § 66 odst. 2, které nově stanoví, ţe
pracovní poměr musí být ve zkušební době zrušen písemně (obligatorní písemná
forma tohoto úkonu) s uvedením dne skončení, to vše je nově pod sankcí
neplatnosti. 143
Nově by mělo být rovněţ upraveno odstupňování zákonného odstupného,
a to v závislosti na době trvání pracovního poměru zaměstnance u
zaměstnavatele. V současné době platný zákoník práce stanoví výši odstupného
na minimálně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku, nově bude výše
odstupného činit nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku
zaměstnance, pokud jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň dva
roky; v případě, ţe pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok,
přísluší zákonné odstupné ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku;
pokud pracovní poměr trval méně neţ jeden rok, má mít zaměstnanec nárok na
odstupné v zákonné výši jednoho průměrného výdělku. Za dobu trvání
pracovního poměru se povaţuje i doba trvání předchozího pracovního poměru u
téhoţ zaměstnavatele, pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího
pracovního poměru nepřesáhla dobu 6-ti měsíců.
Stranou nemůţe zůstat ani zmínka o moţnosti skončit pracovní poměr
v okamţiku, kdy dochází k přechodu zaměstnanců k jinému zaměstnavateli.
142

Srov. Hůrka, P., Souhrn hlavních změn novelizace zákoníků práce pro rok 2012, Práce a mzda č. 10/2011, s.

19
143

Cit. ustanovení § 66 odst. 2 novely: „Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být provedeno
písemně, pracovní poměr končí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější.“
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Právní úprava vychází ze Směrnice Rady č. 2001/23/ES a rovněţ z rozhodovací
praxe Evropského soudního dvora. Novela zavádí pro zaměstnance moţnost dát
zaměstnavateli výpověď, poté co se dozví, ţe přechází k jinému zaměstnavateli,
pokud s takovým přechodem nesouhlasí, resp. přejít nehodlá; v takovém případě
neběţí standardní výpovědní doba, nýbrţ pracovní poměr zaniká nejpozději
dnem, který předchází dni přechodu práv a povinností – zaměstnanec se tak
nestane zaměstnancem nového zaměstnavatele, tento případ je výjimkou z délky
výpovědní doby stanovené v ustanovení § 51 odst. 1 zákoníku práce.144 Případné
negativní dopady přechodu jsou dále kompenzovány moţností poţadovat
odstupné, pokud zaměstnanec ve lhůtě dvou měsíců od přechodu rozváţe
pracovní poměr výpovědí nebo dohodou v důsledku podstatného zhoršení
pracovních podmínek v souvislosti s přechodem. 145 Výše odstupného je shodná
s odstupným z organizačních důvodů. 146
Nově můţe být výpovědní doba i prodlouţena, a to na základě písemné
smlouvy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem (jak vyplývá
z navrhovaného znění ustanovení § 51 zákoníku práce „(1) Byla-li dána
výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba
musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce,
s výjimkou vyplývající z § 51a. Výpovědní doba smí být prodlouţena jen

144

Navrhované znění ustanovení § 51a: „Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem
práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních
vztahů platí, ţe pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a
povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů.“
145
Navrhované znění ustanovení § 339a: „(1) Byla-li výpověď zaměstnance podána ve lhůtě 2 měsíců ode dne
nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo nabytí účinnosti přechodu výkonu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů, nebo byl-li pracovní poměr zaměstnance v téţe lhůtě rozvázán
dohodou, můţe se zaměstnanec u soudu domáhat určení, ţe k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu
podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních
vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. (2) Došlo-li k rozvázání
pracovního poměru z důvodů uvedených v odstavci 1, má zaměstnanec právo na odstupné (§ 67 odst. 1).“.
146

Cit.: Hůrka, P., Souhrn hlavních změn novelizace zákoníků práce pro rok 2012, Práce a mzda č. 10/2011, s.

20

138

smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; tato smlouva musí být
písemná.“).

