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Úvod
Téma pro svou rigorózní práci jsem si zvolila z důvodu zájmu o obor pracovního práva a
zejména o oblast skončení pracovního poměru se zaměstnancem ze strany zaměstnavatele.
Ve své praxi advokátní koncipientky se často setkávám s chybnými postupy
zaměstnavatelů, mnohdy plynoucími z nesprávného výkladu právních předpisů. Oblast
skončení pracovního poměru je předmětem značné části pracovněprávních soudních sporů,
proto je současná právní úprava v zákoníku práce významně dotvářena judikaturou. 1
Jedním z důvodů pro skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, za
předpokladu splnění zákonných podmínek, je také porušení povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, dříve porušení
pracovní kázně. Institutu „pracovní kázně“ a s tím souvisejícímu porušení pracovní kázně
jsem se věnovala také ve své diplomové práci proto, že se jedná se o oblast v zákoně
nedefinovanou a tudíž přinášející výkladové nejasnosti. Proto je pro tuto oblast zvláště
významná judikatura, kterou v této práci využívám pro hlubší rozbor tohoto tématu a
zároveň porovnám tento institut s úpravou v právních řádech jiných zemí Evropské unie.
Velkým fenoménem současnosti je také otázka právní úpravy kouření na veřejných
místech včetně pracovišť. Tématu právní úpravy kouření v evropském kontextu jsem
věnovala značnou část své diplomové práce a pasáž věnovanou tématu kouření na
pracovišti jsem také publikovala v časopise Právo pro podnikání a zaměstnání, č. 6/2008, s.
3-10. Toto téma je stále aktuální a došlo i k některým legislativním změnám, proto se na
něj, po dohodě s konzultantem mé diplomové i této práce, zaměřím i nyní.
Dne 1. 1. 2007 nabyl, po vleklých politických jednáních, účinnosti nový zákoník práce,
zákon č. 262/2006 Sb. (ZP), který nahradil zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Do
pracovního práva přináší řadu změn, z nichž mnohé vyvolaly názorové spory a diskuze.
Během poměrně krátké doby své účinnosti byl nový zákoník práce již několikrát
novelizován.
Jedním z cílů této práce je vytyčit problematická místa ve stávající právní úpravě a
odstranění nejasností, případně navrhnout změny právní úpravy de lege ferenda.

Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99,
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, roč. 2001.
1
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Po stručném historickém úvodu bude následovat kapitola rozboru současné právní úpravy
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci a změny týkající se mého tématu, které přináší nový zákoník práce v
platném znění.
Dále se budu zabývat skončením pracovního poměru z důvodu porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a to
se zaměřením na výkladové nejasnosti právní úpravy z hlediska aplikační praxe, časté
chyby zaměstnavatelů jako například záměnu jednotlivých výpovědních důvodů, z toho
plynoucí právní následky, spory o určení neplatnosti skončení pracovního poměru.
Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci však vždy nemusí vyústit ve skončení pracovního poměru, proto se budu
věnovat také jiným způsobům řešení této situace.
V další části práce se zaměřím na již zmíněnou otázku kouření a užití alkoholu a jiných
návykových látek na pracovišti, právní úpravu v českém i evropském kontextu a zamyslím
se nad možnými řešeními de lege ferenda. Uvedu také jednotlivé příklady z praxe
vztahující se k uvedenému tématu.
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1 Vývoj pracovněprávní úpravy institutu porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci na území dnešní České
republiky
1.1 Vývoj pracovního zákonodárství po roce 1781
K výrazné změně v podmínkách umožňujících vývoj zákonodárství o práci došlo na
přelomu 18. a 19. století v souvislosti se zrušením nevolnictví v roce 1781, následujícím
přílivem obyvatel z venkova do měst a s rozvojem průmyslové výroby.
První obecnější úpravu moderních pracovních vztahů přinesl Všeobecný rakouský
občanský zákoník z roku 1811, který v hlavě XXVI. upravil námezdní smlouvu, která
zahrnovala smlouvu služební a smlouvu o dílo. Byl-li někdo povinen jinému konati po
určitou dobu služby, vznikla služební smlouva; převzal-li někdo závazek zhotoviti nějaké
dílo za plat, vznikla smlouva o dílo. Služební poměr končil, pokud uplynula doba, na
kterou byl sjednán. Služební poměr bylo možno sjednat i na zkoušku nebo pouze na dobu
přechodné potřeby – v takových případech mohl být v průběhu prvního měsíce z obou
stran kdykoliv rozvázán. Výpověď byla možná. Výpovědní lhůta byla pro obě strany stejná
a činila zpravidla 14 dní.
Dále začínají být vydávány předpisy směřující k ochraně zaměstnanců, zejména jejich
zdraví a vytváření lepších pracovních podmínek. (Např. Dvorský dekret z roku 1842,
Horní zákon z roku 1854, Živnostenský řád z roku 1859).
V roce 1857 byl vydán čelední řád pro Prahu, v roce 1867 pro český a moravský venkov.
Čelední řády stanovily práva a povinnosti zaměstnavatelům i zaměstnancům.
Zaměstnavatelé měli mimo jiné právo zaměstnance tělesně trestat a při odchodu
zaměstnance mohli prohledat jeho věci. Zaměstnané osoby se měly povinnost chovat
uctivě a poníženě, vystupovat a oblékat se skromně a nenápadně. Zaměstnanci, na které se
čelední řády vztahovaly, tj. čeledíni, děvečky a služky, měli zvláštní čelední knížky, do
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kterých jim zaměstnavatelé zaznamenávali hodnocení jejich práce, a to jak pozitivní, tak
negativní. 2

1.2 Období mezi lety 1918 až 1945
Zákonodárství po roce 1918 těsně navazovalo na zákonodárství doby předchozí. Další
vývoj zákonodárství se zaměřuje na ochranu pracovníků, zlepšování jejich pracovních a
životních podmínek.
Nově vytvořený stát po I. světové válce přejímá mimo jiné i dřívější pracovní
zákonodárství a výrazně jej upravuje a doplňuje. Poválečný rozvrat, bída a hlad působily
k růstu revoluční aktivity dělníků a k ústupkům v pracovním zákonodárství. V letech
fašistické okupace českých zemí (1939–1945) bylo ponecháno v platnosti dřívější pracovní
zákonodárství a provedeny některé drobné úpravy pracovních podmínek. Byla však do
něho vnesena fašistická opatření, např. nucená práce, diskriminace v zaměstnání spojená
s perzekucí a likvidováním některých skupin obyvatelstva.

1.3 Vývoj mezi lety 1948 až 1965
Po osvobození našich zemí od fašistické okupace nebyly předpisy z doby nesvobody
uznány za součást československého právního řádu. Ostatní pracovní zákonodárství bylo
ponecháno v platnosti s výjimkou těch ustanovení, která byla v rozporu s platnou ústavou a
jejími principy.
Po únoru 1948 si komunistické vedení dalo za úkol přebudovat právní řád podle
„socialistických principů“ v období tzv. právnické dvouletky. Charakteristickým znakem
pracovního zákonodárství bylo, že úpravy jsou zpravidla jednotné pro všechny pracovníky
v pracovním poměru oproti dřívějšímu zvýhodnění např. zaměstnanců ve službách státu.
Sjednocovací proces v pracovněprávních úpravách byl považován za výraz rovného
postavení všech členů společnosti ve vztahu k výrobním prostředkům.

3

Srov. Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 1418.
3
Srov. Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 1921.
2
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1.4 Období od účinnosti zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb.) do
účinnosti zákona č. 3/1991 Sb. (1. 1. 1966 – 1. 2. 1991)
Vyvrcholením zákonodárných procesů v oblasti tehdejšího pracovního práva byl zákon č.
65/1965 Sb., zákoník práce. Jeho účinnost nastala k 1. 1. 1966 a jednalo se o první
ucelenou kodifikaci pracovního práva na našem území. Upravoval i obecné otázky právní
úpravy (právní subjektivitu, právní úkony), čímž se pracovní právo osamostatnilo od oborů
práva občanského a správního.
Zákoník práce zavedl jednotnou právní úpravu mezi zaměstnanci a organizacemi
(tj. podniky, úřady, ústavy). Zaměstnávání mezi občany bylo přípustné jen k výkonu
osobních služeb, a to formou pracovního poměru. Některá ustanovení byla vztažena i na
členy jednotných zemědělských družstev a výrobních družstev. Diferenciace v právní
úpravě byla dovolena jen tam, kde to vyžadovaly zvláštní podmínky práce (např. u
vedoucích pracovníků organizací, u domáckých pracovníků atp.).
Obdobný vývoj byl ve všech zemích tzv. socialistického tábora. Ve všech těchto zemích
pak hospodářský a sociální systém včetně jemu odpovídající právní úpravy pracovních
vztahů vedl nejen ke sjednocování a odstraňování většiny preferencí v pracovním právu,
ale i k nivelizaci v pracovních podmínkách, ve mzdách, k nedostatku stimulů k práci, ke
ztrátě aktivity a iniciativy, k zaostávání v oborech vědy a techniky, ke korupci a jiným
společenským neduhům. Je proto paradoxem, že zákoník práce, který byl v podstatě
zdařilým kodifikačním dílem a měl jasnou a ucelenou koncepci, se nikdy nemohl stát
účinným nástrojem k upevňování pracovní disciplíny a rozvíjení iniciativy pracujících,
neboť koncepce zákoníku práce sice odpovídala potřebám vývojové etapy daného systému,
ale systému deformovanému a neschopnému působit k rozvoji ekonomiky a společnosti.
Zákoník práce upravoval téměř všechny otázky pracovněprávních vztahů vyčerpávajícím
způsobem, a to převážně kogentními normami nedovolujícími odchylky ani ve prospěch
ani v neprospěch účastníků pracovněprávních vztahů. 4
Koncepce zákoníku práce byla prolomena až změnami přijatými poté, co náš stát ztratil
svůj totalitní charakter.

Srov. Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 1921.

4
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1.5 Socialistická pracovní kázeň
V článku VI zákona č. 65/1965 Sb. 5 se jako jedna ze základních zásad uvádí, že pracovníci
jsou povinni řádně plnit své povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů a z funkce,
jíž byli v socialistické organizaci pověřeni, a tím upevňovat a prohlubovat socialistickou
pracovní kázeň. Zde se tedy poprvé setkáváme s pojmem pracovní kázně, ovšem
v poněkud jiném významu, než jak ho chápeme v době porevoluční. Tehdy se jednalo spíše
o ideologickou proklamaci poplatnou tehdejší době. Na základě ustanovení § 35 odst. 1
písm. b) cit. zák. platného v tehdejší době, je pracovník povinen podle pokynů organizace
konat osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní době a dodržovat
pracovní kázeň. I když se toto ustanovení v upraveném znění zachovalo i po roce 1991,
tehdejší výklad pojmu pracovní kázně se od toho dnešního značně lišil.
Tehdejší zákoník práce definuje socialistickou pracovní kázeň v § 72. Základním
předpokladem úspěšného plnění úkolů organizace je socialistická pracovní kázeň.
Socialistická pracovní kázeň záleží v uvědomělém plnění úkolů, které pro pracovníky
vyplývají z jejich účasti na společenské práci. Je založena na vztazích soudružské
spolupráce a vzájemné pomoci pracovníků a na jejich uvědomělém poměru k práci. Z něho
vyplývá i rozvíjení iniciativy v práci, zvyšování ideologické a odborné úrovně,
upozorňování na zjištěné nedostatky, jejich odstraňování, pomoc v boji proti rušitelům
pracovní kázně a dodržování právních předpisů a zásad socialistického jednání při
společné práci.
Z formulace jednotlivých ustanovení je patrné, že na dodržování pracovní kázně
v tehdejším smyslu byl kladen velký důraz, zákoník práce se tomuto tématu věnuje na
mnoha místech velmi podrobně. Velice zřetelná je také snaha motivovat zaměstnance ke
snaze o dosažení nejlepších pracovních výsledků příslibem různých odměn a ocenění a
naopak, odrazovat od porušování pracovní kázně hrozbou uložení kárného opatření.
Například ve výčtu základních povinností vedoucích zaměstnanců se mimo jiné uvádí
povinnost důsledně uplatňovat socialistické zásady odměňování za práci a zabezpečovat
odměňování vynikajících pracovních zásluh jednotlivých pracovníků, zabezpečovat
předpoklady pro tvůrčí iniciativu pracovníků a pro jejich aktivní účast na rozvoji, řízení a
kontrole činnosti organizace, vytvářet příznivé podmínky pro zvyšování ideologické a
Ve znění účinném do 1. 2. 1991, kdy nabyl účinnosti zákon č. 3/1991 Sb., kterým se zákoník práce mění a
doplňuje
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odborné úrovně pracovníků a pro uspokojování jejich kulturních a sociálních potřeb a vést
pracovníky k pracovní kázni, oceňovat iniciativu a pracovní zásluhy, zajišťovat, aby
budovatelské úsilí pracujících nebylo narušováno projevy nekázně a neplněním pracovních
povinností, a vyvozovat důsledky z porušení pracovních povinností.
Vedoucí pracovníci spolupracují při zajišťování pracovní kázně se společenskými
organizacemi, zejména s Revolučním odborovým hnutím a Československým svazem
mládeže. Projednávají s nimi udělování vyznamenání, pochval a odměn, jakož i porušování
pracovní kázně a nejvhodnější formy nápravy. Vytvářejí podmínky, aby byly co
nejúčinněji uplatňovány prostředky společenského působení a výchovy. Pokud jde o
mladistvé pracovníky, spolupracují též s jejich rodiči.
Vedoucí pracovníci spolu s orgány Revolučního odborového hnutí hodnotí pracovní
výsledky jednotlivých pracovníků a pracovních kolektivů, zejména nové projevy iniciativy
pracujících, které vytvářejí předpoklady pro úspěšné plnění úkolů organizace.
Jednotlivcům i pracovním kolektivům se dostává morálního uznání a hmotných odměn
zejména v socialistickém soutěžení. Za obětavou práci a za vynikající výkony na poli
hospodářské výstavby, vědy, techniky a kultury jsou pracovníkům a kolektivům
propůjčována vyznamenání.
Naproti tomu, jako možný následek porušení pracovní kázně, vytvořil socialistický
zákoník práce systém kárných opatření. V jejich ukládání hrají opět hlavní roli vedoucí
pracovníci. Ti zejména působí výchovně v úzké součinnosti se společenskými
organizacemi na pracovníky, kteří poruší pracovní kázeň, a dbají, aby si uvědomili
nesprávnost svého jednání a napravili jeho škodlivé následky. Dopustí-li se pracovník
méně závažného porušení pracovní kázně, je vedoucí pracovník povinen mu to vytknout a
poučit ho o nesprávnosti jeho jednání, popřípadě požádat také orgán společenské
organizace, aby toto porušení pracovní kázně s pracovníkem projednal. Dále byl v zákoně
stanoven podrobný postup při ukládání kárných opatření.
Při závažném nebo opětovném porušení pracovní kázně bylo možno pracovníku uložit jako
výchovný prostředek některé z těchto kárných opatření: důtku, veřejnou důtku, snížení,
popřípadě odnětí prémií nebo odměn nebo jiných složek mzdy vyjadřujících osobní
ohodnocení na dobu až tří měsíců, převedení na méně placenou práci na dobu až tří
měsíců, popřípadě snížení základního nebo funkčního platu až o 10% na dobu až tří
měsíců.
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Tato ustanovení byla zrušena společně s řadou dalších zákonem č. 3/1991 Sb., s účinností
od 1. 2. 1991, který očišťoval zákoník práce od komunistické ideologie a terminologie.

1.6 Vývoj po roce 1989
Zásadní změnou v pracovním zákonodárství po roce 1989 je připuštění zaměstnávání
občanů fyzickými osobami v rámci soukromého podnikání. Přinesl ji zákon č. 105/1990
Sb. o soukromém podnikání občanů, a zákon č. 103/1990 Sb., kterým se měnil
hospodářský zákoník a který umožnil společné podnikání fyzických osob formou
obchodních společností. Tyto změny umožnila novela Ústavy, úst. zákon č. 100/1990 Sb.,
který již nečlení formy vlastnictví na státní, soukromé a osobní, ale vytváří jednotný
systém vlastnictví a zaručuje rovnocennou ochranu všem vlastníkům.
K dotvoření systému pracovního práva po roce 1989 vzniká zákon č. 1/1991 Sb., o
zaměstnanosti, který vytváří předpoklady pro vznik trhu práce a dále zákon č. 2/1991 Sb., o
kolektivním vyjednávání, který umožňuje kolektivní smluvní vyjednávání sociálních
partnerů úpravou procesu uzavírání kolektivních smluv včetně řešení sporů a použití
nátlakových prostředků jako stávka či výluka.
Zákoník práce se mění a doplňuje zákonem č. 3/1991 Sb. ze dne 5. 12. 1990. Jednalo se o
rozsáhlé změny odpovídající tehdejšímu společenskému klimatu rodící se demokracie a
přechodu z centrálně plánovaného hospodářství k tržní ekonomice. V průběhu let byl
zákoník práce dále novelizován zejména v závislosti na potřebách praxe a vývoji
společnosti.
V souvislosti s přípravou České republiky na vstup do Evropské unie bylo třeba provést
harmonizaci s právem Evropských společenství (ES) i v oblasti pracovního práva. Tento
proces byl tvořen celou řadou novelizací zákoníku práce, významnou novelou je zákon č.
155/2000 Sb., která zapracovává do zákoníku práce řadu směrnic ES. Již v té době je
ovšem jasné, že více než třicetkrát novelizovaný zákoník práce, opírající se především o
kogentní ustanovení, nemohl dále obstát jako plnohodnotný pracovněprávní předpis
členského státu Evropské unie.
Vznikala

potřeba

vytvoření

moderního

komplexního

právního

předpisu,

plně

harmonizovaného s právem ES. Mělo se jednat o soubor právních norem, které na straně
jedné odrážejí potřeby řádného fungování podniků a živností při zaměstnávání pracovních
sil, na straně druhé pak respektují výsledky kolektivních akcí zaměstnanců. Jeho záměrem
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mělo být transformovat naše pracovní právo na podmínky demokratického státu, tedy
promítnout do pracovního práva základní ústavní princip „každý může činit, co není
zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá“. Pro přeměnu
pracovního práva v pružný systém je třeba uvolnit centralistickou regulaci pracovních
vztahů, která vycházela ze všeobecnosti státního vlastnictví a z něj vyplývající funkce
rovnosti všech členů společnosti k výrobním prostředkům a také k práci samé, jejíž
pozůstatky přes několik novelizací v původním zákoníku práce přetrvaly. 6
Právní úprava v novém zákoníku práce měla mít kogentní charakter pouze tam, kde na tom
existuje veřejný zájem. Nová zákonná úprava měla rozšířit smluvní volnost účastníků
pracovněprávních vztahů s tím, že zákon stanoví minimální nároky a maximální
požadavky, čímž mělo dojít k větší flexibilitě v pracovněprávních vztazích. 7
Z přijímání nového zákoníku práce se stala bohužel především politická záležitost.
Výsledkem bylo, že i v novém zákoníku práce převažovala ustanovení kogentní povahy a
že byly pochybnosti o tom, kdy je možné se od právní úpravy odchýlit. Mnohá ustanovení
připouštěla několikerý výklad, pro některá ustanovení nebyly splněny navazující právní i
věcné podmínky. Proto je zákoník práce v současné době již několikrát novelizován. 8

1.7 Změny institutu porušení pracovní kázně v novém zákoníku práce,
zákoně č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nový zákoník práce nahrazuje termín „pracovní kázně“ zřejmě dle zákonodárce
výstižnějším termínem „porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“. Důvodem legislativního vyjádření
byla především ta skutečnost, že zákoník práce používaný pojem pracovní kázně
nedefinoval, což přinášelo v praxi výkladové nejasnosti. Nové vyjádření institutu porušení
pracovní kázně, nyní použité např. v § 52 písm. g) nového zákoníku práce (ZP), bylo
převzato z ustálené judikatury Nejvyššího soudu jako definování obsahu pojmu pracovní
kázně.

Srov. Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 2. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 2528.
7
Srov. Vysokajová, M., Kahle B., Doležílek J. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 16.
8
Srov. Vysokajová, M., Kahle B., Doležílek J. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 1617.
6
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Jedním z dalších možných důvodů pro změnu je snaha nahradit termín vzniklý v období
socialismu a také ta skutečnost, že institut kázně spíše přísluší služebním než pracovním
vztahům, které vycházejí ze soukromoprávního základu.

