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Pracovní právo Nelze zpětně ukončit pracovní poměr dohodou

»Dovolenou nejraději
trávím aktivně

Plánuji v létě několik prodlouže-
ných víkendů v Česku, případně
v Rakousku, nebo nějaký výlet
na pár dní na sever. Delší dovo-
lenou v jižních krajinách si ne-
chám až na podzim nebo na
zimu. Volno raději trávím aktiv-
ně – věnuji se turistice, golfu,
koupání, jezdím na kole... Na
dovolené nepracuji, ale nejsem
úplně oproštěn od pracovních
myšlenek. Vyřizuji některé
e-maily a telefony podle priorit.

»Odpočinu si jedině s přáteli na
katamaránu

Jediná dovolená, na které si skutečně odpoči-
nu, je plavba na katamaránu s malou skupi-
nou přátel. Celou posádku deseti lidí tvoří ví-
ceméně kamarádky a jejich děti, jsou tu pou-
ze dva muži, kteří se o nás starají – kapitán
a kuchař. Klid na otevřeném moři je neuvěři-
telný relax. Celý den se díky houpání nedo-
stanu k počítači, takže práci s sebou nevo-
zím. Po půl hodině od vyplutí obvykle usnu,
čímž naspím deficit za uplynulý rok. Potápě-
ní a koupání v průzračné vodě je úžasné.
A večerní procházka přístavem, u něhož
jsme právě zakotvili, má také své kouzlo.

» Tentokrát bych byl rád
z dosahu internetu

Vzhledem k tomu, že mám dvě
malé děti, dovolenou plánuji
s velkým předstihem. Na posled-
ní chvíli však často plány mění-
me… Snažím se každý rok mít ale-
spoň 14 dní dovolené v kuse,
abych si od práce dostatečně od-
počinul, přiznávám však, že mi
to nedá a alespoň jednou za den
zkontroluji pracovní e-mail. Už
se těším na dovolenou mimo do-
sah internetu!

» Těším se, že si pročistím
hlavu, na práci nepomyslím

Především se snažím udělat maximum pro
to, abych na dovolené nemusel myslet na
práci. Takže nenechávám řešení věcí na po-
slední chvíli a snažím se delegovat na své
kolegy všechny očekávané pracovní záleži-
tosti, sledování firemního e-mailu... Také
vypínám pracovní mobil, abych si napros-
to pročistil hlavu a nebyl v pokušení ho
každou chvíli vytahovat, jestli přece jen ně-
kdo nevolá či nepíše. Zároveň si dovole-
nou plánuji tak, abych se z ciziny nevracel
den před nástupem do práce, ale měl ale-
spoň den dva přechodové období.

›› Pokud chcete pracovní
poměr ukončit dohodou
zpětně k datu, které před-

chází termínu podepsání doho-
dy, není to podle nejnovější judi-
katury Nejvyššího soudu České
republiky možné. Taková doho-
da sice není neplatná, ale pracov-
ní poměr končí až dnem uzavře-
ní vlastní dohody o rozvázání
pracovního poměru. Nejvyšší

soud to odůvodnil tím, že účinky
dohody nemohou nastat dříve,
než je platně uzavřena sama do-
hoda ukončující pracovní po-
měr.

Jak tedy správně rozvázat pra-
covní poměr dohodou? Pracovní
poměr může být ukončen doho-
dou v den, kdy je dohoda pode-
psána, nebo se zaměstnavatel
a zaměstnanec mohou domluvit,
že pracovní poměr skončí v den,
který nastane v budoucnosti.

Příklad: podepsali-li účastníci
27. května dohodu o rozvázání
pracovního poměru, v níž sjedná-
vají, že pracovní poměr končí

15. května, ten skutečně skončil
– ale až 27. května. Pokud strany
podepsaly dne 27. května doho-
du o rozvázání pracovního pomě-
ru, v níž sjednaly, že pracovní po-
měr končí k 31. květnu, je vše
v pořádku a pracovní poměr
skončí domluveného dne. Správ-
ný bude i postup, při kterém za-
městnavatel a zaměstnanec sjed-
nají, že pracovní poměr končí
dne 27. května, jestliže oba účast-
níci dohodu ten samý den uza-
vřeli.