5.3 Zhodnocení připravované novely zákoníku práce
Domnívám se, ţe zákoníku práce v oblasti skončení pracovního poměru
navrhované změny jednoznačně prospějí, avšak podle mého názoru si
hospodářská situace ţádá další úpravy, zejména jednotná délka výpovědní doby
pro všechny (mám zde na mysli zákonnou výpovědní dobu v délce alespoň dvou
měsíců, která není v současné době nijak diferenciována např. dle doby trvání
pracovního poměru zaměstnance u zaměstnavatele) je zjevným přeţitkem, jako
spravedlivou a pro zaměstnance přijatelnou shledávám např. slovenskou právní
úpravu (resp. odstupňování délky výpovědní doby – tedy výrazně ji zkrátit u
nových zaměstnanců a prodlouţit u letitých zaměstnaneckých opor), kde
bychom se mohli zajisté inspirovat.
Jako pozitivní krok vnímám odstupňování výše odstupného, neboť jsem
názoru, ţe je neúnosné stejným způsobem zatěţovat zaměstnavatele pro případ
skončení pracovního poměru se zaměstnancem, který dlouhodobě pro
zaměstnavatele pracuje, oproti zaměstnanci, kterému sotva skončila zkušební
doba. Přestoţe výše popsaná novela zákoníku práce určité diferenciace
zákonného odstupňování přináší, domnívám se, ţe by stálo za úvahu zavést
nejen jeho zkrácení oproti stávající délce, nýbrţ i prodlouţení pro zaměstnance,
jejichţ pracovní poměr u zaměstnavatele trvá velmi dlouhou dobu.
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Závěr
Ve své práci jsem se, po stručném historickém exkurzu, komplexně
zabýval jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru (a souvisejícími
okolnostmi) dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, s důrazem na
rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky, která je poměrně bohatá.
Dále jsem se pokusil o srovnání české právní úpravy skončení pracovního
poměru s právní úpravou skončení pracovního poměru na Slovensku, kdyţ obě
dvě země vycházely ze stejného právního základu (tedy zákoníku práce č.
65/1965 Sb., ve znění do 31. 12. 1992) a dále jej kaţdá země rozvíjela po svém
(avšak v rámci předpisů EU).
Můţeme konstatovat, ţe zákoník práce č. 262/2006 Sb., ač byl přijat
poměrně nedávno, v oblasti způsobů skončení pracovního poměru se zásadním
způsobem neodlišuje od zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a dále pokračuje
v tradiční ochranářské úpravě práv zaměstnanců, aniţ by reflektoval poţadavky
trţního hospodářství. Přitom během přípravy zákona samotného se objevovaly
(v médiích) náznaky, ţe by nová právní úprava mohla být liberálnější a
flexibilnější. Bohuţel zůstalo pouze u náznaků a ve schváleném znění se znovu
prosadil tradiční pohled na pracovněprávní vztahy, a to s odůvodněním zvláštní
povahy pracovněprávních vztahů, kde je zaměstnanec v podřízeném postavení
vůči zaměstnavateli a je na něm ekonomicky závislý. K liberalizaci způsobů
skončení pracovního poměru zákoníkem práce z roku 2006 tedy nedošlo, přitom
se domnívám, ţe prostor pro uvolnění vztahů v této oblasti je. Osobně bych se
ani nebránil zavedení výpovědi bez udání důvodu, kdyţ by s tímto bylo vázáno
vyšší odstupné (alespoň ve výši šesti násobku průměrné měsíční mzdy). Nadále
by právní úprava způsobů skončení pracovního poměru na základě
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jednostranného právního úkonu zaměstnavatele zůstala kogentní – přibyla by
moţnost skončit pracovní poměr bez udání důvodu spjatá s výše nastíněným
odstupným, které by samozřejmě dohodou smluvních stran mohlo být zvýšeno.
Zaměstnavatel by tak měl moţnost skončit pracovní poměr se zaměstnancem,
který nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané
práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele poţadavky pro řádný výkon
této práce; či jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním
zaměstnavatel mohl okamţitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závaţné porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci – tento způsob skončení by nadále zůstalo bez nároku na
jakékoliv odstupné (či jakékoliv jiné finanční plnění). Pokud by však
zaměstnavatel skončil se zaměstnancem pracovní poměr bez důvodu, resp.
pokud by zaměstnanec nenaplnil důvody uvedené v předchozí větě (a
samozřejmě včetně důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a)-e) zákoníku
práce, měl by zaměstnavatel povinnost zaplatit zaměstnanci odstupné v určité
výši (jak jsem výše uvedl alespoň cca 6-ti násobku průměrné měsíční mzdy).
Rovněţ se domnívám, ţe slovenská cesta, kdy došlo k odstupňování délky
výpovědní doby podle délky trvání pracovního poměru, je přínosná (ochrana
zaměstnance, který pro svého zaměstnavatele déle pracoval – tedy měl pro něj
větší ekonomický uţitek versus kratší výpovědní doba pro zaměstnance, který
dosud nepřinesl zaměstnavateli určenou „porci“ přidané hodnoty) ve vztazích
mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a mohla by být českou právní úpravou
bez okolků následována. Stejně tak shledávám jako spravedlivé a obhajitelné
odstupňování výše odstupného v závislosti na délce trvání pracovního poměru
(viz např. 5-ti letá hranice pro rozdíl mezi odstupným ve výši dvou a tří
průměrných měsíčních mezd stanovená slovenskou právní úpravou).
Jsem názoru, ţe stupňování délky výpovědní doby, resp. výše odstupného,
můţe mít motivační vliv na zaměstnance, kteří se budou snaţit dosáhnout
maximálních sociálních jistot.
141

Domnívám se (jak jsem výše uvedl), ţe zákoník práce České republiky by
mohl být v oblasti skončení pracovního poměru zásadním způsobem
novelizován, kdy razantní změna právní úpravy by mohla oţivit pracovní trh. Na
druhou stranu ovšem musím uznat, ţe vţdy bude záleţet na úhlu pohledu na věc
– zaměstnanci určitě oceňují vysokou míru ochrany a zabezpečení; z pohledu
zaměstnavatelů však zákoník práce zvyšuje náklady a sniţuje pruţnost
pracovněprávních vztahů. Závěrem si nemohu však nedovolit poznámku, ţe
liberalizace pracovněprávních vztahů je s ohledem na ekonomický a
společenský vývoj nevyhnutelná.
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Résumé
The theme of my thesis is “Ways of labour relation termination”. The
thesis deals with each individual way of labour relation termination in aspect of
legal regulation in the Czech republic (with emphasis on judicature of Supreme
court) under the Act no. 262/2006 Col. In my thesis is also mentioned a legal
regulation of labour relation termination in the Slovak republic as well. I chose a
comparison of the Czech legal regulation with the Slovak legal regulation in the
area of labour relation termination for its common “legal roots” – the act no.
65/1965 Col. which was valid in the Czechoslovakia until its split up in the end
of 1992, afterwards the Czech and Slovak republic developed this act in own
discretion.