9

Jsem však toho názoru, že oproti původnímu zákoníku práce nedošlo k žádné změně
z hlediska obsahu porušení pracovní kázně a vzhledem k absenci vhodné legislativní
zkratky v novém zákoníku práce se pojem porušení pracovní kázně z právní praxe
nevytratí a bude používán v této formě dále. Svou úvahu opírám zejména o to, že termín
pracovní kázně je obsažen v judikatuře Nejvyššího soudu, která zůstává stále nezbytnou
výkladovou pomůckou pro soudy nižších instancí, neboť na obsah tohoto institutu nemá
změna jeho názvu žádný vliv. Proto budu ve své práci na některých místech používat
termín porušení pracovní kázně jako technickou zkratku pro porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
Stejné zůstávají jednotlivé stupně intenzity porušení povinností, stejně jako u porušení
pracovní kázně jde o stupně „soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“, „závažné porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci“ nebo „porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem“.
Zvláštní pozornost věnuje zákon porušení povinností zaměstnance zdržovat se v době
dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat povolené vycházky. Nová
právní úprava zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění stanoví úpravu
problematiky vycházek podrobněji, než dřívější úprava v § 4 odst. 4 vyhlášky Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti
pro účely sociálního zabezpečení. O povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby
a o změně místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti nově rozhoduje ošetřující
lékař; o změně místa pobytu rozhoduje ošetřující lékař jen na základě žádosti dočasně
práce neschopného pojištěnce. Pokud dočasně práce neschopný pojištěnec požádá o
povolení vycházek nebo změny jejich rozsahu a doby nebo o povolení změny místa pobytu
v době dočasné pracovní neschopnosti na dobu delší než 3 kalendářní dny nebo do ciziny a
ošetřující lékař vycházky nebo jejich změnu nebo změnu místa pobytu nepovolí, vydá
Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99,
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, roč. 2001.
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ošetřující lékař rozhodnutí o tomto nepovolení, jen pokud pojištěnec vydání tohoto
rozhodnutí požaduje. Na rozhodnutí týkající se vycházek a povolení změny místa pobytu
ošetřujícím lékařem a na další postup se použije zvláštní právní předpis o rozhodování při
výkonu zdravotní péče.
Nová právní úprava si klade za cíl více zpřísnit pravidla dodržování léčebného režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce odstraněním určité výkladové nejasnosti a mezery
v zákoně ohledně právní úpravy stanovení vycházek, mimo jiné pro usnadnění aplikace
sankcí při porušení povinností uvedených v zákoně. Některé odborové organizace a sami
zaměstnanci považují novou úpravu povolování vycházek za nepřiměřené omezení osobní
svobody pojištěnců v souvislosti s režimem dočasně práce neschopného pojištěnce. Z výše
uvedeného ustanovení nového zákona vyplývá, že nová právní úprava zakládá pravomoc
ošetřujícího lékaře autoritativně stanovit rozsah a dobu vycházek dočasně práce
neschopného pojištěnce (tedy omezit jeho osobní svobodu pod hrozbou sankce) a zatěžuje
pojištěnce administrativním procesem povolování změn rozsahu a doby vycházek, byť se
jedná i o změnu krátkodobou.
Zaměstnavatel je podle § 192 odst. 6 zákoníku práce oprávněn kontrolovat, zda
zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce
neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zákonem o nemocenském
pojištění, zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.
Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní
neschopnosti povinnosti uvedené v předchozí větě, které jsou součástí režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení
těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout. Zákon tedy v tomto
případě odlišuje porušení určité konkrétní povinnosti (zdržovat se v době dočasné pracovní
neschopnosti v místě pobytu a dodržovat povolené vycházky) od obecného porušení
pracovní kázně tím, že přímo stanoví, jaké sankce je zaměstnavatel oprávněn za takové
jednání zaměstnanci udělit. ZP také v § 57 stanoví, že zaměstnavatel ze shora uvedeného
důvodu nemůže dát zaměstnanci výpověď ani s ním okamžitě zrušit pracovní poměr. To
znamená, že takové jednání zaměstnance nemůže zaměstnavatel ani v případě opakování
kvalifikovat jako soustavné méně závažné porušování pracovní kázně a z tohoto důvodu
přistoupit k výpovědi.
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2 Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
v současné právní úpravě
Přesto, že se zákonodárce v novém zákoníku práce pokusil pojem pracovní kázně
definovat, zůstává zejména na uvážení soudů, které jednání zaměstnance zakládá porušení
pracovní kázně a v jaké intenzitě.

2.1 Pojem a význam dodržování povinností vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
Povinnost dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci je jednou ze základních povinností zaměstnance. Institut
„pracovní kázně“, jak byl používán do doby účinnosti nového zákoníku práce, je jakýmsi
mravním imperativem, dohlíží na „chování“ zaměstnanců v pracovním poměru, tedy
ukládá co konat a co nekonat a její dodržování vždy bylo, je a bude nezbytnou podmínkou
pracovní činnosti lidí. Jakmile pracovní činnost přesahuje rámec možností jednotlivce,
vzniká objektivní nutnost sjednotit, koordinovat a řídit práci zúčastněných osob, nutnost,
která je tím silnější, čím je rozsáhlejší a složitější výroba. Pojem pracovní kázeň či
disciplína není zdaleka jen otázkou právní. Má velice široké souvislosti a výrazně se v ní
projevují i aspekty morální.
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Pracovní kázeň, jak ji chápeme dnes, představuje i v kapitalistické společnosti významný
prvek ve vztahu zaměstnance a zaměstnavatele. Kromě právních aspektů také plní
důležitou úlohu v konkrétních mezilidských vztazích zaměstnavatele a zaměstnance na
pracovišti,

neboť

nezbytným

předpokladem

řádného

fungování

lidské

činnosti

v pracovněprávních vztazích je vzájemná důvěra a respekt.
Výraz porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci nebo dříve „pracovní kázeň“ se používá, aniž by bylo mnohým
zaměstnavatelům a zaměstnancům jasné, co všechno do něj lze zahrnout, tedy co jsou
zaměstnanci povinni dodržovat a zaměstnavatelé oprávněni od nich vyžadovat.

Srov. Jakubka, J., Pracovní kázeň a důsledky jejího porušování, Mzdy a personalistika v praxi. 2004, č.7, s.
24.
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Původní zákoník práce, účinný do 31. 12. 2006, definici porušení pracovní kázně
neobsahoval. Současný zákoník práce se pokouší o objasnění obsahu porušení pracovní
kázně nahrazením pojmu porušení pracovní kázně pojmem „porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“.
Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku
práce, není-li upravena zvláštními právními předpisy. 11 Základními pracovněprávními
vztahy podle zákoníku práce jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o
pracích konaných mimo pracovní poměr. Celá úprava dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr je v zákoníku práce od problematiky pracovního poměru systematicky
oddělena a je upravena v části třetí ZP.
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou vůči pracovnímu poměru
vymezeny jako doplňkové. Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především
zaměstnanci v pracovním poměru. (§ 74 odst. 1. ZP). Výkon práce na základě některé z
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tedy připadají v úvahu, jen pokud by
pracovní poměr byl nevhodný z důvodu potřeby zvláštní organizace práce nebo jinak
neúčelný. Vzhledem k tomu, že výkon práce se nutně nekoná pod přímým vedením
zaměstnavatele, povinnosti vyplývající z tohoto pracovněprávního vztahu směřují
především k zajištění řádného výsledku práce a jsou upraveny především v dohodách
samotných. Nelze proto v pravém smyslu mluvit o dodržování povinností vyplývajících z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (ve smyslu dřívějšího
dodržování pracovní kázně) směřující k zabezpečení náležitého průběhu práce. Nelze však
říci, že se tato problematika týká výlučně jen pracovního poměru. Jedná se vždy o zvážení
konkrétního případu.
Povinnost dodržovat povinnosti vyplývající z pracovního poměru patří k základním
povinnostem zaměstnance (srov. § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce). Porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
spočívá v neplnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy (zejména
zákoníkem práce), pracovním řádem, pracovní smlouvou nebo pokynem zaměstnavatele,
popřípadě jeho vedoucího zaměstnance. Jednotícím kritériem pro všechny druhy těchto

Například zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
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povinností, jejichž porušení může být důvodem k rozvázání pracovního poměru, je, že
vyplývají z pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli.
Má-li být porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci právně postižitelné jako důvod k rozvázání pracovního
poměru ze strany zaměstnavatele, musí být porušení pracovních povinností ze strany
zaměstnance zaviněno (alespoň z nedbalosti) a musí dosahovat určitý stupeň intenzity.
Zákoník práce rozlišuje mezi soustavným méně závažným porušováním povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci,
závažným porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci a porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

2.2 Zavinění
Porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci je pouze porušení zaviněné. Vzhledem k tomu, že zavinění není v
pracovním právu zakotveno, je třeba vycházet z ustanovení trestního zákona, který
definuje zavinění ve dvou formách:
a) zavinění úmyslné,
b) zavinění z nedbalosti 12
O úmyslné zavinění půjde například při krádeži majetku zaměstnavatele. O zavinění z
nedbalostí půjde například v případě nehody způsobené zaměstnancem, který obsluze
strojního zařízení nevěnuje dostatečnou pozornost. 13
Stanovení hranice mezi nedbalostí a úmyslem v praxi vyžaduje přesné skutkové zjištění
všech okolností, rozhodných pro posouzení konkrétního případu porušení povinnosti
Viz ust. § 4 a § 5 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona:
Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
a) chtěl způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, nebo
b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s
tím srozuměn.
§5
Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem,
ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k
okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
13
Srov. Zrutský, J., Porušení pracovní kázně – rozvázání pracovního poměru, Právní rádce 2000, č.5, s. 16.
12
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vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Před
postihem by měl být vždy spolehlivě zjištěn skutečný stav a zaměstnanci by měla být dána
možnost se k záležitosti vyjádřit. V praxi je nejvhodnější provést se zaměstnancem
pohovor, jehož cílem by mělo být zjistit co nejvíce faktů, z nichž lze dovodit porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci. Dále je nezbytné zjistit okolnosti, za nichž k porušení povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci došlo. Zaměstnanec
by měl mít možnost se vyjádřit, zda si uvědomuje, že svým jednáním porušil povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, a proč
tak učinil. Především je nezbytné zjistit, zda došlo k porušení povinností a zda šlo o
zaviněné porušení povinností.
Pokud zaměstnanec přijde pozdě do zaměstnání, nesplní tak sice povinnost být před
začátkem pracovní doby na svém pracovišti, ale důvodem jeho pozdního příchodu může
být překážka v práci, například přerušení provozu hromadných dopravních prostředků.
Nebo v jiném případě mzdová účetní nezpracuje včas mzdové vyúčtování, protože
nedostala podklady od jednotlivých útvarů firmy, ačkoli vyvinula maximální úsilí k tomu,
aby jí tyto podklady byly předloženy.
V těchto případech nelze hovořit o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, protože důvod, proč úkol nebyl splněn,
nevznikl vinou zaměstnance. Tak je tomu i v případech, kdy zaměstnanec na splnění úkolu
prostě nestačí. Jakmile v jeho chování nelze spatřovat nedbalost, popř. úmysl, nelze hovořit
o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci. Takový případ lze kvalifikovat jako nesplnění požadavků na výkon
sjednané práce ve vazbě na neuspokojivé pracovní výsledky.
Za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci také nelze považovat nesplnění povinností, které mají majetkoprávní
povahu. Platí to zejména o povinnosti zaměstnance nahradit zaměstnavateli škodu, za
kterou odpovídá. Stejně tak nelze považovat za porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, jestliže zaměstnanec neplní
své morální povinnosti. 14

Srov. Jakubka, J. Pracovní kázeň a důsledky jejího porušování, Mzdy a personalistika v praxi. 2004, č.7, s.
24.
14
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2.3 Jednání při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci je takové chování zaměstnance, jímž byly porušeny povinnosti z
pracovněprávního vztahu (pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního vztahu
k zaměstnavateli) tedy porušení pracovní kázně se může zaměstnanec dopustit jen
jednáním při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nikoli tedy např. ve
funkci prokuristy u stejného zaměstnavatele, kde vykonává také činnosti v pracovním
poměru. 15
Plnění pracovních úkolů je definováno v ustanovení § 273 zákoníku práce a je jím výkon
pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která
je předmětem pracovní cesty.
Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové
organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z
vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji
nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc
organizovaná zaměstnavatelem.
Podle § 274 zákoníku práce jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů úkony
potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce
nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané
v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření ve zdravotnickém zařízení prováděné na příkaz
zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta
k nim a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování,
vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení ani cesta k nim a zpět, pokud není
konána v objektu zaměstnavatele.
Pokud se ale dohodne zaměstnavatel se zaměstnancem, který má předepsaná oprávnění k
řízení vozidla, že mu svěří vozidlo zaměstnavatele do osobní péče, aby ho používal při
plnění úkolů v souvislosti s výkonem povolání (služební vozidlo), je zaměstnanec
oprávněn užívat toto vozidlo jen v dohodnutém rozsahu. Zaměstnavatel může se
15

Viz rozsudek NS ze dne 13.12.2005, sp. zn. 21 Cdo 525/2005.
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zaměstnancem také dohodnout, že služební vozidlo bude po skončení pracovní doby
ukládat (parkovat) v bydlišti zaměstnance. Vzhledem k tomu, že služební vozidlo (vozidlo
zaměstnavatele) může zaměstnanec používat jen v souvislosti s výkonem povolání, je
nutno v takovém případě i odvoz vozidla do bydliště zaměstnance posuzovat jako plnění
pracovních úkolů nebo přímou souvislost s ním. Z logiky věci dále vyplývá, že, užívá-li
zaměstnanec jemu svěřené služební vozidlo, stává se toto vozidlo také jeho pracovištěm. 16
V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je také školení zaměstnanců organizované
zaměstnavatelem

nebo

odborovou

organizací,

popřípadě

orgánem

nadřízeným

zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.

2.4 Právní předpisy vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci
Porušení pracovní kázně je, jak již bylo zmíněno výše, nově (s účinností od 1.1.2007)
v zákoně definována jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Výklad tohoto ustanovení je znovu
ponechán na judikatuře, která dovozuje, že se na zaměstnanci vyžaduje dodržování
povinností, vyplývajících z pracovního poměru a uložených:
1. právními předpisy – zejména zákoníkem práce,
2. vnitřními předpisy zaměstnavatele – zejména pracovním řádem,
3. pracovní smlouvou, popřípadě jinou smlouvou,
4. závaznými pokyny (příkazy) vedoucích zaměstnanců.
Aby bylo možno na zaměstnanci dodržování těchto povinností spravedlivě vyžadovat a za
porušení těchto povinností jej případně postihnout, je třeba zaměstnance nejprve s jeho
povinnosti prokazatelně seznámit.
V následujícím

textu bude

pojednáno

o

právní

úpravě

informační

povinnosti

zaměstnavatele a o povinnostech zaměstnance, které vyplývají z právních předpisů,
vnitřních předpisů zaměstnavatele, z pracovní nebo jiné smlouvy nebo ze závazných
pokynů vedoucích zaměstnanců.

16

Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1755/2002.
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Povinnosti vyplývající z pracovního poměru

2.4.1

Pracovněprávní vztahy vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (§ 1 písm. a) zák.
práce). Být účastníkem pracovněprávního vztahu jako zaměstnanec je záležitostí svobodné
volby každého jedince, který splňuje zákonné předpoklady pro účast v těchto vztazích. To
vyplývá z ustanovení čl. 9 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (LZPS), podle něhož
nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám, a čl. 26 LZPS, který v odst. 1
zakládá každému právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu a v odst. 3 stanoví
každému právo, nikoli povinnost, získávat prostředky pro své životní potřeby prací.
Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovněprávní
vztahy nejdříve od uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti a, zakládá-li se pracovní poměr zaměstnance volbou nebo jmenováním,
nejdříve od jeho zvolení nebo jmenování. Individuální pracovněprávní vztahy vznikají v
souvislosti s výkonem nesamostatné (závislé) práce zaměstnance pro zaměstnavatele, tj.
práce, kterou fyzická osoba neprovádí vlastním jménem a na vlastní riziko, ale pro
zaměstnavatele, podle jeho pokynů a na jeho nebezpečí. Tyto vztahy - jak je zřejmé ze
zákoníku práce a z dalších právních předpisů - nevznikají jen mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem, ale i mezi zaměstnavatelem a dalšími osobami, například pozůstalými
nebo dědici po zemřelém zaměstnanci anebo ručitelem za závazek zaměstnance vůči
zaměstnavateli. Pracovněprávní vztahy současně nejsou omezeny jen na dobu trvání
pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zák.
práce určuje zásadně počátek vzniku pracovněprávních vztahů (dobu, kdy nejdříve
pracovněprávní vztahy vznikají), žádné ustanovení zákoníku práce nebo jiného právního
předpisu však nestanoví dobu, do kdy pracovněprávní vztahy trvají (kdy nejpozději
pracovněprávní vztahy končí); pracovněprávními vztahy jsou proto také například nároky
zaměstnavatele nebo zaměstnance na náhradu škody podle ustanovení § 248 a násl. zák.
práce, i když ke škodě došlo až po skončení pracovního poměru. Za pracovněprávní nelze
ovšem považovat takové vztahy, které postrádají časový, místní a zejména věcný (vnitřní
účelový) poměr k výkonu nesamostatné (závislé) práce, jako je například nájem služebního
bytu zaměstnavatele zaměstnancem, půjčka poskytnutá zaměstnavatelem zaměstnanci
apod.

17

Existence pracovněprávního vztahu není vázána ani na pracovní dobu (na dobu

výkonu práce podle pracovní smlouvy). Pracovněprávní vztah nevzniká opakovaně na
Srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2001, sp. zn. 21 Cdo 615/2001,
uveřejněného pod č. 60 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2002.
17
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počátku pracovní doby (případně příchodem zaměstnance na pracoviště) a nezaniká s jejím
koncem (odchodem zaměstnance). Také v době, kdy zaměstnanec nemá pracovní dobu a
neplní pracovní úkoly nebo činnosti v přímé souvislosti s ním, pracovní vztah mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem trvá.
Pracovněprávní vztah, stejně jako ostatní závazkové vztahy, je charakterizován souborem
vzájemných práv (oprávnění) a povinností (závazků). Povinnosti (závazky) mohou
spočívat v aktivním jednání nebo v pasivní činnosti. Aktivní jednání představuje povinnost
něco dát, předat (dare) nebo něco konat (facere). Naproti tomu pasivní činnost spočívá v
povinnosti něčeho se zdržet, něco nekonat (non facere, omittere) nebo něco strpět (pati). V
poměrech pracovněprávního vztahu lze povinnosti zaměstnance z pracovního vztahu
plynoucí posuzovat rovněž z hlediska uvedených kategorií. Povinnost aktivně něco konat
(dare, facere) podle pokynů zaměstnavatele má zaměstnanec toliko v pracovní době. Mimo
pracovní dobu, jestliže pracovní poměr (a tedy i pracovněprávní vztah) trvá, lze po
zaměstnanci požadovat plnění povinností spočívajících především v to m, aby se něčeh o
zdržel nebo něco nekonal (non facere, omittere).
2.4.2

Seznámení zaměstnance s právy a povinnostmi při vzniku pracovního poměru

Pracovní poměr podle zákoníku práce vzniká především smlouvou a v případech
stanovených zákonem také jmenováním.
Právním vyjádřením principu svobodné volby zaměstnání je pracovní smlouva, která je
dvoustranným právním úkonem spočívajícím v souhlasném projevu vůle zaměstnance a
zaměstnavatele uzavřít pracovní poměr. Umožňuje svobodný výběr zaměstnavatele, druh
práce a místo výkonu práce, tak, aby to odpovídalo schopnostem, zdravotnímu stavu,
kvalifikaci, osobním poměrům a zájmům každého zaměstnance. Aby bylo budoucímu
zaměstnanci umožněno informované rozhodnutí, zda vstoupí do konkrétního pracovního
poměru či nikoli, je zaměstnavatel povinen podle § 31 ZP před uzavřením pracovní
smlouvy nebo před jmenováním na vedoucí pracovní místo seznámit zaměstnance, který se
uchází o konkrétní zaměstnání, s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní
smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními
podmínkami, podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, i s případnými
specifickými povinnostmi, které z hlediska vykonávané práce s uzavřením právního vztahu
spojují zvláštní právní předpisy.

25

Zaměstnavatel by měl např. seznámit osobu ucházející se o zaměstnání se skutečností, že
v souvislosti s druhem práce, kterou má vykonávat, bude jednou z podmínek také uzavření
dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování.
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Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do
práce, popřípadě dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího
zaměstnance (ust. § 36 odst. 1 ZP). Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s
pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také seznámen s
kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy (ust. § 37 odst. 5 ZP). Je v zájmu
zaměstnavatele, aby zajistil pro zaměstnance úplný a názorný výklad všech vnitřních
předpisů, které souvisí se zaměstnancem vykonávanou prací a v jejichž nedodržení bude
spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci. Věnováním dostatečné pozornosti řádnému a
srozumitelnému seznámení zaměstnance s předpisy lze předejít mnoha nepříjemnostem,
které mohou z neznalosti těchto předpisů plynout.
Zaměstnanec stvrzuje svým podpisem, že byl s předpisy řádně seznámen. V případně
soudního sporu se tedy nemůže odvolávat na to, že o existenci konkrétního vnitřního
předpisu nevěděl.
Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z
pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a
to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů
(ust. § 37 odst. 1 ZP). Toto ustanovení je odrazem směrnice Rady 91/553/EHS o
povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách týkajících se pracovní
smlouvy nebo pracovního poměru.
Uvedené opatření má přispět ke zvýšení právní jistoty zaměstnanců, což je důležité
zejména u zaměstnanců migrujících v rámci EU, a též ke zlepšení důkazní situace
v případě soudního sporu. Tímto ustanovením není dotčena informační povinnost
zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy podle § 31 ZP. 19
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Srov. Vysokajová M., Kahle B., Doležílek J. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 58.
Srov. Vysokajová M., Kahle B., Doležílek J. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 69.
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2.4.3

Povinnosti zaměstnance podle zákoníku práce

Pracovní poměr je právní vztah, z něhož vyplývá oběma účastníkům (zaměstnanci i
zaměstnavateli) rozsáhlý soubor práv a povinností. Zpravidla zde určitým právům jednoho
účastníka odpovídají adekvátní povinnosti účastníka druhého. Zvláštní význam mají ta
práva a povinnosti účastníků, jejichž plněním je dosahován cíl sledovaný uzavřením
pracovní smlouvy, tzv. pracovní závazek, a které jim vzájemně vznikají ode dne, kdy
vznikl pracovní poměr 20.
V ustanovení § 38 ZP jsou uvedeny základní právní povinnosti zaměstnance a
zaměstnavatele vyplývající z pracovního poměru. Základní povinností zaměstnance od
vzniku pracovního poměru je podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle
pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu
vyplývají z pracovního poměru (ust. § 38 odst. 1 písm. b) ZP).
Zákoník práce stanoví v hlavě II. části XIII. povinnosti zaměstnanců a vedoucích
zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné
činnosti.
2.4.3.1 Základní povinnosti zaměstnanců (podle ust. § 301 odst. 1 ZP)
Ode dne, kdy vznikl pracovní poměr nebo vztah založený některou z dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, je zaměstnanec povinen vedle výkonu sjednané práce
dodržovat také ostatní povinnosti, které mu z příslušného pracovněprávního vztahu
vyplývají. Zákoník práce taxativním výčtem ukládá všem zaměstnancům povinnosti,
s jejichž nesplněním spojuje příslušné pracovněprávní důsledky. Povinnosti uvedené v
ustanovení § 301 zák. práce patří k základním povinnostem zaměstnanců a představují ve
své obecnosti mravní imperativ kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém obsahu
znamená určitou míru loajality ve vztahu ke svému zaměstnavateli, a zároveň též i obecnou
prevenční povinnost zaměstnance ve vztahu k majetku a oprávněným zájmům
zaměstnavatele; jde o zcela legitimní požadavek na dodržení jisté přiměřené kvality
vzájemného (pracovněprávního) vztahu. Zákon zde vedle povinností vyplývajících z
právních předpisů a jiných předpisů vztahujících se k práci zaměstnance (§ 301 písm. c)
zák. práce) ukládá zaměstnanci, aby celým svým chováním v souvislosti s pracovním
20

Srov. Vysokajová M., Kahle B., Doležílek J. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 70.
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vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou nebo morální (non facere,
omittere), řádně hospodařil s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežil a
ochraňoval majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. Nelze
mít pochybnosti o tom, že dopustí-li se zaměstnanec útoku na majetek zaměstnavatele, jde
o jednání, které je v rozporu s povinnostmi uloženými zejména v ustanovení § 301 písm. d)
zák. práce. Na této povaze zaměstnancova jednání nemůže nic změnit ani skutečnost, že se
uvedeného jednání dopustí mimo pracovní dobu. Jinak řečeno, povinnosti zaměstnance
uvedené v ustanovení § 301 písm. d) zák. práce nejsou limitovány počátkem ani koncem
pracovní doby. 21
Zaměstnanci jsou povinni pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit
pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními
zaměstnanci. Výkon práce bývá zpravidla regulován pokyny nadřízených. Jedná se o právo
a zároveň povinnost vedoucích zaměstnanců řídit a kontrolovat práci podřízených
zaměstnanců (ust. § 302 odst. 1 písm. a) ZP). Povinnost zaměstnanců plnit pokyny
nadřízených se však vztahuje pouze na ty pokyny, které jsou vydány v souladu s právními
předpisy. Naopak nesplnění pokynu, který je vydán v rozporu s právními předpisy,
nepředstavuje porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci.
Zaměstnanci mají dále povinnost využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k
vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat právní
předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k
práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni. Zaměstnavatel není povinen
zaměstnance seznamovat s obecně závaznými právními předpisy, které jsou publikovány
ve Sbírce zákonů. Tato informační povinnost se vztahuje na předpisy takto nepublikované,
a proto pro zaměstnance jinou cestou nedostupné. Jedná se především o předpisy týkající
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou vykonávají.
Zaměstnanci

jsou

povinni

zdržet

se

jednání

v rozporu

s oprávněnými

zájmy

zaměstnavatele. Oprávněné zájmy zaměstnavatele může zaměstnanec narušit svým
chováním a jednáním, kterým např. negativně ovlivní postavení zaměstnavatele
v hospodářské soutěži, při výkonu jeho vlastnických práv, ochraně průmyslových práv,
apod. Bližší konkretizace povinností, které musí zaměstnanec dodržovat, aby se nedostal
21

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. 21 Cdo 59/2005
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do konfliktu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, může být uvedena v pracovním řádu,
v kolektivní smlouvě i ve smlouvě pracovní. Porušení takto stanovených povinností může
mít za následek pracovněprávní, ale i administrativní či trestní odpovědnost.

