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Někdy to Nejde jiNak a dojde Na soudNí spor o NeplatNost 
ukoNčeNí pracovNího poměru, ať už ze straNy zaměstNavatele 
Nebo zaměstNaNce. proč a kdy stojí za to se soudit?

NEbojTE sE soudu

Jste zaměstnavatel nebo za-
městnanec a dostal jste od druhé 
strany výpověď, zrušení ve zku-
šební době nebo okamžité zrušení 
pracovního poměru, o kterém se 
domníváte, že je v rozporu se zá-
koníkem práce? Pak může zbývat 
jediný způsob, jak takové ukon-
čení pracovního poměru zvrátit: 
podat žalobu.

Zákoník práce
První laický názor, zda ukon-

čení pracovního poměru je v roz-
poru se zákoníkem práce, si může 
každý učinit sám. Stačí, když se 
pokusí posoudit, zda jsou naplně-
ny základní předpoklady platného 

rozvázání pracovního poměru. 
Všechny formy ukončení pracov-
ního poměru (výpověď, okamžité 
zrušení pracovního poměru, doho-
da o rozvázání pracovního poměru 
i zrušení pracovního poměru 
ve zkušební době) musejí být 
písemné. Zaměstnanec je opráv-
něn vypovědět pracovní smlouvu 
z jakéhokoli důvodu nebo i bez 
uvedení důvodu, zaměstnavatel 
je vázán důvody vyjmenovanými 
v zákoníku práce. Zaměstnavatel 
musí jasně a nezaměnitelně zvolit 
jeden ze zákoníkem práce stano-
vených důvodů. Také okamžitě 
zrušit pracovní poměr mohou obě 
strany výhradně ze zákoníkem 

práce stanovených důvodů. Doho-
da o rozvázání pracovního poměru 
může být uzavřena  i bez uvedení 
důvodu ukončení spolupráce. Uve-
dení důvodu v dohodě je rovněž 
důležité pro přiznání nároku na 
odstupné. Zaměstnavatel i za-
městnanec mohou zrušit pracovní 
poměr ve zkušební době z jaké-
hokoli důvodu nebo bez uvedení 
důvodu. 

Pokud vaše podezření, že 
ukončení pracovního poměru 
bylo v rozporu se zákonem, i po 
takovém prvním zkoumání nadále 
trvá, je vhodné navštívit advokáta, 
který má s pracovněprávními spo-
ry zkušenosti, aby potvrdil nebo 

Soud může být tím 
nejlepším řešením
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vyvrátil vaše podezření a poradil 
s nejvhodnějšími dalšími kroky.

Zákonná lhůta 
a doručení

První, na co se vás advokát při 
vaší návštěvě bude ptát, je, kdy 
skončil nebo kdy měl skončit váš 
pracovní poměr. Jak pro zaměstna-
vatele, tak i pro zaměstnance totiž 
platí, že žalobu na určení neplat-
nosti úkonu, kterým byl ukončen 
pracovní poměr, lze podat výhradně 
ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl 
pracovní poměr skončit. V praxi to 
znamená, že pro počátek lhůty není 
rozhodné předání výpovědi, ale den, 
kdy měl samotný pracovní poměr 
skončit. Dvouměsíční zákonná lhů-
ta musí být bezpodmínečně dodrže-
na. Její marné uplynutí nelze zhojit. 
To znamená, že pokud sice podáte 
žalobu na určení neplatnosti, ale až 
po uplynutí stanovené lhůty, svého 
práva se již nedomůžete, a to ani 
v případě, že by výpověď nebo jiné 
ukončení pracovního poměru obsa-
hovaly zjevné nedostatky, a byly tak 
v rozporu se zákonem. 

Zákoník práce má velmi striktní 
pravidla ohledně doručování písem-
ností mezi zaměstnavatelem a za-
městnancem. Propásli jste zákon-
nou lhůtu, ale zjistíte, že výpověď, 
okamžité zrušení pracovního pomě-
ru nebo zrušení pracovního poměru 
ve zkušební době vám nebylo řádně 
doručeno? Pak nemusí být vše 
ztraceno! Pokud nebylo doručeno 
v souladu se zákoníkem práce, nemá 
to za následek neplatnost ukončení 
pracovního poměru ( jak tomu bylo 
dříve), ale platí, že nenastaly účinky 
takového rozvázání pracovního 
poměru.  Příkladem typického 
chybného doručení výpovědi je 
situace, kdy je výpověď zaměstnanci 
odeslána poštou jako běžná listovní 
zásilka a pouze vhozena do poštovní 
schránky. Není garantováno doru-
čení do vlastních rukou, poskyto-
vatel poštovních služeb o doručení 
nesepisuje žádný záznam. Taková 
výpověď v žádném případě nebyla 
z pohledu zákoníku práce zaměst-
nanci řádně doručena. I v takovém 
případě je nutné domáhat se svých 
práv u soudu a podat žalobu. Zde se 

však dodržení dvouměsíční lhůty 
nevyžaduje. 