The thesis is divided into five basic chapters. First chapter deals with
development of legal regulation in the area of labour relationship – from
antiquity to nowadays (labour code no. 262/2006 Col., as amended) with stress
on labour code from the year 1965 (act no. 65/1965 Col.) which was replaced in
2006 (with effect from 1.1.2007) by act no. 262/2006 Col. The ways of labour
relationship termination have not been changed radically (comparison 65/1965
Col. vs. 262/2006 Col.) thus the judicature from the past can be used when
dealing with recent legal problems. A decision of the Constitutional court of the
Czech Republic no. 116/2008 Col. has not remained unnoticed and is described
in this chapter.

The thesis further deals with individual ways of termination of labour
relationship as is stated in second part of the fourth chapter of act no. 262/2006
Col., the labour code, as amended; with an emphasis on judicature of the
Supreme Court of the Czech republic which brings very useful and necessary
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interpretative certainty for subjects of labour law. Ways of the termination of
employment relationship are analyzed in detail – the termination of employment
relationship by agreement; by notice of dismissal; by instant dismissal without
notice; by instant dismissal during the probationary period. The thesis deals
with the notice of dismissal extensively, which is, differently from the
termination of employment relationship by agreement, a unilateral legal act. The
legal regulation is set that employee can terminate the labour relationship
unilaterally anytime without a reason (or for any reason) on the other hand
employer can terminate the labour relationship only under the reasons
determinated in the Labour code (in other cases is the termination invalid);
furthermore employer is not allowed to terminate the labour relationship with
employee when employee is in the protective period. The labour code provides
guaranties (securities) for employees, who duly fulfil their duties (arising from
labour relationship), that the labour relationship shall not be terminated
unilaterally (which of course doesn’t mean that the labour relationship can not
be terminated at all).
In the end of my thesis I compared termination of the labour relationship
in the Czech Republic with termination of the labour relationship in the Slovak
republic, which I found very interesting for its common “legal roots” – the act
no. 65/1965 Col. which was valid in the Czechoslovakia until its split up in the
end of 1992, afterwards the Czech and Slovak republic developed this act in
own discretion. I have to admit that from my point of view is the Slovak
regulation of labour relationship termination more liberal and closer to the
reality of recent world of market economy.

From my point of view, the part of Labour Code regulating the
termination of the labour relationship is one of the most interesting parts from
the whole Labour Code, because consequences of their application sees almost
every employee when these consequences might have very radical influence
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even on the personal life of the employee (and on the other hand influence on
the employer as well).

I suppose that the Labour Code of Czech Republic could be (in the area of
labour relationship termination) radically revised to boost the labour market. On
the other hand every coin has observe and verso – current state of labour
relationship termination regulation is appreciated by employees of its high rate
of protection (against termination of the labour relationship) and security;
however from the point of view of employers the Labour Code increases costs
for labour and reduces flexibility of labour relationship.
From my point view is deregulation of labour relationship (with respect to
economic and social trend) inevitable.
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Abstrakt:
Tématem mé rigorózní práce je: „Způsoby skončení pracovního poměru“. Toto
téma jsem si zvolil, neboť se dotýká se kaţdého člověka, který pracuje
v pracovním poměru jako zaměstnanec či v pracovním poměru zaměstnává jiné.
O tom, ţe rozbor a zhodnocení právní úpravy skončení pracovního poměru je
stále aktuální téma, svědčí i velmi bohatá judikatura všech stupňů soudní
soustavy, přičemţ i na úrovni Nejvyššího soudu stále přibývají nová rozhodnutí
z této oblasti.
Ve své práci popisuji a analyzuji všechny zákonné způsoby skončení pracovního
poměru a rovněţ porovnávám českou právní úpravu skončení pracovního
poměru se slovenskou právní úpravou. V závěru své práce představuji změny
v právní úpravě, které v oblasti rozvazování pracovního poměru připravují
v těchto dnech čeští zákonodárci.

The theme of my thesis is “Ways of labour relation termination”. The topic is
concerning every person who works as an employee or as an employer employs
others. There is evidence that this topic is still current in rich practise of courts
on all levels of the court system, including the Supreme court of the Czech
republic.
I describe and analyse all legal ways of termination of employment relationship
and compare the Czech legal regulation of termination of relationship with the
Slovak one. In the end of my thesis I describe changes in the area of
employment relationship termination which are prepared by Czech lawmakers
these days.
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