22

Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců stanoví ZP v ust. § 302. Vedoucími
zaměstnanci zaměstnavatele se rozumí především jeho orgány, tedy u zaměstnavatele,
který je právnickou osobou, jeho statutární orgán a u zaměstnavatele, který je fyzickou
osobou, zaměstnavatel. Dále jsou vedoucími zaměstnanci i jeho další zaměstnanci, kteří
jsou na jednotlivých stupních řízení oprávněni stanovit a ukládat podřízeným
zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci, dávat jim
k tomu závazné pokyny, jejichž nedodržení může mít za následek porušení pracovní kázně,
a zabezpečovat plnění povinností, které má zaměstnavatel vůči zaměstnancům. I na
vedoucí zaměstnance se vztahují ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) a § 301 ZP, které shodně
stanoví povinnosti vyplývající z pracovního poměru všem zaměstnancům. Ustanovení §
302 ZP tak uvedené povinnosti pro vyjmenované zaměstnance rozšiřuje. Porušením
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci pro tyto zaměstnance je jak neplnění povinností uvedených v § 301, tak i § 302 ZP
s důsledky z toho vyplývajícími.

23

Zákoník práce dále v § 303 rozšiřuje a doplňuje kromě obecné povinnosti uložené všem
zaměstnancům bez rozdílu další specifické povinnosti a obecně uznávané normy chování
pro taxativně vymezený okruh státních zaměstnanců. Okruh uložených povinností vychází
z postavení státních či jiných orgánů a organizací, u nichž jsou tito zaměstnanci
v pracovním poměru, a spočívají především v zajištění nestrannosti a neovlivnitelnosti
rozhodování těchto subjektů a v omezení jejich podnikatelské činnosti.
Obecně

stanovené

zákonné

povinnosti

zaměstnanců

může

zaměstnavatel

dále

konkretizovat ve vnitřních předpisech, zejména v pracovním řádu.
2.4.3.2 Výkon jiné výdělečné činnosti (ust. § 304 ZP)
Dále zákoník práce v § 304 upravuje povinnosti v případě výkonu jiné výdělečné činnosti
zaměstnanců v pracovněprávním vztahu. V průběhu trvání pracovního poměru má
zaměstnavatel v rámci tohoto ustanovení zajištěnu ochranu před konkurenčním jednáním
22
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Viz Vysokajová M., Kahle B., Doležílek J. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 378.
Srov. Součková, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 213.
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zaměstnance. V případě porušení povinností zde uložených může zaměstnavatel se
zaměstnancem rozvázat pracovní poměr a případně vymáhat náhradu škody, která mu
vznikla.
Zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu
vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u
něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Omezení se
nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.
Výdělečnou činností se rozumí taková činnost, s níž je obvykle spojeno poskytování
odměny, bez ohledu na to, v jakém právním vztahu je vykonávána a zda přinese zamýšlený
zisk. Rozhodující je, že je za účelem dosažení zisku vykonávána. Může jít o
pracovněprávní vztah, občanskoprávní vztah nebo o podnikání na základě živnostenského
oprávnění či výkon práce v obchodních společnostech. Výdělečná činnost musí být spojena
s aktivní činností a musí se jednat o shodný předmět činnosti s předmětem činnosti
zaměstnavatele. O výkon jiné výdělečné činností ve smyslu ustanovení § 304 zák. práce
jde u zaměstnance (společníka společností s ručením omezeným) tehdy, jestliže se vedle
svého zaměstnání podílí (kromě výkonu práv a povinností společníka vyplývajících jen z
jeho kapitálové účasti ve společnosti) též na činností společností vymezené předmětem
podnikání (činností) zapsaným v obchodním rejstříku. Výkon práv a povinností společníka
ve společnosti s ručením omezeným vyplývajících z pouhé kapitálové účasti ve společnosti
proto není sám o sobě výdělečnou činností ve smyslu ustanovení § 304 zák. práce, i když
jde o společnost, která má shodný předmět činností (podnikání) jako případný
zaměstnavatel společníka. 24
Výdělečnou činnost, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou
zaměstnanci

v pracovněprávním

vztahu,

mohou

zaměstnanci

v době uzavřeného

pracovněprávního vztahu vykonávat bez omezení. Aby se předešlo případným konfliktům
zájmů, je vhodné tuto úpravu konkretizovat v pracovním řádu, případně v pracovní
smlouvě. 25

24
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Viz Rozsudek Nejvyššího soudu z 30. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 872/96.
Srov. Vysokajová M., Kahle B., Doležílek J. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 382.
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2.4.3.3 Povinnosti a práva zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(ust. § 106 ZP)
Práva a povinnosti zaměstnanců, která jsou věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, stanoví zákoník práce v hlavě II. části V., v ust. § 106. Stanovení těchto konkrétních
povinností v zákoně má velký význam pro právní jistotu v případě sporu o to, zda určité
jednání zaměstnance je či není porušením pracovní kázně.
Je zřejmé, že není možné ani účelné vymezit v zákoníku práce veškeré předpisy týkající se
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci každého oboru lidské činnosti. Proto zákon
dává možnost jednotlivým zaměstnavatelům stanovit podrobná bezpečnostní pravidla ve
vnitřních předpisech. Zejména s těmito předpisy je spojena výše zmíněná informační
povinnost zaměstnavatele, neboť jedině tak lze na zaměstnanci spravedlivě požadovat
jejich znalost a dodržování.
Zaměstnanec má především právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na
informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich
působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. Předpisy musí být tedy
zaměstnanci vyloženy vhodnou formou odpovídající jeho kvalifikaci a případné nejasnosti
musí být zaměstnanci objasněny.
Dále je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že
bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život
nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění
povinnosti zaměstnance, nezakládá tedy ani porušení pracovní kázně.
Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou
součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Je zřejmé, že pro splnění této povinnosti
nepostačí jediné seznámení se s předpisy při nástupu do práce. Proto stanoví zákoník práce
povinnost účastnit se opakovaně školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně ověření znalostí zaměstnance.
Zákoník práce stanoví výslovný zákaz požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné
návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště,
vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele a kouřit na pracovištích a v
jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. S tím souvisí
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povinnost zaměstnance podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance
písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných
26

návykových látek .
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v
nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem
alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních
úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.
Kromě dalších povinností vyjmenovaných v § 106 ZP stanoví další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy také zvláštní
zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
2.4.4

Vnitřní předpisy (ust. § 305 ZP)

Prokazování porušování pracovní kázně nelze vázat jen na ustanovení § 301 a § 302 ZP,
když v těchto ustanoveních jsou základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích
zaměstnanců uváděny jen obecně, a je tedy v zájmu zaměstnavatele konkretizovat práva a
povinnosti zaměstnanců či vazby odpovědnosti mezi zaměstnanci v dalších vnitřních
předpisech, zejména v pracovním řádu. V opačném případě se zaměstnavatel vystavuje
značnému nebezpečí, že neunese v případě sporu v průběhu řízení důkazní břemeno
spojené s obsahem výpovědního důvodu v důsledku porušení pracovní kázně ve smyslu
ust. § 52 odst. 1 písm. g) ZP.
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U zaměstnavatele může vnitřní předpis stanovit mzdová nebo platová práva a ostatní práva
v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec.

Dříve toto zákon

umožňoval pouze u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. Vnitřní
předpis mohl stanovit práva podle předchozí věty také tehdy, jestliže to na něj bylo
kolektivní smlouvou přeneseno. Nálezem Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. ze dne
12.3.2008 bylo toto diskriminační ustanovení změněno, protože tímto ustanovením byla
omezena autonomie vůle zaměstnavatele a realizace jeho práva disponovat vlastním
majetkem tím, že vydávání pokynů organizujících nakládání s tímto majetkem je vázáno

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
27
Srov. usnesení Ústavního soudu, spis. zn. II. ÚS 324/99, Sb. ÚS Sv. 16, str. 385.
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buď na neexistenci odborové organizace nebo na to, že je toto právo na zaměstnavatele
přeneseno kolektivní smlouvou.
Vnitřní předpis nesmí ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům, pouze konkretizuje
povinnosti uložené zákoníkem práce. 28
Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením
vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům
zaměstnavatele přístupný. Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis po dobu 10
let ode dne ukončení doby jeho platnosti (ust. § 305 ZP).
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby byli zaměstnanci s vnitřním předpisem řádným
způsobem seznámeni. 29 Ve vlastním zájmu by rovněž měl zjistit, zda porozuměli jeho
obsahu. Za řádné seznámení s vnitřními předpisy odpovídají příslušní vedoucí
zaměstnanci. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci musí jejich znalost a
dodržování navíc vyžadovat a kontrolovat. 30
2.4.5

Pracovní řád ( ust. § 306 ZP)

Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu, který rozvádí ustanovení zákoníku
práce,

popřípadě

zvláštních

právních

předpisů

podle

zvláštních

podmínek

u

zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z
pracovněprávních vztahů. Pracovní řád však nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců
a nemůže obsahovat úpravu podle § 305 odst. 1 ZP. Nelze v něm ani zakládat nové nebo
zvyšovat či omezovat stanovené pracovněprávní ani jiné nároky zaměstnanců.
V pracovním řádu je možné stanovit například postup při určování nástupu na dovolenou,
postup při prokazování překážek v práci, postup, jak se kontrolují věci, které zaměstnanci
vnášejí nebo odnášejí, jak se dělají osobní prohlídky, kdy je nutné uzavřít dohodu o
hmotné odpovědnosti, atd. Také je možné v pracovním řádu upravit postup při povolování
výkonu jiné výdělečné činnosti zaměstnanců, je-li shodná s předmětem činnosti
zaměstnavatele.
Pokud zaměstnavatel v pracovním řádu stanoví příslušného vedoucího zaměstnance, na
jehož pokyn je zaměstnanec povinen se podrobit vyšetření, zda není pod vlivem alkoholu
Srov. Vysokajová M., Kahle B., Doležílek J. Zákoník práce s komentářem. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 384.
Povinnost řádně seznámit zaměstnance s vnitřními předpisy vyplývá z ustanovení § 37 odst. 5 ZP.
30
Srov. Zrutský, J., Porušení pracovní kázně – rozvázání pracovního poměru, Právní rádce 2000, č.5, s. 16.
28
29
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či jiných návykových látek, pak bude mít nepodrobení se takovému vyšetření za následek
porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci s možnými právními důsledky, včetně případného skončení pracovního
poměru. Určení okruhu pro tento příkaz oprávněných vedoucích zaměstnanců v pracovním
řádu je podmínkou vynutitelnosti splnění povinnosti zaměstnance podrobit se tomuto
vyšetření.
Zaměstnavatel také může v pracovním řádu upravit zákaz kouření vyhlášením nekuřáckých
pracovišť jako formu ochrany zdraví nekuřáků, ale opět je to pouze možnost, nikoli
povinnost.
Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance a porušení povinností z něj
vyplývajících je považováno za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů.
Zaměstnavatel může v pracovním řádu (nebo jiném interním předpisu) také stanovit různé
stupně intenzity porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci hodnotící konkrétní případy jednání zaměstnanců.
Takové vymezení zaměstnavatele však není právně závazné, a soud při určování stupně
intenzity porušení se vnitřním předpisem zaměstnavatele v tomto ohledu nemusí řídit.
Ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce patří k právním normám s relativně neurčitou
(abstraktní) hypotézou, tj. k takovým právním normám, jejichž hypotéza není stanovena
přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v
každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem
neomezeného okruhu okolností.
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Za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci však nelze považovat nedodržení pracovním řádem požadovaných
vyšších nároků na osobní vlastnosti zaměstnance a na úroveň jeho chování
v mimopracovní době. Takové jednání však může být považováno za nesplňování
požadavků zaměstnavatele nezbytných pro řádný výkon sjednané práce a jako takové může
být rovněž postiženo výpovědí z pracovního poměru. 32
Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit pracovní
řád jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání nebo

31
32

Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99.
Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.10.2001, sp. zn. 21 Cdo 1628/2000, SR/NS, svazek č. 11, str. 95
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změna neplatné. Zaměstnavatelé taxativně vyjmenovaní v ust. § 303 odst. 1 ZP mají
povinnost pracovní řády vydávat s ohledem na širší okruh povinností jejich zaměstnanců.
2.4.6

Povinnosti vyplývající ze smlouvy

Jiné povinnosti lze se zaměstnancem dohodnout prostřednictvím pracovní smlouvy.
V pracovní smlouvě jsou dohodnuty základní povinnosti a práva obou účastníků
pracovního poměru. Uvádí se v ní druh práce, místo výkonu práce, může obsahovat i další
ujednání, z nichž vyplývají další povinnosti. Třeba, že zaměstnanec bude při práci nosit
jednotný pracovní oděv a jmenovku.
Časté pochybení zaměstnavatelů spočívá v nesprávném pochopení účelu pracovní náplně
(popisu práce). Někteří vedoucí zaměstnanci se domnívají, že pracovní náplní mohou bez
souhlasu zaměstnance změnit sjednaný druh práce. Vede je k tomu věta, obsažená ve
většině pracovních smluv, znějící: „zaměstnanec bude plnit další úkoly dle pokynu
vedoucího zaměstnance“. Na jejím základě vedoucí zaměstnanci chtějí zaměstnanci
přidělovat i práce nad rámec druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Takový výklad
je nesprávný.
Pracovní náplň konkretizuje sjednaný druh práce a mohli bychom ji definovat jako
podrobné vymezení povinností zaměstnance, vyplývajících ze sjednaného druhu práce. V
rámci druhu práce může zaměstnavatel měnit obsah pracovní náplně bez souhlasu
zaměstnance. Pracovní náplní však nelze druh práce změnit. 33
Není tedy porušením pracovní kázně, odmítne-li zaměstnanec konat jiné práce, než které
spadají do sjednaného druhu práce. Zaměstnavatel nemůže s odkazem na pracovní náplň
bez dalšího požadovat, aby zaměstnanec konal práce, které se sjednanému druhu práce
vymykají. 34 Porušením pracovním kázně dále není, odmítne-li zaměstnanec výkon práce,
kterou nemůže vykonávat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.
Poněkud jiným druhem smlouvy, ze které zaměstnancům plynou práva a povinnosti je
kolektivní smlouva, upravená v ust. § 22 a n. ZP. Kolektivní smlouvu může uzavřít pouze
zaměstnavatel (více zaměstnavatelů) a jedna či více odborových organizací. Především v
kolektivní smlouvě je možné upravit mzdová nebo platová práva a ostatní práva v
pracovněprávních vztazích, jakož i práva nebo povinnosti účastníků této smlouvy.
33
34

Srov. Zrutský, J., Porušení pracovní kázně – rozvázání pracovního poměru, Právní rádce 2000, č.5, s. 16.
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Cz 3/88.
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Kolektivní smlouva, stejně jako vnitřní předpis, nemůže ukládat povinnosti jednotlivým
zaměstnancům.
S touto problematikou úzce souvisí právo na stávku. Toto právo je zaručené Listinou
základních práv a svobod a nelze tedy zaměstnance za výkon jeho práva postihovat a toto
jeho jednání považovat za porušení pracovní kázně. Právo na stávku lze vykonat nejen ve
sporu o uzavření kolektivní smlouvy, ale i za účelem obrany jiných hospodářských a
sociálních zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatele. Pokud však stávka nesouvisí se
sporem o uzavření kolektivní smlouvy ani obranou hospodářských a sociálních zájmů
zaměstnanců, nemůže být posuzována ani analogicky podle zákona č. 2/1991 Sb., o
kolektivním vyjednávání. Účast zaměstnance na stávce, jejímž účelem není obrana
hospodářských a sociálních zájmů, ale prosazování personálních zájmů zaměstnance, je
porušením pracovní kázně (např. stávka jako forma nesouhlasu proti personálnímu
obsazení vedoucích pozic u zaměstnavatele).
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V novém zákoníku práce je nyní obsažena mnohem podrobnější úprava obsahu
kolektivních smluv. Postup při jejich uzavírání, včetně řešení sporů mezi účastníky, je i
stanoven v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
2.4.7

Povinnosti stanovené závaznými pokyny

Povinnost plnit pokyny nadřízených zahrnuje plnění pokynů daných jednotlivě i pokynů
daných hromadně všem zaměstnancům. Nejedná se však o pokyny s charakterem obecně
závazného právního předpisu. Z užití pojmu pokyn či příkaz vyplývá, že zaměstnanec musí
být vždy s jeho obsahem seznámen (nebo musí být o něm uvědomen a musí mu být dána
možnost se s ním seznámit).
Jde především o pokyny bezprostředně nadřízených i příslušných nadřízených na vyšších
stupních řízení zaměstnavatele. To znamená, že se jedná o pokyny všech vedoucích
zaměstnanců zaměstnavatelem, od ředitele až po mistra. Nejedná se však o pokyny dané
zaměstnavateli státními orgány nebo orgány řídícími činnost zaměstnavatele jako
právnické osoby - tyto pokyny zpravidla zavazují zaměstnance až ve chvíli, kdy jsou na ně
výslovně přeneseny, ale obvykle ne přímo. Toto přenesení nemusí mít formu příkazu nebo
pokynu.
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2104/2001.
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V praxi velmi často záleží na zvyklostech zavedených u zaměstnavatele, neboť způsob
přesunu těchto závazků ze zaměstnavatele na zaměstnance není výslovně určen. Stačí dát
tyto pokyny na vědomí, nebo o nich uvědomit zaměstnance a umožnit jim, aby se s nimi
seznámili. U pokynů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je povinnost vedoucích
pracovníků seznámit s nimi ostatní zaměstnance výslovně stanovena zákonem (stejně jako
u předpisů a pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci).
Pokyny jsou zpravidla realizací oprávnění vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele řídit
práci podřízených zaměstnanců. Jedná se buď o normativní instrukce, nebo o individuální
pokyny.
Pokyny nadřízených jsou zpravidla vydávány k doplnění a konkretizaci pracovních úkolů
vyplývajících z pracovní smlouvy. Pokyny jsou oprávněni ukládat vedoucí zaměstnanci
zaměstnavatele. Nesprávně se někdy za tyto vedoucí považuje pouze úzký okruh
vedoucích pracovníků zaměstnavatele jako například ředitel, jeho náměstci a podobně.
Vedoucím zaměstnancem je však každý zaměstnanec, který je pověřen vedením na
jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele. Je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným
pracovní úkoly, organizovat řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu
závazné úkoly. Z tohoto hlediska je tedy vedoucím mistr, který ukládá pracovní úkoly
podřízeným dělníkům, vedoucí pracovní skupiny nebo čety, vedoucí oddělení ukládající
pracovní úkoly podřízeným administrativním pracovníkům a podobně. Pokyny se vydávají
zpravidla při řízení výroby, pracoviště nebo oddělení.
Správně udělený pokyn musí splňovat určité náležitosti. Musí být srozumitelný,
jednoznačný, konkrétní, aby podřízený věděl, co a jak má plnit. Právní předpisy nestanoví
podmínku písemné formy pokynu. Přesto se řada zejména závažných pokynů vydává
písemnou formou, aby mohla být v případě potřeby prokázána spolehlivě jejich existence a
obsah. Převážně se pokyny ukládají ústně. Vedoucí by se však vždy měl přesvědčit o tom,
zda podřízený, jemuž pokyn adresoval, pokynu rozuměl.
Závazné pokyny (příkazy) vedoucích zaměstnanců musejí být v souladu s právními
předpisy, vnitřními předpisy a pracovní smlouvou. Není proto porušením pracovní kázně
nesplnění protiprávního pokynu, který je v rozporu s obsahem pracovní smlouvy. Závazný
pokyn musí vydat příslušný vedoucí zaměstnanec, který je k tomu oprávněn. Porušením
pracovní kázně není jednání spočívající v tom, že zaměstnanec nesplnil určitý úkol pro
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nedostatečnou zručnost nebo nesplnil pokyn, který byl vydán v rozporu s právními
předpisy.
Zaměstnavatel však musí prokázat, zda mu zaměstnanec porozuměl. Měl by přihlédnout i k
věku, ke zkušenostem a duševní vyspělosti zaměstnance. 36

2.5 Kontrola dodržování práv a povinností v pracovněprávních vztazích
podle zákona o inspekci práce
Z výše uvedeného vyplývá, že zákoník práce a jiné právní předpisy stanoví na mnoha
místech povinnosti zaměstnancům, za jejichž porušení může následovat sankce v krajním
případě v podobě skončení pracovního poměru.
S účinností od 1. 6. 2005 byl přijat zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Tento zákon
upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku
ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů
inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených
povinností. Tímto zákonem se zřizují Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty
práce, které jsou správními úřady a jejich označení, sídla a územní obvody jsou uvedeny
v příloze k tomuto zákonu.
Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů,
z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců
nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti
v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců,
náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, s výjimkou právních předpisů o
zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatelů (které nadále patří do působnosti úřadů práce), dále kontrolují dodržování
povinností vyplývajících z právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, k zajištění bezpečnosti provozu
technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a o bezpečnosti provozu
vyhrazených technických zařízení, dále právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň,
mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti nebo o bezmocnou osobu a
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Srov. Zrutský, J., Porušení pracovní kázně – rozvázání pracovního poměru, Právní rádce 2000, č.5, s. 16.