Neplatné ukončení 
Podal-li zaměstnavatel ža-

lobu, ve které se domáhá určení 
neplatnosti ukončení pracovního 
poměru, (mimo dohody) může 
zaměstnanci sdělit, že trvá na tom, 
aby dále konal svou práci a pracovní 
poměr i nadále trval. Nevyhoví-li 
mu zaměstnanec a zaměstnavatel 
bude mít v soudním sporu úspěch, 
má zaměstnavatel právo požadovat 
náhradu škody, která mu vznikla, 
a to ode dne, kdy zaměstnavatel 
zaměstnanci oznámil, že trvá na 
dalším konání práce. 

Obdobné, pro mnohé zaměst-
nance velmi zajímavé finanční 
nároky může mít i zaměstnanec, 
podá-li žalobu na určení neplat-
nosti ukončení pracovního poměru 
(mimo dohody) a bez zbytečného 
odkladu zaměstnavateli písemně 
oznámí, že trvá na dalším zaměst-
návání. Neumožní-li mu zaměstna-
vatel další výkon sjednaného druhu 
práce, má zaměstnanec v případě 
svého úspěchu ve sporu nárok na 
náhradu mzdy ve výši průměrného 
měsíčního výdělku za dobu od do-
ručení oznámení o tom, že trvá na 
dalším zaměstnávání, do skončení 
soudního sporu nebo do doby, než 
mu zaměstnavatel umožnil výkon 
práce dle pracovní smlouvy. 

Protože je běžným jevem, že 
pracovněprávní spory trvají i něko-
lik let, doplnil zákonodárce zákoník 
práce o ustanovení, které umožňuje 
soudu náhradu mzdy přiměřeně 
snížit. Přesahuje-li celková doba, 
za kterou by měla zaměstnanci 
příslušet náhrada mzdy, 6 měsíců, 
může soud na návrh zaměstnavatele 
jeho povinnost k náhradě mzdy za 
další dobu přiměřeně snížit. Soud 
při svém rozhodování přihlédne 
zejména k tomu, zda byl zaměstna-
nec mezitím jinde zaměstnán, jakou 
práci tam konal a jakého výdělku 
dosáhl nebo z jakého důvodu se do 
práce nezapojil.

další finanční nároky 
V případě jednoznačného úspě-

chu v soudním sporu se může jak 

zaměstnavatel, tak i zaměstnanec 
domáhat, aby mu protistrana, která 
neměla ve sporu úspěch, uhradila 
náhradu nákladů řízení v souladu 
s platnými právními předpisy. 

Samozřejmým důsledkem 
pravomocného určení neplatnosti 
rozvázání pracovního poměru je 
fakt, že pracovní poměr nadále trvá 
(nebyl-li během soudního sporu ji-
ným úkonem ukončen). Zaměstna-
nec je povinen vykonávat práci dle 
pracovní smlouvy a zaměstnavatel 
je povinen mu ji přidělovat. Má-li 
být pracovní poměr znovu rozvá-
zán, musí se tak stát novým úko-
nem, např. výpovědí, která může 
být spojena s výplatou odstupného 
nebo odměny. 

Jak zaměstnavatel, tak i za-
městnanec se samozřejmě mohou 
již během soudního sporu rozhod-
nout, že na dalším trvání pracov-
ního poměru netrvají, a oznámit to 
druhé straně. V takovém případě 
platí, že pokud je původní úkon 
soudem shledán neplatným, skon-
čil pracovní poměr fikcí dohody 
v den, kdy uplynula výpovědní 
doba (byl-li původně pracovní po-
měr rozvázán výpovědí), nebo fikcí 
dohody v den, kdy bylo předáno 
druhé straně neplatné okamžité 
zrušení pracovního poměru nebo 
zrušení pracovního poměru ve 
zkušební době. V takovém přípa-
dě si však zaměstnavatel nemůže 
nárokovat náhradu škody ani 
zaměstnanec nemůže požadovat 
náhradu mzdy. 