Proč je dohoda nejužívanějším
způsobem rozvázání pracovního
poměru? Kromě toho, že je to vel-

mi flexibilní možnost, je to pro
zaměstnavatele nejbezpečnější
způsob ukončení pracovního po-
měru z hlediska možného soud-
ního sporu. Zaměstnanci se ně-
kdy brání uzavření dohody, po-
kud již nemají sjednané navazují-
cí zaměstnání a je pravděpodob-
né, že se stanou nezaměstnaný-
mi.

Jejich obavy nejsou neodůvod-
něné, protože platí, že ukončil-li
uchazeč o zaměstnání před zařa-
zením do evidence bez vážného
důvodu poslední zaměstnání
sám nebo dohodou se zaměstna-
vatelem, činí procentní sazba

podpory v nezaměstnanosti pou-
ze 45 procent průměrného měsíč-
ního čistého výdělku.

Tento argument však není ne-
překonatelný zejména u zaměst-
nanců s vysoce nadprůměrnými
příjmy. V takových případech to-
tiž podpora v nezaměstnanosti
vypočítaná se sníženou procent-
ní sazbou přesahuje maximální
výši podpory, která může být
uchazeči o zaměstnání poskyto-
vána, a tak vlastně snížení pro-
centní sazby nehraje pro daného
uchazeče o zaměstnání žádnou
roli.

Mnoho lidí se domnívá, že do-

časná pracovní neschopnost, ma-
teřská dovolená, rodičovská do-
volená či výkon veřejné funkce
chrání zaměstnance před jakým-
koli ukončením pracovního po-
měru. To je však hojně rozšířený
omyl.

V takovýchto životních situa-
cích platí pouze zákaz výpovědi
a i pro ten zná zákoník práce dal-
ší výjimky z pravidla, kdy zaměst-
nanec není před výpovědí chrá-
něn. Dohoda o rozvázání pracov-
ního poměru je tedy možností,
která se nabízí i v situaci, kdy je
zaměstnanec chráněn před výpo-
vědí.

» Pracovat nebudu,
plánuji sport a relaxaci

Dovolenou si vezmu až po hlavní vlně veder,
ke konci srpna. Bohužel bude jen na 10 dní,
ale v duchu „sport and relax“, takže budu od-
počívat celkem aktivně. Pracovat o dovolené
určitě nebudu. Chci si prostě užívat sportu,
třeba golfu a toho, že můžu být s rodinou.

M
y psychologové víme,
že očekávání často
bývá zdrojem mno-
hých potíží. Máte-li

o dovolené představy, které si hýč-
káte už od posledního sněhu,
a vzhlížíte-li ke sluncem zalitému
pobřeží jako k poslední záchraně,
vaše dovolenková pohoda je v ohro-
žení.

Nic totiž nemůže být tak krásné
jako vaše představy. Určitě jste už
někdy slyšeli výroky typu: Takhle
daleko na pláž? Tady ale fouká! Já ti
říkala, že máme jet do toho hotelu
jako loni... Rozdíl mezi očekáva-
ným snem a realitou snadno zkazí
náladu.

Těšte se proto trochu neurčitě
a spíše formou otázek. Například:
Co tam asi bude nejhezčí? Budeme
letos hrát více pexeso, nebo karty,
a kdo asi vyhraje? Schválně, jestli
objevím nějaké dobré místní víno...
U takového těšení máte jistotu, že
dopadne dobře.

1. Neberte dovolenou jako úkol,
který musíte beze zbytku splnit

Dovolenou běžně provází hektic-
ko-hysterický styl. Balí se v hádkách
a konfliktech, kdo kam co položil, za-
balil, či naopak nezabalil. Nervozita
stoupá. Jízda v autě se stává drama-
tem. Když vidíte navztekané tváře
uvnitř vozu, jen těžko si představíte,
že si jedou užít zaslouženou dovole-
nou.

Bohužel ani na pláži to nekončí,
začínají ranní sprinty k lehátkům
a švédským stolům, výlety napláno-
vané na hranici časových možností.
Heslo je stihnout všechno, ať to stojí
cokoli. Vyčerpaní a vystresovaní do-
volenkáři se pak vracejí s nadějí, že si
doma odpočinou.

Malicherné konflikty a ponorková
nemoc jdou s dny volna ruku v ruce.
Abyste se vyhnuli otravným disku-
sím, zapomeňte na věty typu: Proč
jsi nenabil foťák? Už piješ třetí pivo,
a to ještě nejsou dvě. Nemůžeš ty
děti trochu hlídat?