38

konečně právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní
činnosti dětmi.
Úřad a inspektoráty rovněž kontrolují dodržování kolektivních smluv v částech, ve kterých
jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních
předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce. Právní předpisy, jejich
dodržování úřad a inspektoráty kontrolují, jsou tedy zejména zákon č. 262/2006 Sb.
zákoník práce, zák. č. 143/1992 Sb. o platu, a zák. č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky.
Zákon o inspekci práce v § 6 vymezuje okruh kontrolovaných osob, na které se vztahuje
působnost úřadu a inspektorátů, jsou jimi zejména zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci,
fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu a nikoho
nezaměstnávající a další stanovené fyzické či právnické osoby. Kontrolované osoby jsou
povinny vytvořit podmínky k výkonu kontroly, jsou povinny poskytnout součinnost
odpovídající oprávněním kontrolujícího inspektora, poskytnout materiální a technické
zabezpečení pro výkon kontroly.
V části čtvrté tohoto zákona jsou upraveny konkrétní přestupky fyzických osob a správní
delikty právnických osob na jednotlivých úsecích, které zákon vymezuje takto:

– součinnost zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance
– rovné zacházení
– pracovní poměr nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
– odměňování zaměstnanců
– náhrady
– pracovní doba
– dovolená
– bezpečnost práce
– zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
– bezpečnost technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
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– vyhrazená technická zařízení
– výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti.

Na každém úseku zákon vymezuje jednotlivé skutkové podstaty přestupků či správních
deliktů, za které vždy stanoví sankci, nejčastěji v podobě peněžité pokuty. Ponechává na
správním uvážení příslušnému orgánu, zda pokutu udělí či nikoli a v jaké výši, pouze
stanoví její nejvyšší možnou hranici. Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne
k jejím poměrům, k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho
následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Jinak se bude posuzovat např. opakované
úmyslně zaviněné porušení povinností, jinak se bude hodnotit porušení předpisu vedoucím
zaměstnancem, který se teprve zapracovává. 37
Kromě postihů ve správním řízení mohou mít výsledky šetření úřadu či inspektorátů i
příslušné pracovněprávní následky. Dopustí-li se jednání popsaného v některé ze
skutkových podstat uvedených v zákoně o inspekci práce např. vedoucí zaměstnanec, je
možné toto jednání považovat za porušení pracovní kázně s důsledky z toho vyplývajícími.

2.6 Intenzita porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci může dosahovat různé intenzity. A ta by měla být hlavním hlediskem při
rozhodování o postihu. Pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je tedy nutné vždy zavinění
zaměstnance, přičemž jeho jednání musí dosáhnout určité intenzity. V současnosti se
rozlišují tři intenzity porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci:

1. méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci,
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Obdobně Jouza, L. Nový zákon o inspekci práce. Práce a mzda 2005, č. 7-8 , s. 1.
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2. závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci,
3. porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
Zákoník práce nezná nižší stupeň porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, než je méně závažné porušení, proto
každé porušení pracovní kázně, které nelze podřadit pod závažné porušení, popřípadě pod
porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, je vždy méně závažné porušení
pracovní kázně. 38 Lze připustit, že i opakované pětiminutové pozdní příchody do
zaměstnání po předchozím písemném upozornění na možnost výpovědi by výjimečně
mohly být důvodem výpovědi. Měla by však takovým jednáním např. vzniknout škoda,
nebo by mělo být ohroženo plnění úkolů zaměstnavatele či narušena pracovní kázeň na
pracovišti. Jednalo by se o porušení pracovní kázně méně závažným způsobem. 39
O tom, které jednání lze podřadit pod porušení pracovní kázně a o rozlišení mezi
jednotlivými stupni intenzity porušení není v praxi jednotný názor a hlavní úlohu má
v tomto případě opět judikatura.
Pro posouzení, zda zaměstnanec porušil pracovní kázeň méně závažně, závažně nebo
zvlášť hrubým způsobem, zákon nestanoví, z jakých hledisek má v případě sporu soud
vycházet. V zákoníku práce ani v ostatních pracovněprávních předpisech nejsou pojmy
méně závažné porušení pracovní kázně, závažné porušení pracovní kázně a porušení
pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem definovány, přičemž na jejich vymezení závisí
možnost a rozsah postihu zaměstnance za porušení pracovní kázně. Vymezení hypotézy
právní normy tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu.
Soud může 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 níž 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 nebo mohl způsobit zaměstnavateli škodu apod.
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Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, spis. zn. 21 Cdo 3019/2000, Soudní Judikatura č. 3/2002, str. 232.
Srov. Zrutský, J., Porušení pracovní kázně – rozvázání pracovního poměru, Právní Rádce 2000, č.5, s. 16.
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Zákon zde ponechává soudu širokou možnost uvážení, aby rozhodnutí o platnosti
rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením nebo výpovědí odpovídalo tomu, zda
po zaměstnavateli lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj
nadále pokračoval. 40
Rozlišujeme tedy mezi třemi intenzitami porušení pracovní kázně, a to méně závažné
porušování pracovní kázně, závažné porušení pracovní kázně a porušení pracovní kázně
zvlášť hrubým způsobem. Konkrétní míru intenzity v případě postihu zaměstnance hodnotí
zaměstnavatel. Zaměstnavatel by však při hodnocení intenzity neměl postupovat libovolně
a při rozhodování o míře intenzity porušení pracovní kázně by měl přihlédnout k obecně
uznávaným hlediskům. Jinak se vystavuje následkům plynoucím z neplatného rozvázání
pracovního poměru v případě prohraného soudního sporu se zaměstnancem. Zaměstnanec
má v takovém případě nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku po dobu, kdy
mu v důsledku neplatného rozvázání pracovního poměru nebyla přidělována práce (ust. §
69 odst. 1 ZP).

2.7 Způsobení škody
Samotná existence škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli není pojmovým
znakem porušení pracovní kázně. Tedy k tomu, aby zaměstnanec porušil pracovní kázeň,
není nutné, aby svým jednáním způsobil zaměstnavateli škodu. Pokud svým jednáním,
které porušení pracovní kázně zakládá, škodu způsobí, zaměstnavatel k tomu pak přihlédne
při určování intenzity porušení pracovní kázně. Navíc ještě zaměstnanec odpovídá
zaměstnavateli podle zákoníku práce za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením
povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Zákoník práce rozlišuje v případě odpovědnosti zaměstnance za škodu jednu obecnou
skutkovou podstatu a tři zvláštní skutkové podstaty (odpovědnost za nesplnění povinnosti
k odvrácení škody, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec
povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů).
Tato úprava v ust. § 250 a n. ZP se použije vždy, kdy zaměstnanec poruší při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nějakou právní povinnost a
Srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28.6.1995, sp. zn. 6 Cdo 53/94, uveřejněný v časopise
Práce a mzda č. 7-8, roč. 1996 a rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19.1.2000, sp. zn. 21
Cdo 1228/99, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, roč. 2001.
40
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zaměstnavateli z takového jednání vznikne škoda. Pokud zaměstnanec způsobí
zaměstnavateli škodu, za kterou odpovídá, vznikne zaměstnavateli vůči zaměstnanci
pohledávka, která je za splnění zákonných podmínek způsobilá k započtení. Podle § 326
ZP se závazky v pracovněprávních vztazích řídí mimo jiné i podle § 580 a 581 občanského
zákoníku, tedy právní úpravou započtení pohledávek v občanském právu. To znamená, že
mají-li zaměstnavatel a zaměstnanec vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného
druhu, zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní
vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly
pohledávky způsobilé k započtení. Oproti původnímu zákoníku práce se v současném
objevuje výslovný odkaz na použití občanskoprávní úpravy započtení v pracovněprávních
vztazích, což pracovněprávní vztahy výrazně posílí a zjednoduší.
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3 Porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci a jeho následky
Pokud se u zaměstnavatele objeví případ porušení povinnosti vyplývající z předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, je třeba, aby zaměstnavatel, případně
příslušný vedoucí zaměstnanec, nejprve pečlivě každý takový případ vyšetřil a zhodnotil
podle konkrétních okolností a podmínek na konkrétním pracovišti.
Od doby zrušení kárných opatření č. 3/1991 Sb., s účinností od 1. 2. 1991 (viz kapitola I.
bod 1.4) už zákoník práce ukládání obdobných sankcí neumožňuje. V případě porušení
povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci může
byt zaměstnanec postižen řadou způsobů, které zákoník práce nabízí. Vhodnou formou
postihu je především také projednání, domluva, upozornění, apod., tedy jiné dobrovolné
mechanizmy ke sjednání nápravy. Skončení pracovního poměru by mělo být v této
posloupnosti považováno až za poslední řešení, kdy nápravy nejde dosáhnout jiným
způsobem.

3.1 Postihy zaměstnance nevedoucí ke skončení pracovního poměru
Není nutné v každém případě postupovat cestou sankcí a následků, které nabízí zákoník
práce. V některých případech postačí k nápravě pouhá ústní domluva. Je třeba zdůraznit, že
v tomto případě záleží pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, jak tuto situaci vyřeší. Pokud
nezvolí řešení správné, je pak na zaměstnanci, aby podnikl příslušné kroky na svoji obranu.
Zaměstnavatel má právo v případě porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících
se k zaměstnancem vykonávané práci postihnout zaměstnance jiným způsobem, než je
ukončení pracovního poměru, např. nepřiznáním či krácením náhrady mzdy, platu či
nepřiznáním odměn.
Zákoník práce upravuje řadu prostředků postihu porušení povinnosti vyplývající z předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Patří do povinností vedoucího
zaměstnance, aby v každém jednotlivém případě zhodnotil intenzitu porušení povinnosti
vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci v souvislosti
s osobou zaměstnance, který povinnosti porušil. Je třeba vzít též v úvahu, že co je
v určitých podmínkách méně závažným porušením povinnosti vyplývající z předpisů
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vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, mů že být v jiných podmínkách
považováno za porušení závažné.
3.1.1

Nepřiznání nebo krácení náhrady mzdy

Za porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci nelze zaměstnance postihovat jakýmikoliv pokutami, tj. následným krácením mzdy,
na níž vznikl nárok splněním podmínek podle příslušných předpisů či kolektivních smluv.
Možný postih ve mzdové oblasti může zpravidla přicházet v úvahu jen v oblasti
nadtarifních složek mzdy, u kterých vzhledem k podmínkám stanoveným pro jejich
poskytování nárok vzniká až na základě rozhodnutí zaměstnavatele o přiznání příslušné
složky mzdy a její výši, tj. v případech, kdy jde například o formu prémií, u nichž jednou z
podmínek pro jejich přiznání je řádné plnění pracovních povinností, nebo o formu
mimořádných odměn, přiznávaných na základě zhodnocení pracovních výsledků za určené
období.
Náhrada mzdy se poskytuje tehdy, jestliže z určitých v právních předpisech uvedených
důvodů, nemohl práci vykonávat. Z povahy náhrady mzdy tedy plyne, že se poskytuje
zaměstnanci místo mzdy nebo místo platu. Za zákonem vymezených podmínek může dojít
k nepřiznání nebo krácení náhrady v důsledku porušení povinnosti vyplývající z předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
3.1.2

Nepřiznání mzdy za svátek

Náhrada mzdy za svátek (náležející zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl
na jeho obvyklý pracovní den) nepřísluší zaměstnanci, který neomluveně zameškal směnu
bezprostředně předcházející svátku nebo bezprostředně po něm následující nebo směnu
nařízenou zaměstnavatelem na svátek, popřípadě část některé z těchto směn.
3.1.3

Krácení náhrady mzdy při výkonu služby v ozbrojených silách a v civilní
službě

Zaměstnanec má po dobu prvních dvou týdnů výkonu služby nárok na náhradu průměrné
mzdy příslušející mu za toto období, opět s podmínkou, že zaměstnanec se nedopustil
porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci. Zaměstnavatel může krátit náhradu mzdy za jeden až tři dny za každý pracovní den
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nebo jeho převážnou část neomluveně zameškanou v době čtyř týdnů před nástupem
vojenské nebo civilní nebo vojenské služby.
3.1.4

Krácení nároku na dovolenou

Zaměstnavatel může zaměstnanci krátit dovolenou na zotavenou, jde-li o porušení
povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
spočívající v neomluvené absenci; za každou neomluveně zameškanou směnu (pracovní
den) může zaměstnavatel krátit zaměstnanci dovolenou na zotavenou o jeden až tři dny,
přičemž neomluvená zameškání kratších částí jednotlivých směn se sčítají. Působí-li u
zaměstnavatele odborový orgán, rozhoduje o tom, zda jde o neomluvenou absenci,
zaměstnavatel v dohodě s odborovým orgánem; o vlastním krácení dovolené na
zotavenou rozhoduje již zaměstnavatel sám.
V zájmu správného posouzení, zda krácení dovolené nebo za ni příslušející náhradu mzdy
bylo opodstatněné, je soud oprávněn přezkoumávat, zda nepřítomnost zaměstnance v práci
byla neomluvenou absencí, čí nikoliv. Zaměstnanec může mít právní zájem na tomto
určení např. z důvodu hodnocení pracovních výsledků, vyznačení neomluvené absence
v pracovním posudku, rozhodnutí o krácení dovolené apod.

3.2 Postihy zaměstnance vedoucí ke skončení pracovního poměru
Jak bylo vysvětleno výše, povinnost dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je jednou ze základních povinností
každého zaměstnance. Je tedy zřejmé, že porušení těchto povinností může být i důvodem k
rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Může být důvodem výpovědi
podle § 52 odst. 1 písm. g) ZP nebo okamžitého zrušení pracovního poměru podle § 55
odst. 1 písm. b) ZP.
3.2.1

Výpověď

Zaměstnanci lze dát výpověď pouze z důvodů, které jsou uvedeny v zákoníku práce v § 52.
Výpovědní důvody jsou pro zaměstnavatele v zákoně stanoveny kogentně, což znamená,
že nelze dát zaměstnanci výpověď z žádného jiného důvodu (nelze např. rozšiřovat
výpovědní důvody o další, na kterých se účastníci dohodnou v pracovní nebo kolektivní
smlouvě). Existence řádného výpovědního důvodu je jednou z podmínek platnosti
výpovědi.

46

Podle ust. § 52 odst. 1 písm g) ZP může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, jsou-li u
zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit
pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné
porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s
porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
písemně upozorněn na možnost výpovědi.
3.2.1.1

Porušování pracovní kázně méně závažným způsobem

Pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době
posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi (ust. § 52
odst. 1 písm. g), věta za středníkem ZP).
Výpovědní důvod podle ust. § 52 odst. 1 písm. g) ZP bývá často chybně zaměňován
s výpovědním důvodem podle písmena f) téhož ustanovení, který lze použít, nesplňuje-li
zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo
nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li
nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné
zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době
posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené
době neodstranil. Tento výpovědní důvod nesouvisí s porušení povinnosti vyplývající
z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zaměstnancem a vzhledem
k tomu, že výpovědní důvod musí být ve výpovědi skutkově vymezen tak, aby jej nebylo
možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná, a důvod výpovědi nelze
dodatečně měnit (ust. § 50 odst. 4 ZP), je třeba tyto dva výpovědní důvody přesně
rozlišovat.
Protože výpovědní důvod použitý ve výpovědi z pracovního poměru je charakterizován
jeho skutkovým vymezením, v případě sporu vychází soud při posouzení, o jaký
výpovědní důvod jde, ze skutkového vylíčení tohoto důvodu; okolnost, zda, popřípadě jak,
zaměstnavatel tento důvod právně kvalifikoval, tu není sama o sobě významná. Je totiž
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věcí soudu, aby posoudil, který v ustanovení § 52 odst. 1 ZP uvedený výpovědní důvod byl
skutkovým vylíčením důvodu výpovědi opravdu naplněn. 41
Tento problém je řešen například v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2006, spis.
zn. 21 Cdo 758/2006. V tomto konkrétním případě se jednalo o to, že zaměstnavatel dal
zaměstnankyni výpověď z toho důvodu, že jako učitelka „soustavně nevhodným přístupem
k dětem jednomu z žáků způsobila zdravotní problémy (poruchy dýchání) v důsledku
vleklého stresu“. V řízení bylo prokázáno, že zaměstnankyní běžně uplatňovaný
„autoritativní projev vůči žákům“, v němž zaměstnavatel neshledával nic závadného, se v
případě tohoto žáka neosvědčil, ačkoli tento žák v jiných hodinách a s jinými pedagogy
problémy neměl; autoritativnímu přístupu zaměstnankyně se nechtěl nebo i nedokázal
přizpůsobit a podřídit tak jako jiné děti.
V tomto případě jde tedy o posouzení, zda toto jednání zaměstnankyně má být z hlediska
důvodu výpovědi z pracovního poměru podřazeno pod ustanovení § 52 odst. 1 písm. f)
věty za středníkem ZP nebo pod ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) ZP.
Ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) ZP je charakterizováno tím, že zaměstnanec poruší
povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Má-li
být toto porušení právně postižitelné jako důvod k rozvázání pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele, musí být porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance zaviněno
(alespoň z nedbalosti) a musí dosahovat určitý stupeň intenzity. Zákoník práce rozlišuje
mezi soustavným méně závažným porušením, závažným porušením a porušením
povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem. Přitom může mít zaměstnanec dobré pracovní výsledky, ale (přestože
dobrých pracovních výsledků dosahuje) porušuje některé své povinnosti, jež z pracovního
poměru vyplývají.
Oproti tomu uplatnění výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. f) věty za
středníkem ZP, spočívajícího v neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance,
především vůbec nevyžaduje porušení pracovních povinností (i když není vyloučeno, že
neuspokojivých pracovních výsledků může zaměstnanec dosahovat také proto, že některé
své povinnosti porušuje). Ustanovení § 52 odst. 1 písm. f) věty za středníkem ZP vychází

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1524/98, uveřejněný pod č. 11 v
časopise Soudní judikatura, roč. 1999.
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totiž z objektivního zjištění, že 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, že zde objektivně neuspokojivé pracovní výsledky existují. Přitom,
oproti výpovědnímu důvodu podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) ZP (jak již výše
uvedeno), je zcela nepodstatné, zda zaměstnanec všechny své povinnosti plní a pracovní
povinnosti dodržuje (chodí do práce, dodržuje pracovní dobu, respektuje pokyny
nadřízených atd.). Rozhodující pro posouzení, zda vytýkané jednání představuje
neuspokojivé pracovní výsledky ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 písm. f) věty za
středníkem ZP nebo zda jde o porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci ve smyslu ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) ZP, (v tomto
případě konkrétně věty za středníkem), 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,
nemůže se jednat o výpovědní důvod podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. g) věty za
středníkem ZP, ale případně, při splnění dalších zákonných požadavků, pouze o výpovědní
důvod podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. f) věty za středníkem ZP.
Protože v tomto případě nebylo v řízení prokázáno, že by zaměstnankyně porušovala
povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, byť i
z nedbalosti, soud vycházel z toho, že důvod výpovědi je třeba – s ohledem na jeho
skutkové vymezení – posoudit podle ustanovení § 52 odst. 1 písm. f) věty za středníkem
ZP, tedy jako neuspokojivé pracovní výsledky. 42
Důvod k výpovědi podle § 52 odst. 1 písm. g) věta za středníkem ZP je pouze tehdy, jde-li
o soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci. O soustavné méně závažné porušování povinnosti
vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci půjde v případě
nejméně tří méně závažných porušení pracovních povinností, pokud je mezi nimi
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Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2006, spis. zn. 21 Cdo 758/2006.
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přiměřená časová souvislost a jestliže posouzení všech okolností případu odůvodňuje
závěr, že zaměstnanec ani v budoucnu nehodlá pracovní kázeň dodržovat. 43
Předpoklady pro výpověď podle § 52 odst. 1 písm. g) věta za středníkem ZP tedy jsou:
a) porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci méně závažným způsobem minimálně ve třech případech; nemusí jít o stejné případy
porušení,
b) přiměřená časová souvislost mezi jednotlivými porušeními povinnosti vyplývající
z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; výkladem § 58 odst. 1 ZP
lze dospět k závěru, že by nemělo jít o delší období než jeden rok. Mělo by se jednat o
takovou časovou souvislost, kdy navazuje jedno porušení na další v takovém časovém
intervalu, že lze hovořit o sledu jednotlivých na sebe navazujících porušení povinnosti
vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, 44
c) písemné upozornění na možnost výpovědi při dalším porušení pracovních povinností;
písemné upozornění je třeba zaměstnanci předat nejpozději při méně závažném porušení,
které předcházelo méně závažnému porušení, po kterém následovala výpověď. Zákoník
práce nevyžaduje, aby po každém porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících
se k zaměstnancem vykonávané práci méně závažným způsobem byl zaměstnanec písemně
upozorněn na možnost výpovědi. Postačí pouze jedno písemné upozornění a zaměstnavatel
musí prokázat, že upozornění zaměstnanci doručil,
d) doručení výpovědi zaměstnanci do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu
zaměstnavatel dozvěděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v
cizině do 2 měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod
výpovědi vznikl. Po marném uplynutí těchto lhůt právo dát zaměstnanci výpověď z tohoto
důvodu zaniká. Stane-li se v průběhu 2 měsíců jednání zaměstnance, v němž je možné
spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, je možné dát výpověď nebo s ním
okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o
výsledku tohoto šetření (ust. § 58 odst. 1 a 2 ZP).
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Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 28. 4. 1992, spis. zn. 6 Cdo 1/1992.
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu, spis. zn. 21 Cdo 3019/2000.
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Šetřením jiného orgánu se rozumí nejen provádění vyšetřovacích úkonů po zahájení
trestního stíhání pracovníka (§ 160 a násl. trestního řádu), ale i postup orgánů činných v
trestním řízení, jenž směřuje k prověření došlého oznámení o trestném činu, jakož i
došlých podnětů k trestnímu stíhání (§ 158 odst. 3 trestního řádu).
Pokud se tedy jednání pracovníka stalo předmětem šetření uvedených orgánů, prodlužuje
se lhůta k podání výpovědi pracovního poměru (k okamžitému zrušení pracovního
poměru) tak, že skončí uplynutím dvou měsíců počítaných ode dne, kdy se zaměstnavatel
dověděl o výsledku tohoto šetření, nejpozději však uplynutím jednoho roku ode dne, kdy
důvod výpovědi (okamžitého zrušení pracovního poměru) vznikl. 45
3.2.1.2

Závažné porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci

Zákoník práce pojem závažné porušení pracovní kázně nedefinuje, a proto je třeba opět
vycházet ze soudní praxe a při rozhodování o stupni intenzity porušení povinnosti
vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci přihlédnout
k obecně uznávaným hlediskům.
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V případě závažného porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci může dát zaměstnavatel výpověď zaměstnanci podle
ust. § 52 odst. 1 písm. g) věta první ZP. Na rozdíl od soustavného méně závažného
porušování povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci se zde nevyžaduje písemné upozornění, ani porušení pracovních povinností v
několika případech. Zaměstnanec může obdržet výpověď bez předchozího upozornění a
bez jiného jeho předchozího porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci. Opět zde platí ust. § 58 odst. 1 a 2 ZP ohledně lhůty
pro doručení výpovědi.
3.2.1.3 Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
Za určitých okolností nemůže zaměstnavatel rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr
výpovědí, přestože je dán důvod k výpovědi. Jedná se o takové případy, kdy by se
důsledky výpovědi projevily zvlášť tíživě vzhledem k situaci, v níž se zaměstnanec
Viz rozsudek bývalého Nejvyššího soudu České republiky z 5. 10. 1992, 6 Cdo 52/92.
Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99,
uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, roč. 2001.

45
46

51

nachází. Právní úprava používá v této souvislosti pojem ochranná doba. V souvislosti
s ochrannou dobou je důležitá objektivní existence určité situace, která nastala a kvůli které
je zaměstnanec chráněn před výpovědí. Zákoník práce tyto situace stanoví v § 53 odst. 1.
Jedná se například o dobu:

–

kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost

úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti
zaměstnance nebo zneužití návykových látek, přičemž z tohoto hlediska zákazu je
rozhodující dobou den, kdy bylo rozhodnuto o tom, že zaměstnanec je dočasně neschopen
vykonávat pro nemoc nebo úraz dosavadní zaměstnání; z tohoto hlediska není významná
skutečnost, že lékař dodatečně se zpětnou účinností uznal zaměstnance práce neschopným
dřívějším dnem, shodným se dnem doručení výpovědi, až v době po doručení výpovědi, 47

–

kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou,

případně kdy zaměstnankyně (zaměstnanec) čerpají rodičovskou dovolenou.
Zákaz výpovědi v ochranné době podle ust. § 53 se nevztahuje na výpověď danou
zaměstnanci z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr,
pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání
rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou;
byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem
mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této
mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou
dovolenou (rodičovskou dovolenou) a 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 (ust. § 54 ZP).
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Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 8. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1954/2000.
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3.2.2

Okamžité zrušení pracovního poměru z důvodu porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané
práci

3.2.2.1

Okamžité zrušení pracovního poměru

Okamžité zrušení pracovního poměru je výjimečným způsobem rozvázání pracovního
poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Zákoník práce opravňuje
zaměstnavatele, aby tímto způsobem ukončil pracovní poměr pouze ve výjimečných
situacích, kdy by bylo neúnosné jeho další trvání až do uplynutí výpovědní doby. Pracovní
poměr v tomto případě končí ihned. Účinky zrušovacího projevu totiž ze zákona nastávají
dnem, kdy je písemný projev o okamžitém zrušení pracovního poměru doručen druhému
účastníku. Také v případě okamžitého zrušení pracovního poměru platí pro zaměstnavatele
lhůta podle § 58 odst. 1 a 2 ZP.
Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy, byl-li
zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu
odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný
trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k
nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců nebo porušil-li
zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané
práci zvlášť hrubým způsobem.
Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní,
zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají
rodičovskou dovolenou (ust. § 55 odst. 1 a 2 ZP).
3.2.2.2 Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se
k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem
Jedná se o porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci nejvyšší možné intenzity. Zaměstnavatel je v takovém případě oprávněn
zrušit pracovní poměr okamžitě podle ust. § 55 odst. 1 písm. b) ZP.
Z důvodu, pro který lze zrušit pracovní poměr okamžitě, je také možné dát zaměstnanci
výpověď podle ust. § 52 odst. písm. g) věta první ZP. Zákon zde tedy ponechává
zaměstnavateli možnost vyřešit vzniklou situaci mírnější cestou. Rozhodne-li se
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zaměstnavatel pracovní poměr zrušit okamžitě, měl by své rozhodnutí pečlivě zvážit,
neboť se jedná skutečně o krajní řešení nastalé situace. 48
Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel provést písemně, musí v něm
skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve
stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné a uvedený důvod nesmí být
dodatečně měněn (ust. § 60 ZP). Proto není-li si zaměstnavatel prokázáním zejména
intenzity porušení pracovních povinností zcela jist, je vhodnější dát zaměstnanci výpověď
podle § 52 odst. písm. g) ZP. V případě soudního sporu se může stát, že se porušení
pracovních povinností sice prokáže, ale soud dospěje k názoru, že v daném případě nejde o
porušení povinnosti vyplývající z předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci zvlášť hrubým způsobem a že nejsou splněny všechny podmínky pro okamžité
zrušení pracovního poměru, tudíž bude takové skončení pracovního poměru neplatné.
Výpověď i okamžité zrušení pracovního poměry ze strany zaměstnavatele je zaměstnavatel
povinen projednat s odborovou organizací, pokud u zaměstnavatele působí. Odborová
organizace má právo vyjádřit se ke všem výpovědím ze strany zaměstnavatele i
k okamžitým zrušením pracovního poměru, toto stanovisko však není pro zaměstnavatele
závazné. Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době
jeho funkčního období a v době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k
okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou
organizaci o předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová
organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne,
kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána. Zaměstnavatel může použít tohoto souhlasu jen
ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení.
Jestliže odborová organizace odmítla udělit souhlas, jsou výpověď nebo okamžité zrušení
pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné; pokud jsou však ostatní podmínky výpovědi
nebo okamžitého zrušení splněny a soud ve sporu podle § 72 ZP shledá, že na
zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, jsou
výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné.
Skončení pracovního poměru z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem má
48

Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 5 Cz 43/75.

54

pro zaměstnance důsledky i po skončení pracovního poměru z hlediska nároku na podporu
v nezaměstnanosti 49. Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o zaměstnání,
se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o
zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovněprávní vztah z důvodu porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým
způsobem; to platí i v případě skončení jiného pracovního vztahu z obdobného
důvodu. 50
3.2.3

Neplatnost skočení pracovního poměru

Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď (např. ústní výpověď) nebo zrušil-li
s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo zrušil-li s ním neplatně pracovní poměr ve
zkušební době, pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout
zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu pouze tehdy, oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli
bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Lhůtu bez
zbytečného odkladu je nutno vykládat jako lhůtu dostatečnou k tomu, aby si adresát
výpověď přečetl a zkonzultoval s právním zástupcem. V praxi se doporučuje počítat
orientačně se 14 dny.
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Oznámení zaměstnance, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel po

neplatném rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve
zkušební době dále zaměstnával, je jednostranným právním úkonem zaměstnance,
adresovaným zaměstnavateli, který ke své platnosti vyžaduje písemnou formu. Požadavek
zaměstnance, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, není splněn, jestliže zaměstnanec
podal u soudu jen žalobu o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Rozvázal-li
zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby
ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne
písemně jinak, že jeho pracovní poměr skončil dohodou, byla-li dána neplatná výpověď,
uplynutím výpovědní doby, nebo byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě 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 (§ 69 odst. 2 ZP).

Nárok na podporu v nezaměstnanosti upravuje § 39 a. n. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Viz § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
51
Viz Štefko, M. Nový zákoník práce, přednáška Rumburk 2007
49
50
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Náhrada mzdy nebo platu přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy
oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu
zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního
poměru.
Zde je třeba počítat s tím, že spor o určení neplatnosti výpovědi může trvat i několik let.
Nelze tedy na zaměstnanci v takové situaci požadovat, aby nenastoupil u jiného
zaměstnavatele, než bude jeho spor s původním zaměstnavatelem vyřešen. V takovém
případě však musí mít zaměstnanec na zřeteli, že pokud po podání výpovědi z pracovního
poměru oznámí svému zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, a posléze
nastoupí do zaměstnání u jiné fyzické nebo právnické osoby, protože mu zaměstnavatel
neumožnil, aby konal (až do pravomocného skončení soudního řízení o neplatnost
výpovědi nebo do doby, než dojde k platnému rozvázání pracovního poměru jinak) práce
podle pracovní smlouvy, musí svůj nový pracovněprávní vztah sjednat buď na dobu
určitou (na dobu trvání sporu), nebo jiným ujednáním zajistit, aby mohl znovu nastoupit do
práce u svého zaměstnavatele, jakmile se stane pravomocným rozhodnutí soudu o určení
neplatnosti výpovědi z pracovního poměru.
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Pokud tedy zaměstnanec bude ve sporu

úspěšný a soud prohlásí výpověď za neplatnou, obnovují se po právní moci rozsudku
všechna práva a povinnosti, vyplývající z pracovní smlouvy a právních předpisů. Pokud
tedy zaměstnanec nenastoupí u původního zaměstnavatele do práce z důvodu, že ještě
nestačil ukončit pracovní poměr u jiného zaměstnavatele, může původní zaměstnavatel
oprávněně považovat takové jednání zaměstnance jako porušení povinností vyplývajících z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci.
Zaměstnanec je povinen nastoupit do práce znovu poté, co byl k tomu zaměstnavatelem
vyzván, tedy poté, co zaměstnavatel prokazatelně vyjádřil ochotu zaměstnanci práci opět
přidělovat. Není proto porušením právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci, jestliže se zaměstnanec, kterého zaměstnavatel k opětovnému nástupu
do práce nevyzval, nedostavil do zaměstnání a nedožadoval se přidělení práce. 53
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Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1218/2005
Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21.2.1995, sp. zn. 6 Cdo 5/94, PR č. 7/1995, str. 286
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4 Úprava porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
ve členských státech Evropské unie
Právní úprava problematiky porušení povinností vyplývajících z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci patří plně do kompetence jednotlivých
členských států Evropské unie (EU).
Pracovní právo je v jiných evropských zemích ještě více než v České republice postaveno
na smluvním základě. Je také často zakotveno v rámci Občanského zákoníku a nemá tedy
jako u nás podobu uceleného kodexu. Smluvní strany si mohou, více či méně volně,
definovat obsah vzájemných dohod. Zdaleka nejsilnější důraz na smluvní ujednání je
kladen ve Velké Británii.
Většina evropských států zakotvuje zákonem pracovní kázeň pouze velmi obecně. Velmi
silně do zhodnocení všech aspektů pracovní kázně promlouvají okolnosti každého
jednotlivého případu a zejména obsah pracovní smlouvy. Často se úprava této
problematiky dovozuje ze zákonných ustanovení spíše na základě interpretace, případně
praxe. Míra výkonnosti včetně pracovního tempa a způsoby využití pracovní doby jsou
obvykle blíže rozvedeny v kolektivních smlouvách. Postihy za nedodržení zákonných
ustanovení jsou velmi různorodé.
Mezi činnostmi spadajícími pod pojem porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci se vyskytují také ustanovení o
výkonu jiné výdělečné činnosti. Tato ustanovení se často týkají poněkud širší oblasti než je
pouhý výkon práce, neboť pro zaměstnavatele je často velmi důležitý i dopad do doby kdy
pracovní poměr již skončil.
Mnoho zemí upravuje vztahy ke konkurenčnímu zaměstnavateli i po skončení pracovního
poměru. Obyčejně je taková úprava pojata jako fakultativní ustanovení pracovní smlouvy.
Většinou pod sankcí neplatnosti musí mít tato ustanovení písemnou formu a jasně
stanovenou dobu, po kterou zákaz takové činnosti trvá od skončení pracovního poměru. 54

Srov. Barancová H. - Pracovné právo krajín Europského spoločenstva (Právnická fakulta University
Komenského, 1993)
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4.1 Příklady právní úpravy v některých zemích
4.1.1

Belgie

Belgie je federální stát a na jejím území platí různé legislativní prameny různé právní síly.
Problematika porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané práci je upravena formou zákona, který platí pro celé
belgické území.
Povinnosti vyplývající z pracovního poměru jsou jednak ty, které si strany explicitně
dohodly ve smlouvě a také ty povinnosti, které stranám ukládá zákon pomocí kogentních
norem.
Pokud se jedná o porušení povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy, musí se zde propojit
pracovní právo s právem občanským, a to jmenovitě s čl. 1134 belgického občanského
zákoníku. Čl. 1134 stanoví, že smluvní závazek mezi stranami má stejnou právní sílu jako
zákonná povinnost.
Konkrétní zákonné povinnosti vyplývající z pracovního poměru stanoví belgický zákoník
práce z roku 1978 v Oddílu II. Čl. 16 a n.: vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
musí být postaven na základě vzájemné úcty a na dodržování základních pravidel slušnosti
a morálky. Zaměstnanec je povinen zejména odvádět svou práci pečlivě, poctivě a to v
čase, místě a způsobem, jak bylo dohodnuto ve smlouvě; plnit pokyny, které mu
zaměstnavatel, jeho zástupci nebo zaměstnanci při výkonu jeho práce uloží; dodržovat
během a po ukončení smlouvy obchodní tajemství, nebo tajemství, spojené s osobními
nebo důvěrnými informacemi, které se zaměstnanec dozvěděl při výkonu práce pro
zaměstnavatele. 55
4.1.2

Itálie

V Itálii se vyžaduje po zaměstnancích pracovat s pečlivostí odpovídající povaze a zájmům
zaměstnavatele a zachovávat věrnost svému zaměstnavateli (§2104 a §2105 Občanského
zákoníku Itálie). Z těchto velmi obecných formulací italská praxe dovozuje velmi široké
spektrum konkrétních povinností v závislosti na povaze vykonávané práce. Výše zmíněná
obecná věrnost se v praxi vykládá jako zaměstnancova povinnost neškodit zájmům
55

Zdroj: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_d.htm
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zaměstnavatele i v případě, že se nejedná o výkon práce. Italská úprava umožňuje
pokutovat zaměstnance a to až do výše jeho tříhodinové mzdy a v závažných případech i
suspendování pracovního poměru maximálně však na dobu deseti dní.
4.1.3

Španělsko

Ve Španělsku musí zaměstnanec odvést pečlivou práci podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí. Pokud zaměstnanec toto nedodržuje, podstupuje riziko ztráty zaměstnání, pokud
ovšem zaměstnavatel po delší dobu nepřijímal výkon takové práce bez dalších připomínek.
Španělsko rozlišuje mezi výkonem vedlejších činností, výkonem konkurenční práce
v průběhu pracovního poměru a výkonem konkurenční práce po skončení pracovního
poměru. V době trvání pracovního poměru lze úpravu výkonu práce pro konkurenční
subjekt dohodnout, ovšem zaměstnanec má možnost od smlouvy za zákonem vymezených
podmínek odstoupit.
4.1.4

Portugalsko

V Portugalsku dává zákon zaměstnavateli možnost pěti druhů sankčních opatření za
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci, a to: napomenutí, registrované napomenutí, pokutu, přerušení
pracovního poměru bez nároku na mzdu nebo i okamžité propuštění. Bližší konkretizace
pro uplatňování pracovních postihů jsou většinou významnou součástí kolektivních smluv.
Portugalský zákonodárce se spokojil s úpravou zakotvující nutnost pracovat usilovně a
svědomitě.
4.1.5

Velká Británie

Britské pojetí právního systému je poněkud odlišné od kontinentálních právních řádů. Liší
se zejména tím, že hlavním pramenem práva jsou zde soudní rozhodnutí. Britové hledí na
dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci jako na závazek zaměstnance vůči zaměstnavateli. Kontinentální systém
chápe porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané
práci spíše jako povinnost vyplývající přímo ze zákona, která následuje po uzavření
pracovní smlouvy, zatímco Velká Británie toto ponechala v původní rovině smluvního
závazku.
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Obsah pojmu dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci je obsažen především v pracovní smlouvě, případně jako
doplňující zdroj lze použít smlouvu kolektivní. Zaměstnanec musí být vždy plně
informován o svých právech, povinnostech a závazcích, jakož i o možném postihu za
jednání v rozporu s nařízením zaměstnavatele. Posouzení, zda došlo k porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, se
odvíjí především od ustanovení pracovní smlouvy o obsahu pracovního závazku.
K tomu, aby zaměstnavatel mohl zaměstnance za jeho jednání představující porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci postihnout, musí být splněno ze strany zaměstnavatele několik podmínek. Jasné
vystižení pracovních povinností musí být obsaženo už v pracovní smlouvě. Pracovní řád,
jenž může plnit pouze funkci zpřesnění podmínek smluvních, musí být stále uložen na
místě, které je zaměstnanci stále snadno přístupné a zaměstnanec ho má kdykoli
k dispozici. Zaměstnavatel musí doložit, zejména podpisem zaměstnance, že zaměstnanec
byl s pracovním řádem řádně seznámen. Zaměstnanec musí být také řádně seznámen
s osobou, která bude na jeho práci dohlížet, případně jej hodnotit z hlediska dosažených
pracovních výsledků.
Vždy je nutno v co nejširší míře respektovat smluvní volnost stran, jež ovšem nesmí jít za
hranici nepřiměřeného znevýhodnění zaměstnance.
Mimo toto smluvní ujednání a zaměstnavatelovy pokyny však na zaměstnance dopadají i
zákonné povinnosti, které jsou v zásadě podobné jako v právním řádu České republiky.
Jako následek porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci může zaměstnavatel využít některý z mnoha dovolených
postihů zaměstnance: kromě skončení pracovního poměru může zaměstnance dočasně
propustit (s náhradou části mzdy nebo bez náhrady), odebrat zaměstnanecké výhody nebo
pozdržet výplatu. 56
V případě zjištění zaměstnancova jednání, které zaměstnavatel považuje za porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci, následuje dlouhá procedura přímo u zaměstnavatele, než se dospěje k některému
z postihů. Zaměstnavatel písemně sdělí zaměstnanci, v čem spatřuje jeho pochybení, se
56

Srov. Hepple B.A., O´Higgins P. - Employment Law, 7th. Edition, Sweet & Maxwell, London, 1995
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zaměstnancem je pak veden ústní pohovor a dále je mu umožněno se k případu písemně
vyjádřit a případně si vynutit další jednání se zaměstnavatelem. Přesná pravidla tohoto
procesu jsou upravena vnitřními předpisy zaměstnavatele.

57

57

Srov. Viswanathan A., Towards the twenty-first
century workplace: a look at implementation of the Employment Act 2002, International Company and
Commercial Law Review, 2004
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5 Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci z důvodu
požití alkoholu a jiných návykových látek a kouření na
pracovišti
Způsobů, jakými může zaměstnanec porušit povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, je velké množství. Není cílem ani
účelem této práce je zde všechny podrobněji popisovat. Chci se však na tomto místě
zamyslet nad problematikou aktuální a velmi diskutovanou. V souvislosti s přijetím zákona
č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, došlo také
k určitým změnám v přístupu zejména ke kouření na pracovišti. Za pracoviště je třeba
považovat i restaurace a další místa, kde jsou zaměstnanci vystaveni tabákovému kouři.
Významným a stále aktuálním případem porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci je požití alkoholu, zneužití jiných návykových
látek a kouření na pracovišti. Zatímco v případě alkoholu a jiných návykových látek je
postoj zákona co do zákazu jejich požití či zneužití na pracovišti více méně jednoznačný a
zřetelný, o problematice právní úpravy kouření na pracovišti se stále vedou spory a
celospolečenské diskuze, neboť toto téma se dotýká každodenního života nás všech.