2. Udělejte si pestrý program,
odpočiňte si od ostatních

Je potřeba kombinovat dvě věci: zají-
mavý program a občasné rozdělení
posádky. Každý den udělejte něja-
kou drobnou změnu, zkuste partne-
ra překvapit malým dárkem.

A občas se rozdělte, není třeba,
abyste stále dělali všechno pohroma-
dě. Rozdílné zážitky nabídnou téma-
ta k večernímu povídání.

3. Neodpočítávejte si minuty,
neodjíždějte zbytečně brzy

Nezvládnutá koncovka je nepří-
jemnou chybou. Někteří účastníci
si až s masochistickou radostí uží-
vají odpočítávání konce dovolené.
Každé ráno všem oznámí, že zbý-
vá jen tolik a tolik dnů a už se zase
bude chodit do práce. Po večerech
vtipně diskutují na téma, o kolik
povyrostla tráva na zahradě a ko-
lik času zabere její sekání po příjez-
du. Dětem oznamují, že to je jejich
poslední zmrzlina na této pláži,
protože zítra už zůstanou jen u ho-
telu.

Zajímavý případ jsou mistři brz-
kých odjezdů. Začínají balit už tři
dny předem, intenzivně studují
nejkratší cestu domů, v den odjez-
du vstávají v šest. Neustálým popo-
háněním ostatních a uklízením
věcí do kufrů nakonec dosáhnou
toho, že nešťastný zbytek rodiny se
bez plavek a opalovacího krému
loučí s dovolenou o dobrých deset
hodin dříve.

4. Užívejte si bezstarostnosti až
do samého konce

Paměť si nejlépe fixuje začátky
a konce dějů. Pokud si chcete do-
volenou skutečně užít, tak až do je-
jího konce berte věci s nadhledem
a nikam nespěchejte.

Tomáš Vašák, psycholog

» Bude to kombinace kultury,
architektury a sportu

Zatím mám v plánu jen prodloužené víken-
dy. Toto léto se budu věnovat hlavně po-
znávání zahraničních metropolí a trekům
v Alpách. Pět letních večerů jsem si vyšetři-
la také pro svůj velký koníček – zpívání. Le-
tošní dovolená bude tedy takovou kombi-
nací kultury, architektury a sportu. Vždy
se snažím zařídit všechny povinnosti tak,
abych během volna nemusela pracovní po-
čítač zapínat. Spoléhám na svůj kvalitní
tým. Pro urgentní případy jsem k dispozici
na mobilu. Ze zkušenosti však vím, že vět-
šinou po něm nemusím sahat.
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Co nejrychleji
dokončit pracovní
úkoly, nedodělané
věci přehodit na

kolegy, sbalit
rodinu, zajistit

dům a vyrazit! Jen
aby to klaplo...
Zpomalte, radí

psycholog Tomáš
Vašák, jinak

budete potřebovat
dovolenou od

dovolené.

Dovolená
v číslech

25 %
zaměstnanců nestihlo loni
vyčerpat více než polovinu
dovolené dané zákonem,
tedy 10 a více dnů. Přesně 19
procent lidí si nestačilo
vybrat 6 až 10 dnů ze své
dovolené a méně než pět dní
volna zbylo 26 procentům
zaměstnanců. Pouze 30
procent pracovníků
vyčerpalo všechnu
dovolenou, na niž měli nárok.

66 %
Čechů zůstává i v době volna
v kontaktu s prací. Z toho
43 procent si na dovolenou
bere služební telefon, 23
procent zaměstnanců
kontroluje e-mail a telefon. Jen
34 procent Čechů práci
o dovolené neřeší. Zdroj: LMC

1
týden trvala loni nejčastěji
dovolená manažerů, zjistil to
průzkum společnosti
Touchdown. Muži ve věku 25
až 35 let a ti starší 45 let dny
volna spočítali na prstech
rukou. Jen jejich kolegové ve
věku 35 až 45 let si udělali
volno déle, v 50 procentech
dva a více týdnů. Manažerky
na tom byly ještě o něco hůře.
Bez rozdílu věku strávily na
dovolené vesměs jen týden.

„Nemějte od dovolené
přehnaná očekávání.
Nic nemůže být tak
krásné jako vaše
představy.“

Tomáš Vašák, psycholog

Anketa
Kde a jak si užijete
letošní dovolenou?

Lucie Kalašová
advokátka
spolupracující
s kanceláří
bpv Braun Partners
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Co vám zkazí dovolenou? Když
budete chtít stihnout všechno
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