5.1 Požití alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti
Ve výčtu práv a povinností zaměstnance v ustanovení § 106 ZP se v odstavci 4 stanoví
povinnost každého zaměstnance dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o
své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho
jednání, případně opomenutí při práci, přičemž znalost základních povinností
vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních
předpokladů zaměstnance. S tím souvisí další povinnost zaměstnance nepožívat
alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky

58

na pracovištích zaměstnavatele a

v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště
zaměstnavatele. Porušením pracovních povinností je jak neschopnost zaměstnance k
58

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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výkonu práce v důsledku požití alkoholických nápojů, kvůli kterému není při nastoupení
do práce připuštěn k jejímu výkonu, tak i nenastoupení do práce v určenou dobu pro
indispozici pro jejich požití.
Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v
nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem
alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních
úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno (ust. § 106 odst. 4 písm. e) ZP).
Zaměstnanec je dále povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance
písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek (ust. § 106 odst. 4 písm. i) ZP).
Zákoník práce zde odkazuje na zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o
změně souvisejících zákonů. Alkoholickým nápojem je pro účely tohoto zákona lihovina,
víno a pivo, alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první,
pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu. 59
Tento zákon upravuje opatření k předcházení a mírnění škod působených alkoholem a
jinými návykovými látkami například tak, že zakazuje vstup na určitá místa osobám, které
jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Dále zákon v § 16 odst. 1
zákon stanoví, že osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo
zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje
nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním.
Zákon dále nekonkretizuje, o které činnosti se jedná, lze však dovodit, že jde o všechny
obory lidské činnosti včetně činností vykonávaných v pracovněprávním poměru.
Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu je
povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle
předchozího odstavce pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, a dále osoba, u které je
důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti s požitím
alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky. Orientační vyšetření provádí útvar
Policie České republiky, útvar Vojenské policie, Vězeňská služba České republiky, osoba
Viz ust. § 2 písm. g) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
59
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pověřená kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohly ohrozit život anebo
zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, zaměstnavatel, ošetřující lékař nebo
obecní policie. Odborné lékařské vyšetření provádí zdravotnické zařízení k tomu odborně a
provozně způsobilé. Odmítne-li osoba toto vyšetření, hledí se na ni, jako by byla pod
vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
Pokud je vyloučeno působení jiných substrátů na opakovaný pozitivní výsledek při použití
trubic ALTEST, jsou tyto trubice řádným indikátorem přítomnosti alkoholových par
v dechu vyšetřované osoby. V pracovněprávním sporu, zvláště u řidiče, to znamená jeho
nutné vyřazení z pracovního procesu a jeho strany porušení základní povinnosti
zaměstnance podle § 301 ZP. 60

5.2 Kouření na pracovišti
Problematika kouření na pracovišti se z pohledu pracovněprávních vztahů týká jak
zaměstnavatelů, tak i zaměstnanců a jejich zástupců, tedy příslušných odborových orgánů,
případně rad zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí. Problematika kouření na
pracovišti také úzce souvisí s personální politikou zaměstnavatele a má, stejně jako alkohol
na pracovišti, i své konkrétní pracovněprávní následky.
Právní regulace a povinnosti v oblasti kouření na pracovišti nicméně nejvíce stíhají
zaměstnavatele, neboť úzce souvisejí s jeho povinnostmi v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
5.2.1
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Právní úprava kouření na pracovišti a legislativní ochrana před účinky
pasivního kouření

Téma zákazu kouření na veřejných místech již dlouho plní stránky sdělovacích prostředků
a legislativa na ochranu lidského zdraví před účinky pasivního kouření je stále předmětem
ostrých sporů mezi zákonodárci. Sílí tlak ze strany Evropské unie a celé řady organizací a
občanských sdružení, která stále hlasitěji vyzývají jednotlivé země k přijetí účinné
vnitrostátní legislativní úpravy zákazu kouření na veřejných místech. Ve Francii nabyla 1.
1. 2008 účinnosti další, přísnější část zákonů o kontrole tabáku. Ve Francii se od ledna
2008 zákaz kouření vztahuje také na bary, restaurace, diskotéky i trafiky. Nový zákon
60
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Srov. nález ÚS, spis. zn. II. ÚS 7/96, Sb. ÚS Sv. 7, str. 195.
Srov. Brůha, D. Pracovněprávní aspekty kouření na pracovišti. Práce a mzda 2006, č. 1, s. 10.
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stanoví, že návštěvníci zmíněných zařízení mohou kouřit pouze v oddělených a
vyhrazených místnostech, které mají ventilaci, ale v nichž se neobsluhuje, aby ani personál
nemusel být nedobrovolně vystaven cigaretovým zplodinám. Tím zesílily restrikce
zavedené v únoru 2007, odkdy Francouzi nesmějí kouřit ve veřejných prostorách. Bary a
restaurace měly do konce roku 2007 výjimku. Za porušení zákazu hrozí kuřákovi pokuta
68 eur a v případě promeškání lhůty zaplacení až 450 eur, pro majitele podniku je rozpětí
pokuty 135 až 750 eur.
Od 1. ledna 2008 vstoupilo v platnost také zpřísnění protikuřáckých zákonů v Německu v
devíti ze šestnácti spolkových zemí. Už od září 2007 se v SRN nesmí kouřit na nádražích,
letištích a v dopravních prostředcích včetně vlaků či taxíků, na soudech, parlamentu či v
jiných spolkových institucích.
V České republice stále zůstává velmi kontroverzním bodem otázka úplného zákazu
kouření na všech uzavřených pracovištích, tedy včetně barů, restaurací a dalších zařízení
společného stravování. I přes většinovou podporu veřejnosti se u nás zatím nepodařilo
účinná opatření tohoto druhu do zákona prosadit. Výklad stávající právní úpravy je
mnohdy nejasný, z čehož plynou problémy v aplikační praxi. Otázka regulace kouření na
pracovišti se dotýká především zaměstnavatelů a jejich povinnosti zajišťovat bezpečnost a
ochranu zdraví při práci. Zaměstnavatelé jsou také často postaveni před otázku, jak
klasifikovat a případně jak postihovat jednání zaměstnance, který zákaz kouření na
pracovišti poruší.
Následující text se zabývá rozborem současné legislativní situace v oblasti ochrany před
účinky pasivního kouření, přičemž se věnuje především problematickým místům s
výkladovými nejasnostmi. Přináší kromě komplexního pohledu na vývoj a současný stav
legislativy také hodnocení z pohledu aplikační praxe a navrhuje možná řešení budoucí
právní

úpravy.

Z

pracovněprávního

hlediska

přináší

také

rozbor

možných

pracovněprávních následků porušení zákazu kouření na pracovišti, vysvětluje, kdy je
takové jednání možno posuzovat jako porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (porušení pracovní kázně) a jaké z
takového jednání mohou plynout pracovněprávní následky v závislosti na stupni intenzity
porušení pracovní kázně. V neposlední řadě nabízí přehled negativních vlivů pasivního
kouření na lidské zdraví.
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5.2.2

Pasivní kouření a jeho účinky na lidské zdraví

Ať už hledáme důvody daňové nebo kulturně sociální, cigarety se ve většině zemí řadí
mezi povolené návykové látky. Jelikož došlo k pevnému zakotvení zjištění, že cigarety
způsobují smrt a vážné zdravotní problémy aktivním i pasivním kuřákům, což uznávají
dnes i samotní výrobci, pokouší se jednotlivé státy omezit jejich spotřebu za cenu různých
administrativních a legislativních opatření.
V České republice v současnosti kouří přibližně jedna třetina populace. Na následky
kouření umírá podle odhadů 18.000 lidí ročně, tj. 50 lidí každý den. Alarmujícím
způsobem se zvyšuje počet kouřících dětí a mladistvých, mezi patnáctiletými kouří asi
polovina. 62
V roce 2004 uveřejnil časopis British Medical Journal 63 studii, která prokazuje devastující
účinky pasivního kouření na lidské zdraví. Lidé jsou vystaveni pasivnímu kouření, když
vdechují tabákový kouř, který do okolní atmosféry uvolnili ostatní. Tento vdechovaný kouř
pochází z hořícího tabáku a ze vzduchu vydechovaného osobou, která právě kouří. Kuřák
vdechuje pouze 15 % kouře z cigarety (hlavní proud kouře); zbytek (vedlejší proud kouře)
je rozptýlen do okolní atmosféry a mohou ho vdechovat i další přítomné osoby. Tabákový
kouř obsahuje více než 4 000 chemických látek, z nichž více než 50 je pokládáno za
karcinogenní, a více než 100 je toxických. Některé z nich se vyskytují ve vedlejším proudu
kouře ve vyšší koncentraci než v hlavním proudu kouře.
Nedobrovolné vdechování cigaretového kouře zvyšuje výskyt:
a) infarktu a mozkové mrtvice
-bylo prokázáno, že riziko infarktu se zvyšuje o 25% a mozkové mrtvice o 50% oproti
osobě pasivnímu kouření nevystavené
b) rakoviny plic
-více než 40 epidemiologických studií prokázalo, že riziko rakoviny plic je u vystavené
osoby o 26% vyšší, než u osoby nevystavené
c) rakoviny dutin (ORL)

Viz důvodová zpráva ze dne 6.2.2007 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., sněmovní
tisk 142.
63
viz The smoke Free Partnership. Lifting the smokescreen, British Medical Journal, Únor 2006
62
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-epidemiologické studie dále prokázaly, že riziko rakoviny ušní, nosní a krční dutiny je u
vystavené osoby dvakrát až šestkrát vyšší, než u osoby nevystavené
d) úmrtí novorozence, nižší porodní váha, pomalejší nitroděložní vývoj
-pokud matka kouří, riziko úmrtí novorozence se zřetelem k ostatním faktorům se
zdvojnásobuje, pokud je pasivní kuřačkou, vystavuje se rizikům sice menším, ale také
nežádoucím, jako je nižší porodní váha a pomalejší nitroděložní vývoj
e) záchvatů astmatu u dětí
-pokud dítě trpí astmatem, vystavení ho pasivnímu kouření zvyšuje intenzitu a frekvenci
astmatických záchvatů, a to až o 52%, pokud kouří oba rodiče. 64
5.2.3

Obrana proti pasivnímu kouření na komunitární úrovni

Problémy spojenými s pasivním kouřením se vážně zabývají orgány Evropské unie již
delší dobu. Na zasedání Rady ministrů v červenci roku 1989 přijali rezoluci zakazující
kouření na místech přístupných pro veřejnost. Zároveň vyzvali členské státy, aby v této
souvislosti upravily svoji legislativu anebo v souladu s národními praktikami realizovaly
adekvátní opatření. Komunitární cíle v boji proti kouření je možné shrnout do čtyř
základních bodů:
1. Zakázat kouření ve všech uzavřených prostorách veřejného nebo soukromého
sektoru, kam má veřejnost přístup.
2. Rozšířit zákaz kouření na všechny druhy veřejné dopravy.
3. Tam, kde to je nezbytné, vymezit jasně ohraničený prostor pro kuřáky (prostředky
veřejné dopravy, především při dopravě na dlouhé vzdálenosti).
4. Zajistit, aby se v případě konfliktu v prostorách, které nejsou vyhrazeny pro kuřáky,
preferovalo právo nekuřáků před prosazováním zájmů kuřáků.

Každý členský stát má zároveň povinnost informovat pravidelně každé dva roky
Evropskou komisi o aktivitách, které v dané oblasti podnikl. Ve všech členských státech
Unie se v současné době běžně praktikují legislativní opatření různého typu, jejichž cílem
je zamezit kouření v prostorách přístupných pro veřejnost.
64

viz Impact of Passive Smoking in the EU – Přehled 25/09/2006 http://cs.help-eu.com/.
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Evropská unie v této oblasti tedy nepřijímá bezprostředně závazné právní normy. Ochrana
před pasivním kouřením je na evropské úrovni řešeno směrnicemi a doporučeními.
Vnitrostátní právní úprava je tedy plně v kompetenci členských států. V roce 2002
Evropská rada přijala doporučení, které mělo podnítit členské státy, aby zavedly
legislativní opatření na ochranu před pasivním kouřením na pracovištích, v uzavřených
veřejných prostorech a hromadných dopravních prostředcích. Tlak Evropské unie v tomto
směru v současné době sílí a vyzývá členské státy k následování příkladu Irska, Itálie,
Velké Británie a dalších zemí, kde se protikuřácké zákony podařilo velmi úspěšně
prosadit. 65
Evropská komise zahájila v květnu 2005 čtyřletou kampaň s názvem Help – za život bez
tabáku, která si klade za cíl informovat a upozornit na rizika spojená s pasivním kouřením
a naopak vyzvednout klady života bez tabáku. Výsledkem by mělo být celkové snížení
počtu kuřáků ve společnosti a zároveň působení na zákonodárce jednotlivých zemí EU,
aby přijali odpovídající legislativu na kontrolu tabáku. Tato multimediální kampaň,
dotovaná částkou 72 mil. eur, je zaměřena na cílovou skupinu lidí mezi 15 a 30 lety věku. 66
Evropský parlament přijal v říjnu 2007 usnesení, které má za cíl přimět všech 27 členských
států, aby přijaly odpovídající legislativu zakazující kouření na všech pracovištích. Tento
návrh podal Evropský poslanec Karl-Heinz Florenz, který upozornil, že 650,000 lidí v EU
umírá ročně na následky kouření, z toho 80,000 jsou pasivní kuřáci včetně dětí a
nenarozených dětí, které jsou obzvláště zranitelné. Téměř 70% Evropanů jsou nekuřáci,
kteří jsou pro zákaz kouření v práci z 86 %, pro zákaz kouření na veřejných místech z 84
%, pro zákaz kouření v barech a hospodách z 61 % a pro zákaz kouření v restauracích ze
77 %.
Parlament přijal tzv. "Green Paper" Evropské komise nazvaný "Směrem k Evropě bez
tabákového dýmu: zásady politiky na úrovni EU," který Komisi podněcuje k ustanovení
tabákového dýmu jako karcinogenu první třídy a doporučuje, aby členské státy EU do
dvou let zakázaly kouření na uzavřených pracovištích, včetně stravovacích zařízení, dále
uzavřené veřejné budovy a všechny druhy veřejné dopravy. Pokud těchto cílů nebude
možno dosáhnout, Komise navrhne pravidla pro ochranu před účinky pasivního kouření v
rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do roku 2011. Evropský parlament také
Srov. Pasivní kouření se stává skutečným předmětem evropského zájmu, http://cs.help-eu.com/pages/dosdossier-0-4-ALL_THE_REPORTS.html
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pořádal Komisi, aby vypracovala zprávu o výdajích ve zdravotnictví týkajících se kouření
a pasivního kouření v jednotlivých zemích EU. Zároveň žádá Komisi o průzkum vlivu
komunitárního zákazu prodeje tabákových výrobků dětem do 18 let, umisťování
cigaretových automatů pouze tam, kde nebudou dostupné pro děti a mladistvé a odstranění
tabákových produktů z výstavních ploch v samoobsluhách.
Zpráva se rovněž snaží přimět členské státy k závazku "zredukovat kouření mezi
mladistvými do roku 2025 o 50 %" a pro Komisi zvážit "jistou minimální úroveň zdanění
tabákových produktů v celé EU." Samotný Parlament odhlasoval zákaz kouření "bez
jakýchkoliv výjimek" ve všech prostorách Parlamentu. Parlament rovněž urguje členské
státy, aby do dvou let zakázaly kouření na dětských hřištích. 67
5.2.4

Vnitrostátní právní úprava zákazu kouření na pracovišti v evropských zemích

Legislativní systém a kroky k zamezení škodlivých účinků pasivního kouření se v
jednotlivých státech liší. Evropské státy se k zákazu kouření na pracovištích také nestaví
jednotně, viz Příloha č. 2 této práce.
Průkopníky protikuřáckého tažení se na evropském kontinentu stali Irové, jejichž vláda již
v březnu 2003 prosadila zákaz kouření v restauracích a veřejných prostorech. Stalo se tak
zejména na popud zaměstnanců barů a restaurací, kteří veřejně volali po svém právu na
čistý vzduch na svém pracovišti. Následný výzkum, který provedl Úřad pro kontrolu
tabáku (Office of Tobacco control) již po měsíci účinnosti ukazuje, že tento striktní
protikuřácký zákon má pozitivní výsledky. Zákaz je dodržován ve všech sektorech až z
94%. Nejen že chrání zdraví zaměstnanců v restauracích a ostatních nedobrovolných, tzv.
pasivních kuřáků, ale také jako vedlejší efekt přináší celkové snížení počtu kuřáků ve
společnosti, především v řadách příležitostných kuřáků. Podle výzkumu každý pátý kuřák
raději celý večer nekouří, než aby odbíhal před restauraci. Výzkum dále prokázal, že obavy
majitelů restauračních zařízení o snížení tržeb byly zbytečné, neboť se zvýšil počet
nekuřáků, kteří nyní restaurace a bary navštěvují a počet kuřáků zůstal zhruba stejný,
pouze se někteří z nich přesunuli do kategorie nekuřáků. Obava ze snížení tržeb v
restauracích a barech je jedním z častých argumentů proti zákazu kouření. Výsledky
výzkumu irského úřadu pro kontrolu tabáku tento argument zcela vyvrací. Podle zprávy
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organizace Tobacco Control z roku 2003 totiž nebyla z pětatřiceti studií, které věštily
negativní vliv nekouření na ekonomiku, ani jedna prokazatelně nezávislá na tabákových
lobby, osmdesát procent z nich dokonce nesplnilo základní požadavky na kvalitu a
nestrannost. Tabákovým lobby se povedlo převést debatu o (ne)kouření čistě do
ekonomické roviny a do roviny omezování osobní svobody a tím se jim povedlo odvést
pozornost od přímého poškozování zdraví pasivních kuřáků.
Takovým trikem bylo například veřejnosti předvést klesající křivku prodeje v barech a
schválně neuvést, že tržby se propadaly už před zákazem kouření, jako třeba v Irsku v roce
2004. Sami Irové si zákaz pohostinského kouření zvolili za nejlepší událost roku. 68
S úplným zákazem se připojilo Norsko, minutu po půlnoci 1. června 2004. Norské
ministerstvo zdravotnictví uvedlo jako oficiální účel tohoto zákona nezakouřené prostředí
v barech a restauracích a ochranu zdraví zaměstnanců, ale ve skutečnosti je dlouhodobým
cílem také snížit celkový počet kuřáků v zemi. Výzkumy v Norsku ukazují, že od té doby,
co byl uveřejněn návrh protikuřáckého zákona do okamžiku jeho faktické účinnosti,
přestalo kouřit přibližně 100.000 kuřáků, což procentuálně znamená snížení počtu kuřáků
ve společnosti z 29% v roce 2002 na 26% v roce 2003.
5.2.5

69

Rámcová úmluva o kontrole tabáku

Protikuřácké zákony v evropských zemích, stejně jako český protikuřácký zákon, jsou
výsledkem dlouholetého snažení Světové zdravotnické organizace a sekundární legislativy
Evropských společenství, která se formou doporučení snaží přimět členské státy k boji
proti pasivnímu kouření, zejména k přijetí vnitrostátních zákonů, které upravují zákazy
kouření.
Prvním mezinárodním legislativním prostředkem určeným ke snížení počtu úmrtí a
onemocnění v souvislosti s kouřením je dohoda Světové zdravotnické organizace o
systému kontroly tabáku – Rámcová úmluva o kontrole tabáku (FCTC – The Framework
Convention on Tobacco Control).

Rámcová úmluva o kontrole tabáku je souhrnem

minimálních pravidel kontroly tabáku. Byla přijata po pětiletém vyjednávání 192
člen skými státy WHO v ro ce 2003. V únoru 2006 se konala v Ženevě první Konference
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členů FCTC o jejím praktickém naplňování. Česká republika odmítla dne 23. 6. 2005
FCTC ratifikovat o jediný senátorský hlas. ČR sice Úmluvu podepsala, ale neratifikovala.
Úmluvu ratifikovalo již 152 států světa.
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Úmluva shrnuje hlavní kroky, které je nutné přijmout k zastavení tabákové epidemie na
jednotlivých

úrovních.

Obsahuje

rovněž

celou

řadu

doporučení.

Jedním

z

nejvýznamnějších je začlenění diagnostiky a léčby závislosti na tabáku do systému
zdravotní péče. FCTC obsahuje tyto základní body národní, regionální i mezinárodní
strategie kontroly tabáku: cenová, daňová i necenová opatření ke snížení poptávky po
tabáku, regulace obsahu tabákových výrobků včetně vypracování nových směrnic pro
jejich testování, balení a značení tabákových výrobků včetně zdravotních varování,
vzdělání, informovanost a veřejné povědomí, zákaz reklamy, propagace a sponzorování
jménem tabákových výrobků, dostupná diagnostika a léčba závislosti na tabákových
výrobcích, kontrola nezákonného obchodu včetně snížení dostupnosti tabákových výrobků
pro mladistvé.
Pokud jde konkrétně o ochranu před pasivním kouřením, věnuje se mu článek 8 FCTC
popisující opatření, která mají smluvní státy přijmout na ochranu před vystavováním se
tabákovému kouři. Stanoví, že smluvní strany uznávají, že vědecké důkazy jednoznačně
poukazují na to, že vystavování se tabákovému kouři způsobuje smrt, nemoc a invaliditu.
Dále požaduje přijmout a zavést účinná legislativní, výkonná, správní a/nebo jiná opatření
v oblastech existující národní soudní pravomoci stanovené vnitrostátním právem a aktivně
je podpořit na jiné úrovni pravomoci, a tímto poskytnout ochranu před vystavováním se
tabákovému kouři na vnitřních pracovištích, ve veřejné dopravě, vnitřních veřejných
místech, a kde je to vhodné, na dalších veřejných místech. Ze zkušeností z různých zemí
vyplývá, že účinným opatřením je pouze úplný zákaz kouření na veřejných místech.
5.2.6

71

Česká legislativa na ochranu před pasivním kouřením

Problematika kouření na veřejných místech se mimo jiné dotýká regulace kouření na
pracovišti. To se z pohledu pracovněprávních vztahů týká jak zaměstnavatelů, tak i
zaměstnanců a jejich zástupců, tedy příslušných odborových orgánů, případně rad
zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí. Problematika kouření na pracovišti také
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úzce souvisí s personální politikou zaměstnavatele a má i své konkrétní pracovněprávní
následky. 72
Podle § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (ZP) je zaměstnavatel povinen
vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou
organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení
rizikům. Této povinnosti zaměstnavatele odpovídá právo zaměstnance, stanovené v § 106
odst. 1 ZP, na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na srozumitelné informace o
rizicích jeho práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením. V odst. 4 písm. e)
tohoto ustanovení je založena povinnost zaměstnanců nekouřit na pracovištích a v jiných
prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.
Dřívější právní úprava v původním zákoníku práce zakazovala kouřit na pracovištích, kde
pracují také nekuřáci. Nová formulace týkající se zákazu kouření na určitých místech sice
rozšířila zákaz i na jiné prostory, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci, ale
aplikační nejistota se z tohoto ustanovení nevytratila. Zákon ani jiný předpis nedefinuje
osobu nekuřáka a už vůbec nikde se nepočítá s tím, že by osobu, která sama třeba
příležitostně kouří, mohlo jinými kuřáky zakouřené pracovní prostředí ohrožovat na zdraví.
Podle § 103 odst. 1 písm. l) ZP je povinností zaměstnavatele zajistit dodržování zákazu
kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy.
5.2.7

Zákon č. 379/2005 Sb.

Zákoník práce zde odkazuje na zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o
změně souvisejících předpisů. Tento zákon nahrazuje od 1. 1. 2006 zákon č. 37/1989 Sb., o
ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Právní úprava provedená v původním
zákoně z roku 1989 se v průběhu let ukázala jako nevyhovující, neboť přestala odpovídat
moderním trendům v přístupu k problematice tabákových výrobků, alkoholu a dalších
návykových látek, a také vedla ke kompetenčním sporům při odpovědnosti za dodržování a
prosazování tohoto zákona v souvislosti s reformou veřejné správy a samosprávy. Ukázalo
se, že je potřeba tento překonaný zákon č. 37/1989 Sb. zrušit a nahradit ho zcela novým
zákonem zohledňujícím také mezinárodní závazky České republiky, včetně předpisů EU.
Nový zákon předložila vláda Poslanecké sněmovně 19. 3. 2003 a po dlouhém legislativním
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procesu vstoupil zákon v účinnost dnem 1. 1. 2006, s dílčím odložením účinnosti
vybraných ustanovení k 1. 7. 2006 a 1. 1. 2007.
Tzv. protikuřácký zákon vymezuje systémová opatření zasahující do prevence, ochrany
veřejného zdraví, odstraňování škodlivých účinků, do zdravotní péče, systému sociálních
služeb a řady dalších oblastí. Reguluje dostupnost tabákových výrobků a alkoholu a
poptávky po nich zavedením pravidel pro jejich prodej a šíření a současně stanovuje
opatření na ochranu veřejnosti před jejich negativními důsledky včetně určení sankcí za
jejich nedodržení. Vymezuje odpovědnost krajů, obcí, orgánů státní správy a dalších
institucí, a vymezuje jejich pravomoci při realizaci preventivních opatření a při řešení
problémů spojených s užíváním návykových látek.
Zákon č. 379/2005 Sb. v § 8 odst. 1 stanoví taxativní výčet veřejných míst, kde platí zákaz
kouření. Mimo jiné se zakazuje kouřit na veřejných místech, kterými jsou uzavřené
prostory přístupné veřejnosti, prostředky veřejné dopravy, veřejně přístupné prostory
budov související s veřejnou dopravou, nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné silniční a
drážní dopravy a městské hromadné dopravy, s výjimkou stavebně oddělených prostor ke
kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor mimo budovu, v
zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud tato
zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným
nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“ nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné
dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpise, 73
prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání s výjimkou zvláštních, stavebně
oddělených prostor ke kouření vyhrazených se zajištěným dostatečným větráním.
Zvláštní režim stanoví velmi neurčitě § 8 odst. 2 tohoto zákona v budovách státních
orgánů, orgánů územních samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním
samosprávným celkem poskytujících veřejné služby a finančních institucí včetně jejich
zařízení společného stravování. Tam jsou osoby pověřené jejich řízením povinny zajistit,
aby občané byli v těchto budovách chráněni před škodami působenými kouřením.
Nestanoví se, jakým způsobem má být toto zajištěno a jaké jsou sankce za nedodržení této
povinnosti.

Vyhláška č. 137/2004 Sb. , o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.
73
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Dále se v odstavci 3 tohoto ustanovení stanoví, že prostory vyhrazené pro kuřáky musí
jejich provozovatel označit zjevně viditelným nápisem „Prostor vyhrazený pro kouření“
nebo jiným obdobným způsobem. Podle § 9 odst. 2 tohoto zákona platí, že nedodržuje-li
osoba zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2, a to ani po výzvě
provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala, nebo aby prostor opustila, je
provozovatel oprávněn požádat obecní policii nebo Policii ČR o zákrok směřující k
dodržení zákazu.
Zákon se během prvního roku účinnosti ukázal jako důležitá a smysluplná norma v oblasti
prevence před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami. V oblasti ochrany před tabákovými výrobky se však v praxi některá ustanovení
ukázala jako nepřesná nebo nedostatečně formulovaná, což ztěžuje vymahatelnost zákona.
Preventivní opatření na ochranu nejohroženější skupiny, dětí a mladistvých, jsou v praxi
zcela nedostatečná. Je totiž téměř nemožné zákonem explicitně popsat či určit veškerá
veřejně přístupná místa, kde je potřebné, v zájmu ochrany dětí a mládeže, kouření
regulovat.
Zákon na rozdíl od předchozí právní úpravy dovoluje kouřit zaměstnancům i v těch
prostorách, kde jsou pořádána pracovní jednání, a to za předpokladu, že prostory ke
kouření jsou zvlášť vyhrazeny, stavebně odděleny a mají zajištěno dostatečné větrání podle
zvláštního právního předpisu. V právních předpisech není obecně definován pojem
„prostory, kde jsou pořádána pracovní jednání“. Pravděpodobně se jedná o zasedací
místnost, kde se konají pracovní jednání a zákonodárce zde zřejmě nezamýšlel stavebně
dělit přímo tyto prostory zasedací místnosti a umožnit tak kouření přímo v průběhu
jednání. Naopak je zde pravděpodobně sledován cíl stanovit vedle zasedací místnosti, kde
jsou pořádána pracovní jednání, další prostory, kde se například během přestávky
umožňuje za stanovených technických podmínek kouřit. 74
Dalším problémem je technické zajištění odvětrání takto zakouřené místnosti na limity
stanovené zvláštním právním předpisem, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných. Tato vyhláška věnuje celý § 6 větrání. Výměna vzduchu
v uzavřených prostorách má být zajištěna přirozeným, a pokud je nedostačující, tak
nuceným větráním. Přiváděný vzduch na pracoviště musí obsahovat takový podíl
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venkovního vzduchu, který postačuje pro snížení koncentrace plynných látek a aerosolů
pod hodnoty přípustných expozičních limitů. Dále stanoví přesné limity množství
přiváděného venkovního vzduchu na osobu za různých podmínek podle toho, zda se osoba
nachází v zakouřeném prostředí nebo zda při práci sedí či se pohybuje.
K dodržení přesných limitů stanovených touto vyhláškou by zřejmě musel mít každý
zaměstnavatel zvláštního pracovníka, který by dané limity kontroloval a zajišťoval pro
všechny dokonale odvětrané prostředí. Tyto limity se na pracovištích nedodržují, ale podle
odborníků ani dodržovat nedají. Podle nich totiž řádně odvětrat znamená rychlost proudění
vzduchu, která se zhruba rovná síle uragánu. A v takovém větru se jistě pracovat nedá.
Slabší ventilace ovšem místnost od kouře nikdy dokonale nevyčistí.
Také pojem „prostor vyhrazený pro kuřáky“ v zařízeních společného stravování je dosti
neurčitý, složitě se prosazuje a neposkytuje žádnou zdravotní ochranu, protože kouř z
kuřáckých prostor se může mísit se vzduchem v nekuřáckém prostoru. Zaměstnance a
hosty v barech a restauracích měl původně proti pasivnímu kouření ochránit zmiňovaný
protikuřácký zákon. Výsledky, které po dobu své účinnosti přinesl, však nejsou vůbec
uspokojivé. Podle zákona totiž stačí vyhradit prostory pro kuřáky a zajistit odvětrání podle
zvláštních předpisů, které není v praxi uspokojivě proveditelné. V aplikační praxi se také
objevuje nedostatek či nedostatečnost kontrol a sankcí, provozovatelé nejsou dostatečně
motivováni ke striktnímu dodržování zákona. Ve zmiňovaném návrhu zákona, kterým se
mění a doplňuje zákon č. 379/2005 Sb., je snaha uložit povinnost stavebně oddělit prostory
kuřáků a nekuřáků. Ani toto omezení se však zatím do zákona neprosadilo, je tedy zřejmé,
že úplný zákaz kouření se zatím v nejbližší době prosadit zcela jistě nepodaří.
Dalším problémem je nedostatečnost kontrol a sankcí, které by motivovaly k dodržování
zákona. Narážíme zde na velmi těžkou důkazní situaci, navíc některá ustanovení zákona
jsou, jak výše uvedeno, dosti neurčitá. Co se týče sankcí, v zákoně je stanoveno, že pokud
osoba nedodržuje zákaz kouření v místech uvedených v § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 379/2005
Sb., a to ani po výzvě provozovatele, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor
opustila, je provozovatel oprávněn požádat obecní policii, nebo Policii České republiky o
zákrok směřující k dodržení zákazu. Domnívám se, že jen málo provozovatelů bude tímto
způsobem jednat se svými zákazníky. Nicméně provozovatel se podle zákona dopustí
správního deliktu tím, že
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a) poruší zákaz týkající se prodeje tabákových výrobků nebo tabákových potřeb nebo
prodeje a podávání alkoholického nápoje stanovený tímto zákonem nebo obecně závaznou
vyhláškou obce,
b) umožní kouření na místech, na nichž je kouření tímto zákonem zakázáno, nebo
c) poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem.
Za správní delikt lze uložit provozovateli, který je fyzickou osobou, pokutu do 50 000 Kč
nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let a provozovateli, který je právnickou osobou, pokutu
do 500 000 Kč nebo zákaz činnosti až na dobu 2 let. Při stanovení sankce se přihlédne k
délce doby, po kterou porušování povinnosti trvalo, k okolnostem, za nichž k
protiprávnímu jednání došlo a k následkům tohoto jednání.
Z hlediska dalších právních předpisů je zákaz kouření dále obsažen v předpisech, které se
vztahují na výkon určitých povolání. Je tak upraven např. v zákoně č. 221/1999 Sb., o
vojácích z povolání nebo v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, kde se kromě jiného stanoví zákaz kouření na služebnách.
Ve vztahu ke konkrétnímu výkonu pracovních činností upravuje kouření také nařízení
vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Zde je uvedena povinnost viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz kouření na
pracovištích, kde je riziko kontaminace karcinogeny nebo mutageny a také tam, kde je
nebezpečí kontaminace biologickými činiteli.
Zákon byl již novelizován zákonem č. 225/2006 Sb. a zákonem č. 274/2008 Sb. a stále
volá po dalších změnách.
Nejnovější změnou směrem ke zpřísnění zákazu kouření je novela zákona, kterou navrhli
poslanci Šťastný, Zubová a Carbol dne 6. 2. 2007. Po mnoha diskuzích a změnách byl
přijat dne 24.7.2009 zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o
opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými
návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Tato novela zákona, která nabude účinnosti dne 1. 7. 2010, byla nakonec přijata pouze
s částečným úspěchem, zakázat kouření v restauracích se znovu nepodařilo.
Nejviditelnější změnou, kterou novela zákona přináší, bude povinnost provozovatele
restaurace, aby své zařízení opatřil samolepkou. Z ní se návštěvník hned dozví, jestli jde o
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kuřácké, či nekuřácké zařízení nebo zařízení s vyhrazenými prostory. Nekuřácké zařízení
musí být označeno grafickou značkou „Kouření zakázáno“ (obrázek č. 1 Přílohy č. 1),
kuřácké zařízení musí být označeno grafickou značkou „Kouření povoleno“ (obrázek č. 2
Přílohy č. 1), zařízení s vyhrazenými prostory musí být označeno grafickou značkou
„Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky“ (obrázek č. 3 Přílohy č. 1) a zároveň
prostory, v nichž je kouření zakázáno, musí být označeny grafickou značkou „Kouření
zakázáno“ a prostory, v nichž je kouření povoleno, musí být označeny grafickou značkou
„Kouření povoleno“.
Dále došlo v zákoně ke zpřesnění některých stávajících pojmů a doplnění nových pojmů
pro účely tohoto zákona, a to z důvodu jednoznačného výkladu příslušných ustanovení
zákona a celkové správné aplikace této právní normy v praxi. Dále se zkvalitní definice
veřejných míst, kde je zakázáno kouřit, a to z důvodu ochrany veřejnosti před škodlivými
vlivy kouření: veřejnosti volně přístupné uzavřené prostory, veřejnosti volně přístupné
prostory budov státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků včetně zařízení
zřízených státem a těmito subjekty, veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory finančních
institucí; dopravní prostředky veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné
dopravy; veřejnosti volně přístupné vnitřní prostory budov související s veřejnou
dopravou; kryté nástupiště, přístřešky a čekárny veřejné dopravy. Vše s výjimkou stavebně
oddělených prostor ke kouření vyhrazených a při pobytu osob trvale větraných do prostor
mimo budovu.
Lépe je nově definován zákaz kouření i ve vnitřních prostorách budov státních orgánů a
orgánů územních samosprávných celků a vnitřních prostorách zařízení zřízených státem
nebo územními samosprávnými celky. Dikce původního znění zákona byla upravena tak,
aby byla zachována povinnost osob pověřených jejich řízením zajistit ochranu před
pasivním kouřením i ve veřejně nepřístupných místech vnitřních prostor budov státních
orgánů, orgánů územně samosprávných celků, zařízení zřízených státem nebo územním
samosprávným celkem. Jde například o domy seniorů, domy s pečovatelskou službou,
věznice apod., kde osoby pověřené jejich řízením budou povinny režimovými opatřeními
plnit účel předmětného zákona.
Obce nově získají možnost zakázat kouřit na dětských hřištích, sportovištích, v budovách a
na akcích určených nebo vyhrazených dětem a mládeži. Navíc zpřísnění zákazu prodeje
tabákových výrobků, tabákových potřeb a alkoholických nápojů na všech akcích určených
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osobám mladším 18 let. Dále došlo k doplnění stávajícího zákona o definici „tabákové
potřeby“, což především jsou výrobky určené ke kouření tabáku, jako jsou například
dýmky, čilamy, dutinky, cigaretový papír apod. Současný zákon upravuje omezení prodeje
tabákových potřeb, ale platné právní předpisy takový pojem neznají.
Nově definována je elektronická cigareta, a to jako výrobek, který napodobuje funkci
tabákového výrobku a jehož účelem je především vdechování nikotinových výparů bez
nutnosti spalovat tabák. V případě elektronické cigarety se jedná o zcela nový výrobek,
který není současnou právní úpravou žádným způsobem postižen. Hlavním cílem právní
úpravy pojmu elektronická cigareta a následného omezení dostupnosti tohoto výrobku pro
osoby mladší 18 let je prevence snadného vzniku závislosti na nikotinu při jejím užívání a
prevence otravy nikotinem dětmi a mladistvými.
Současná právní úprava zakazuje prodej tabákových výrobků, tabákových potřeb a
alkoholických nápojů pomocí prodejních automatů, u nichž nelze vyloučit prodej osobám
mladším 18 let, a zároveň jsou zakázány veškeré další formy prodeje, u nichž není možné
ověřit věk kupujícího. Nyní je nově navrhována bližší specifikace těchto dalších
zakázaných forem prodeje doplněním o institut zásilkového prodeje, nelze-li ověřit
prokazatelně věk kupujícího. Dochází ke zpřesnění regulace výroby, dovozu a prodeje
výrobků napodobujících tvar a vzhled tabákových výrobků a alkoholu (hračky apod.).
V oblasti kontroly je přesněji určeno rozdělení kompetencí kontrolních a sankčních orgánů.
Zásadní je zpřísnění sankcí za porušení zákonných povinností, nejpřísnější sankce hrozí za
prodej alkoholu nebo tabáku dítěti, a to ve výši od 50 tis. do 500 tis. Kč, včetně možnosti
až dvouletého zákazu činnosti. V současné době dochází k absenci záchytných stanic v
některých krajích, a to obvykle z finančních důvodů. Navrhovaným zněním kraj v
samostatné působnosti záchytné stanice (dle svého zhodnocení a dostupnosti finančních
prostředků) zřídí a financuje její provoz sám nebo tuto péči zajistí smluvně u jiného
zřizovatele. Zároveň jsou rozšířené právní formy záchytných stanic, čímž je kraji také dána
možnost spolufinancování záchytných stanic, které budou zřízené fyzickou či právnickou
osobou. Současně se ruší povinnost zřizovat záchytné stanice tak, aby byla splněná
podmínka dojezdové vzdálenosti 45 minut. Také se ruší omezení týkající se věcného,
personálního a technického vybavení záchytné stanice. 75
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5.2.8

Úprava v pracovním řádu

Ze současné právní úpravy jednoznačně nevyplývá, zda je zaměstnavatel oprávněn stanovit
zákaz kouření ve všech prostorách. V praxi se však s tímto opatřením často setkáme a
podle mého názoru není takové opatření zaměstnavatele protizákonné. Důvodem
zaměstnavatele pro takové opatření může být ta skutečnost, že se na jeho pracovišti
prakticky nevyskytují místa, kde by se nezdržovali také nekuřáci. Proto pro odstranění
pochybností upraví zaměstnavatel v souladu se zákonem (ust. § 106 odst. 4 písm. e) ZP
zakazuje kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni
také nekuřáci) v pracovním řádu zákaz kouření ve všech prostorách. Úplný zákaz je však
často porušován kuřáky v prostorách ke kouření naprosto nevhodných, proto se podle
názoru některých odborníků (např. Brůha, D. Pracovněprávní aspekty kouření na
pracovišti. Práce a mzda 2006, č. 1, s. 15) ukazuje praktičtější vyhradit konkrétní oddělené
prostory, kde je kouření povoleno. Toto opatření ale naráží na problém s nedostatečnou
ventilací těchto prostor a problém úniku kouře z těchto prostor do okolních místností.
Domnívám se, že není dobrým řešením zaměstnavatele ustupovat od úplného zákazu
kouření z důvodu obavy z jeho porušování, ale naopak se více snažit o jeho prosazování.
Ustupování kuřákům je podle mého názoru jejich bezdůvodná pozitivní diskriminace, která
na pracovišti nepřispívá k vytváření dobrých mezilidských vztahů.
Absolutní zákaz kouření na pracovišti, stejně jako vyhrazení prostor určených pro kouření,
může zaměstnavatel stanovit ve zvláštním vnitřním předpisu, pracovním řádu, který je
oprávněn vydávat k bližšímu rozvedení ustanovení zákoníku práce (ust. § 306 odst. 1
zákoníku práce). Někteří zaměstnavatelé (např. orgány státní správy) jsou povinni pracovní
řády vydat, ovšem ani u těchto zaměstnavatelů není stanovena povinnost problematiku
zákazu kouření či vyhrazení prostoru pro kuřáky v pracovním řádu upravit. Zaměstnavatelé
nejsou ze zákona povinni na pracovištích zřizovat kuřárny.
5.2.9

Diskriminace (ne)kuřáků

Ze zkušeností z jiných zemí je zřejmé, že jediným opravdu účinným řešením je úplný
zákaz kouření na veřejných místech. V našich podmínkách ještě bohužel nejsme na úplný
zákaz připraveni. Aktuálním návrhem na změnu zákona je alternativa vyhrazených
kuřáckých prostor v barech a restauracích, a tou jsou uzavřené místnosti pro kuřáky.
Vyžadovalo by to však rozsáhlé stavební úpravy, se kterými by byly spojeny nemalé
výdaje. Domnívám se, že takovýto způsob řešení je současně nepraktický. Vzhledem k
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nezbytnosti volného pohybu obsluhy v restauracích mezi těmito místnostmi se bude mísit
vzduch z kuřáckých prostor se vzduchem v prostorech nekuřáckých. Úplný zákaz tedy
zůstává nejlepším řešením. Vyžaduje to jen více odvahy přijmout ta správná legislativní
opatření založená na těch nejpodstatnějších argumentech, a tím je ochrana zdraví všech lidí
a zaměstnanců na všech pracovištích bez ohledu na rozlišování mezi kuřáky a nekuřáky.
Zákaz by poskytl ochranu nejen zaměstnancům, ale také zákazníkům, kteří jsou vystaveni
škodlivým karcinogenům v prostředí zamořeném tabákovým kouřem.

Omezování kouření ve veřejně přístupných prostorách se týká nemalé skupiny obyvatel –
kuřáků, a i když jde o menšinu, jde o menšinu nejen kvantitativně, ale i společensky
významnou. Při diskusích o omezování kouření ve veřejných prostorách narážíme na
obavy z oklešťování svobod občana a argumentacemi o právech jednotlivce dobrovolně si
ničit vlastní zdraví kouřením, alkoholem, tučným jídlem, či čímkoli jiným. I při akceptaci
práva na dobrovolné ničení vlastního zdraví nelze s názory na nedotknutelnost svobody
kuřáka ve veřejně přístupných prostorách souhlasit. Oporu pro tento postoj lze nalézt
v neobhajitelnosti teze o svobodě konání kuřáka ve společnosti druhých. Připusťme, že
vdech cigaretového kouře symbolizuje svobodnou vůli kouřit. Pak i výdech kouře z plic by
měl být svobodným projevem vstupujícím do vztahů s okolním světem. Tento výdech však
vždy tyto vztahy více, či méně narušuje. Současně je třeba připomenout, že kuřák závislý
na nikotinu nečiní tak svobodně, protože jakákoli závislost je sama o sobě nesvobodná, a
tedy i kuřákova vůle je pravděpodobně nesvobodná. Člověk tedy má právo využívat
svobodného rozhodnutí, zda kouřit či nekouřit, ale není žádných práv ani svobod, které by
ho opravňovaly touto svojí volbou, rozhodnutím, narušovat či omezovat projev svobodné
vůle svého okolí zdržovat se v jeho blízkosti ve veřejně přístupném prostoru. 76

5.3 Pracovněprávní následky porušení zákazu kouření nebo požití
alkoholu či jiné návykové látky na pracovišti
Zaměstnanec se jednáním v rozporu se zákonem či jinými pracovněprávními předpisy
dopustí

porušení

povinnosti

vyplývající

z právních

předpisů

vztahujících

se

k zaměstnancem vykonávané práci. Pokud jde o intenzitu tohoto porušení, je třeba
vycházet z ustálené rozhodovací praxe soudů. V tomto smyslu tedy při posuzování
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konkrétního porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k vykonávané práci zaměstnancem spočívající v porušení nebo v opakovaném vědomém
porušování zákazu kouření nebo v požití alkoholu na pracovišti či zneužití jiných
návykových látek na pracovišti bude soud zejména v řízení o určení neplatnosti rozvázání
pracovního poměru zaměstnavatelem, ať již výpovědí z důvodu porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci nebo okamžitým
zrušením pracovního poměru, zvažovat osobu zaměstnance, funkci, kterou zastává, jeho
dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů, dále dobu a situaci, v níž došlo k porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, míru
zavinění zaměstnance, způsob a intenzitu porušení konkrétních povinností zaměstnance,
důsledky

porušení

povinnosti

vyplývající

z právních

předpisů

vztahujících

se

k vykonávané práci pro zaměstnavatele a zda svým jednáním zaměstnanec způsobil
zaměstnavateli škodu.
Zaměstnavatel musí řešit jednotlivé případy porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci vždy individuálně. S ohledem
na současnou právní úpravu je zejména vhodné problematiku týkající se kouření upravit
podrobně v pracovním řádu či jiných vnitřních předpisech. Především stanovit, zda je na
pracovišti možno kouřit a případně ve kterých prostorách, dále jednoznačně vymezit, zda
je povoleno kouřit během pracovní doby mimo vyhrazené přestávky v práci, apod. Jedině
tak se lze vyhnout nepříznivé situaci v případě neunesení důkazního břemene v řízení o
neplatnosti výpovědi.
V případě porušení zákazu kouření na pracovišti bude zřejmě skončení pracovního poměru
spíše výjimečné a bude připadat v úvahu zejména na pracovištích, kde je kouření zakázáno
zejména z bezpečnostních důvodů. Při posuzování intenzity a způsobu skončení
pracovního poměru v konkrétním případě by zaměstnavatelé měli přihlédnout především:
– k osobě zaměstnance – zda dosud řádným způsobem plnil pracovní povinnosti, či
soustavně porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci, neplní své povinnosti řádným způsobem, jestli jde o
mladého, nezkušeného zaměstnance, nebo naopak o zkušeného, někdy je nutné přihlédnout
i k jeho duševní vyspělosti a zda jde o řadového nebo vedoucího zaměstnance;
– ke druhu vykonávané práce – jinak se posuzuje požití alkoholu uklízečkou, jinak řidičem
z povolání;
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– ke vzniklé nebo případně možné škodě – např. porušení zákazu kouření zaměstnancem
na pracovišti se zákazem kouření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
porušení zákazu kouření administrativním zaměstnancem;
– k míře, intenzitě a způsobu porušení konkrétních povinností – např. zda zaměstnanec
kouří přes zákaz na pracovišti pravidelně či zda jde o ojedinělý případ;
– k celkové úrovni pracovní kázně na pracovišti – např. zaměstnavatel dá zaměstnanci
výpověď, protože požil alkohol v pracovní době. Při soudním jednání však bude zjištěno,
že se zaměstnancem požívali alkohol další zaměstnanci, dokonce i vedoucí. Vůči nim však
zaměstnavatel nepřijal žádné opatření. Nebo pokud zaměstnavatel dá zaměstnanci
výpověď z důvodu soustavného méně závažného porušování povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, protože opakovaně
kouřil na pracovišti. V průběhu soudního jednání se prokáže, že kouření jiných
zaměstnanců je u zaměstnavatele běžné, trpěné a nepostihované.
Zcela jistě půjde o vyšší stupeň závažnosti porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci v případě porušení zákazu kouření např.
zaměstnancem čerpací stanice pohonných hmot, při práci s výbušninami v lomech nebo za
situace, že by učitel kouřil během výuky před žáky základní školy. Ještě vyšší intenzita
porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je
případ, kdy např. řidič autobusu požije před jízdou nebo během ní alkoholický nápoj,
v tomto případě by byl postižen i podle jiných, než pracovněprávních předpisů. V těchto
případech by jen jednorázové porušení zakládalo důvod k okamžitému zrušení pracovního
poměru podle ust. § 55 odst. 1 písm. b), případně výpověď pro závažné porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci podle ust. § 52 písm. g) ZP.
Oproti tomu lze jednorázové zapálení si cigarety ve společné kanceláři lze považovat za
méně závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se
k vykonávané práci ve smyslu zákoníku práce, a pokud nebude v této činnosti dále
pokračovat, nemělo by mít jeho jednání nepříznivé pracovněprávní následky. V případě, že
by v této činnosti pokračoval, jednalo by se o soustavné méně závažného porušování
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a takovému
zaměstnanci by bylo možné dát výpověď ve smyslu ust. § 52 písm. g) ZP, jestliže byl v
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době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně na možnost výpovědi upozorněn.
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Závěr
Cílem této práce bylo podat ucelený výklad institutu porušení povinností vyplývajících z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci (dříve pracovní
kázně), zejména objasnit aplikaci některých zákonných ustanovení, která mohou být pro
zaměstnavatele nejasná. V praxi se totiž zaměstnavatelé v důsledku nesprávného výkladu
či aplikace jednotlivých ustanovení zákoníku práce dopouštějí chyb, které pro ně mají
v případném soudním sporu často negativní následky. Dřívější ani současná právní úprava
v zákoníku práce totiž není pro jednoznačný výklad dostačující, klíčovou úlohu má tedy
rozhodovací praxe soudů.
Nový zákoník práce se již od samého počátku své účinnosti potýká s celou řadou problémů
a nedostatků, proto jistě doplnění a zpřesnění právní úpravy institutu porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
nebude pro zákonodárce v nejbližší době prioritou. Přesto by bylo dle mého názoru
přínosné v zákoně zavést pro pojem „porušení povinností vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“ legislativní zkratku (např.
porušení pracovních či pracovněprávních povinností).
Ze zákona bez vysvětlení zmizel pojem „porušení pracovní kázně“, který jazykovým
výkladem spíše připomínal dobu minulou a neohraničenou podřízenost zaměstnance
zaměstnavateli. Dodržování stanovených podmínek neboli tzv. pracovní disciplína však
neznamená podřízenost vůči zaměstnavateli, ale řádný způsob plnění pracovněprávního
závazku. Vyspělé evropské právní řády staví pracovněprávní vztah na dvoustranné
smlouvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tedy na rovnosti smluvních stran se
vzájemně stanovenými právy a povinnostmi. Zaměstnanec se zavazuje řídit se pokyny
zaměstnavatele a dodržovat stanovené podmínky. Pokud tento závazek poruší, má
zaměstnavatel možnost porušení tohoto závazku sankcionovat. V naší právní úpravě stále
převládá důraz na dodržování právních předpisů více než dodržování obsahu smlouvy
(porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci). Nový zákoník práce má však tendenci k přibližování občanskému
právu (např. úprava započtení, zvýšení smluvní volnosti).
Nedostatkem v právní úpravě je podle mého názoru neexistence alespoň obecných
rozlišujících kritérií mezi jednotlivými stupni intenzity porušení povinnosti vyplývající z
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právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, přičemž na jejich
vymezení závisí možnost a rozsah postihu zaměstnance za porušení povinnosti vyplývající
z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. Zákon by měl
stanovit alespoň rámcově, z jakých hledisek má zaměstnavatel vycházet pro určení
intenzity konkrétního porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci. Správné určení stupně intenzity porušení je klíčové pro
volbu přiměřeného pracovněprávního postihu zaměstnance. Pro zpřesnění právní úpravy
má zákonodárce možnost vycházet z ustálené judikatury, 77kde se dovozuje, že při
rozhodování o stupni intenzity porušení je třeba zejména přihlédnout k osobě zaměstnance,
k funkci, kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a
situaci, v níž došlo k porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci, k míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě
porušení

konkrétních

povinností

zaměstnance,

k důsledkům

porušení

povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci pro
zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil nebo mohl způsobit
zaměstnavateli škodu apod.
Zákonodárce by měl také zdůraznit, že je k porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci třeba zavinění zaměstnance a
přímo v zákoně v souvislosti s pracovněprávními následky rozlišit formy zavinění
v podobě úmyslu či nedbalosti. Především hledisko zavinění například rozlišuje výpovědní
důvod pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci podle § 52 odst. 1 písm. g) ZP od výpovědního důvodu
podle § 52 odst. 1 písm. f) věty za středníkem ZP, spočívajícího v neuspokojivých
pracovních výsledcích zaměstnance, který především vůbec nevyžaduje porušení
pracovních povinností. Tyto dva výpovědní důvody bývají v praxi zaměstnavateli
zaměňovány. Ustanovení § 52 odst. 1 p sím. f) v ěty za střed nkem
í
ZP vychází z
objektivního zjištění, že zaměstnanec neuspokojivé pracovní výsledky dosahuje, a to bez
ohledu na to, zda tomu tak je v důsledku zaviněného jednání zaměstnance (alespoň ve
formě nedbalosti).

77

Např . rozsudek Nejvyššího soudu, spis. zn. 21 Cdo 3019/2000, SJ č. 3/2002, str. 232.
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Ve své práci jsem se také podrobněji zaměřila na problematiku porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
v důsledku požití alkoholu či jiných návykových látek a kouření na pracovišti.
V současné době sílí celosvětově boj proti kouření na veřejných místech včetně pracovišť a
restaurací. Soustředila jsem se na jeho prosazování v rámci Evropské unie a v tomto
kontextu jsem podala srovnání s právní úpravou České republiky.
Naše právní úprava v této oblasti je nedokonalá a stále se nedaří prosadit její změny.
Bohužel stále ještě mezi zákonodárci převládá názor, že zákazem kouření na veřejných
místech bude omezena svoboda kuřáků. Fakt, že pasivní kouření má negativní dopady na
lidské zdraví srovnatelné s kouřením aktivním, není brán příliš v úvahu. Svoboda každého
z nás totiž končí tam, kde začíná svoboda druhého. Pokud na sebe narážejí dvě odlišné
svobody, jako je kuřákova na kouření a nekuřákova na čistý vzduch, měla by nutně
ustoupit ta, která má menší význam. V tomto případě se nejedná o diskriminaci kuřáků, ale
o dodržování základních lidských práv každého jedince. Proč bychom odděleným
prostorem v restauracích nebo na pracovištích měli zvýhodňovat kuřáky oproti jiným
skupinám, jejichž záliby jsou na veřejnosti potlačovány? Zní to absurdně, ale přesně
takovým boj proti kouření je. Zvažují se všechna jiná hlediska, než je samotná ochrana
lidského zdraví. Zaměření se na prevenci a podpora nekuřáckých veřejných míst a
pracovišť představuje příležitost pro postupné legislativní změny zaměřené na ochranu
lidského života a zdraví. Protikuřácké zákazy přinesly ve státech, kde platí, výrazné snížení
počtu kuřáků ve společnosti, a do budoucnosti to znamená snížení počtu úmrtí spojených
s aktivním i pasivním kouřením.
Tvrdá omezení již platí ve většině evropských zemí. Dokonce i v Irsku či Itálii, kde si jeho
uplatňování dříve dovedli jen obtížně představit. V těchto zemích se obavy z vylidněných
barů a restaurací ukázaly jako plané, kuřáci chodí kouřit ven nebo počet cigaret omezují a
některým se podařilo se svého zlozvyku díky zákazu kouření v restauracích úplně zbavit.
V současné době sílí i v České republice trend zavádění nekuřáckých restaurací nebo
stavebně oddělených prostor pro nekuřáky. Majitelé restaurací tak vyhovují přání svých
zákazníků při jídle, pití či konverzaci dýchat čistý vzduch. A jeden po druhém přiznávají,
že jejich obavy před poklesem zisku byly plané, naopak, že se jejich tržby zvyšují. Stále
však existuje mnoho míst, kde tuto cestu dobrovolně nastoupit nechtějí.
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Podle mého názoru jedinou opravdovou a efektivní změnu do budoucnosti může znamenat
pouze úplný zákaz kouření. Každé jiné navrhované řešení problému nedobrovolného (tzv.
pasivního) kouření na veřejných místech je jen málo efektivní a těžko proveditelné.
Navrhuji proto následovat příklad zemí EU, kde se zákaz kouření osvědčil. V návaznosti
na postoj zákonodárců k zákazu kouření na pracovištích včetně barů a restaurací se bude
měnit i pracovněprávní úprava této otázky v zákoníku práce. Zatím si zaměstnavatelé musí
vystačit s nejasnou formulací zákazu kouření na pracovištích, kde pracují také nekuřáci.
Nejen zaměstnavatelům, ale především majitelům barů a restaurací tedy nezbývá než
nastoupit cestu vlastního prosazování nekouření, tak jak již v současnosti mnoho z nich
činí. V nejbližších letech se zřejmě takto přísný protikuřácký zákon u nás zatím nechystá.
Přijetí a další novelizace nového zákoníku práce stejně jako dalších zákonů včetně toho
protikuřáckého bylo ovlivněno více politickými střety než diskuzemi odborníků.
V současné době je třeba překonat krizové období nejen na politické scéně a více se
přiblížit našimi právními předpisy vyspělým členským státům Evropské unie.
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Summary
Breaking employee´s legal obligations and rules in the workplace
I have chosen this theme for my rigorous thesis because of my interest in the field of labor
law and, in particular, in the area of termination of the employment relationship with the
employee by the employer. This area is subject to a substantial part of employment
litigation, because the current legislation in the Labor Code needs to be followed by the
interpretation of the case law. One of the reasons for termination of contract by the
employer, subject to statutory conditions, is also the breach of the obligations under
legislation relating to work performed by an employee. In this thesis I work particularly
with relevant case law, which is used for a deeper analysis of the theme, while compared
with the legal systems of other European Union countries.
A major phenomenon nowadays is also the question of legislation on smoking in public
places including workplaces. The topic of smoking legislation in the European context is a
considerable part of my thesis.
After a brief historical introduction there is the analysis of the current legislation on
breaches of the obligations under legislation relating to employee´s work. Furthermore, I
will focus on termination of employment by reason of breach of obligations deriving from
legislation relating to work performed by an employee, with a focus on common
misinterpretations made by employers and the resulting legal consequences, such as
disputes concerning the invalidity of the termination of contract. Violation of the
obligations arising from legislation relating to work performed by an employee, however,
may not always result in the termination of the employment relationship, therefore, I will
comment the other ways of dealing with this situation.
In other parts of my thesis I focus on the above-mentioned issue of smoking and abuse of
alcohol and other drugs in the workplace, the legislation in the Czech and European
context and I suggest some possible solutions de lege ferenda.
New Labor Code in the Czech Republic has been from the very beginning of its efficiency
subject to criticism, so certainly the legislation of the institute of breaches of the
obligations under legislation relating to the employee´s performed work is not in the near
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future a priority. The former concept of "breach of work discipline" in its linguistic
interpretation rather memories of past times and indicates subordination of employees.
Compliance with the specified conditions of the work does not mean the subordination, but
the proper method of implementation of the employment commitment. Developed
European jurisdictions build employment relationship on a bilateral agreement between the
employee and the employer, namely the equality of the parties to each other established
rights and obligations. The employee is obliged to obey the instructions of the employer
and comply with the laid down conditions. If an employee breaches this obligation, an
employer has the possibility of penalization. In our legislation is still prevalent the
emphasis on compliance with the legislation more than respect for the content of the
contract (breach of obligations arising from legislation relating to work performed by the
employee). New Labor Code has a tendency to get closer to civil law (in order to widen the
freedom of contract).
In my point of view, there is an absence of at least the general criteria distinguishing
between the various levels of breaches of the obligations under legislation relating to the
employee´s performed work, the definition depends on the possibility and extent of
penalties for violation of employee´s disciplinary matters.
In my thesis, I also focus on the breach of work discipline as a result of alcohol or other
drugs abuse and smoking in the workplace.
Currently, there is growing a global fight against smoking in public places, including
workplaces and restaurants. I focused on the European context and the comparison of the
legislation in the Czech Republic. Our legislation in this area is still imperfect and fails to
enforce the changes. Focus on prevention and support for smoke-free public places and
workplaces is an opportunity for progressive legislative changes aimed at protecting
human life and health. Anti-smoking restrictions brought in European states a significant
reduction in the number of smokers in society, and in the future, this means reducing the
number of deaths associated with active and passive smoking.
In my opinion the only real and effective change in the future may be only a complete ban
on smoking in public places. Any proposed solution to the problem of involuntary
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(passive) smoking in public places is a difficult to implement and not effective. I suggest
following the example of EU countries where the smoking ban proved its functionality.
At present, it is necessary to overcome the crisis period, not only on the political scene and
to bring our legislation on the level of the developed member states of the European Union.
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Přílohy
Příloha č. 1
Grafické značky podle přílohy k zákonu č. 379/2005 Sb., označující restauraci, kde je
kouření zakázáno, restauraci, kde je kouření povoleno a restauraci s vyhrazenými prostory
pro kuřáky a nekuřáky.:

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 3
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Příloha č. 2 - Přehled právní úpravy kouření na veřejných místech ve vybraných zemích EU, 1. část

Hospody a bary

Uzavřená
pracoviště

Zákaz, povoleno v
uzavřených
místnostech, kde se
nepodává jídlo

Povinná ventilace a
nekuřácké prostory

Zákaz, povoleno v
oddělených
prostorách s
ventilací

Neurčitá formulace
úplného zákazu

Kouření povoleno v
prostorách
vyhrazených pro
kouření s ventilací

Kouření povoleno v
prostorách
vyhrazených pro
kouření s ventilací

Částečná omezení

Není zákaz, ale
zařízení musí být
označeno jako
(ne)kuřácké
Zařízení nad 50 m2
musí mít polovinu
míst nekuřáckých

Zdravotnická
zařízení

Školská zařízení

Budovy státních
orgánů

Restaurace

Belgie

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách

Česká republika

Úplný zákaz s
výjimkou psych. odd.
a odd. léčby závislostí

Úplný zákaz

Není zákaz, možnost
stanovit omezení

Zákaz, povoleno v
oddělených
místnostech pro
učitele

Dánsko

Finsko

Úplný zákaz

Úplný zákaz

Úplný zákaz

Francie
Irsko

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách
Úplný zákaz

Zákaz, povoleno v
oddělených
místnostech pro
učitele a VŠ studenty
Úplný zákaz

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách
Úplný zákaz

Veřejná
doprava

Ostatní veřejná
místa

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách

Zákaz pokud zde
pracují také nekuřáci

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách

Není zákaz, ale
zařízení musí být
označeno jako
(ne)kuřácké

Není zákaz

Není zákaz,
možnost
stanovit
omezení

Není zákaz, možnost
stanovit omezení

Zařízení nad 50 m2
musí mít polovinu
míst nekuřáckých

Úplný zákaz

Úplný zákaz

Úplný zákaz

Úplný zákaz
Úplný zákaz

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách
Úplný zákaz

Úplný zákaz

Úplný zákaz

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno v
oddělených prostorách
s ventilací

Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
oddělených prostorách oddělených prostorách
s ventilací bez
s ventilací bez
obsluhy
obsluhy
Úplný zákaz
Úplný zákaz

Itálie

Úplný zákaz

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
oddělených prostorách oddělených prostorách oddělených prostorách
s ventilací
s ventilací
s ventilací

Německo

Není zákaz, možnost
stanovit omezení

Úplný zákaz v
některých zemích

Úplný zákaz v
některých zemích

Úplný zákaz v
některých zemích

Dohoda s
ministerstvem
zdravotnictví

Dohoda s
ministerstvem
zdravotnictví

Holandsko

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
oddělených prostorách oddělených prostorách oddělených prostorách
s ventilací
s ventilací
s ventilací

Zákaz, povoleno v
oddělených
prostorách s
ventilací
Úplný zákaz
Zákaz, povoleno v
oddělených
prostorách s
ventilací
Zaměstnavatel
stanoví omezení
Zákaz, povoleno v
oddělených
prostorách s
ventilací

Příloha č. 2 - Přehled právní úpravy kouření na veřejných místech ve vybraných zemích EU, 2. část

Sloupec1

Slovensko

Španělsko

Švédsko
V. Británie

Zdravotnická
zařízení

Úplný zákaz

Úplný zákaz

Školská zařízení

Budovy státních
orgánů

Restaurace

Hospody a bary

Uzavřená
pracoviště

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách

Povinnost vyhradit
nekuřácké prostory

Povinnost vyhradit
nekuřácké prostory

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách

Úplný zákaz

Zákaz pro zařízení
nad 100m2 kromě
vyhrazených prostor

Zákaz pro zařízení
nad 100m2 kromě
vyhrazených prostor

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
Zákaz, povoleno v
oddělených prostorách oddělených prostorách oddělených prostorách oddělených prostorách oddělených prostorách
s ventilací
s ventilací
s ventilací
s ventilací
s ventilací
Úplný zákaz
Úplný zákaz
Úplný zákaz
Úplný zákaz
Úplný zákaz

Zdroj: Smoking in public places in the EU countries, http://cs.help-eu.com/ data z roku 2006 jsou upravena podle aktuálních změn

Úplný zákaz
Zákaz, povoleno v
oddělených
prostorách s
ventilací
Úplný zákaz

Veřejná doprava

Ostatní veřejná
místa

Úplný zákaz

Zákaz, povoleno
ve vyhrazených
prostorách

Zákaz, povoleno ve
vyhrazených
prostorách
Úplný zákaz
Zákaz, povoleno v Zákaz, povoleno v
oddělených
oddělených
prostorách s
prostorách s
ventilací
ventilací
Úplný zákaz
Úplný zákaz

