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 neposkytl vlastní vozidlo, zařídil jeho poskytnutí a nepřímo je hradil tím, že požadoval nižší 
peněžní část ceny za službu.

Pokud by dodavatelem nebyl zaměstnanec, ale OSVČ, poskytnutí vozidla by se vždy po-
važovalo za další úhradu za dodanou službu a odběratel by dodanění neřešil – zdanění by si 
musela provést OSVČ sama.

RNDr. Petr BERÁNEK, 
daňový poradce č. 803

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY ZRUŠENÍ 
PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ
Zkušební doba patří mezi základní instituty pracovního práva, se kterým se v nějaké formě 
setkal pravděpodobně každý, kdo se kdy nacházel v pozici zaměstnance nebo zaměstna-
vatele. Umožňuje stranám pracovního poměru, aby si během jejího trvání vyzkoušely pracov-
ní poměr „nanečisto“ a v případě nespokojenosti jedné či druhé strany vzájemnou spolupráci 
okamžitě a v zásadě „bezbolestně“ ukončily. Zrušení ve zkušební době přitom dává tuto 
možnost i zaměstnavateli, a to na rozdíl od dalších jednostranných rozvázání pracovního 
poměru z jeho strany (výpověď a okamžité zrušení). Z tohoto důvodu je i rozhodovací praxe 
soudů ohledně určení neplatnosti zrušení ve zkušební době méně rozsáhlá, což je přímým 
důsledkem toho, že není v praxi tak často napadáno.

To nicméně neznamená, že mohou strany pracovního poměru ke zrušení pracovního 
poměru ve zkušební době přistupovat bez rozmyslu. Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou 
napadnout neplatnost tohoto rozvázání ve smyslu § 72 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), soudně, a v případě úspěchu 
mají totožná práva ve smyslu § 69 zákoníku práce (zejména pro zaměstnavatele to znamená 
povinnost k náhradě mzdy nebo platu (pro mzdu a plat je dále pro zjednodušení používán 
pojem „mzda“) z neplatného rozvázání pracovního poměru za celou dobu trvání sporu1)). 

1)   Z předmětné právní úpravy a judikatury dovolacího soudu vyplývají pravidla, za kterých může být 
náhrada mzdy za určité měsíce vůbec nepřiznána, nebo snížena. S ohledem na tematické zaměření 
tohoto článku se těmito aspekty dále nezabýváme. Rovněž ponecháváme stranou možnost, že by 
zaměstnavatel vzniku práva předešel tím, že bude zaměstnanci v průběhu trvání soudního sporu 
přidělovat práci.

Informace k daňovým důsledkům ostatních benefi tů nejen sta-
tutárních orgánů a  pracovníků na dohody naleznete v publikaci 
RNDr. Petra Beránka – Zaměstnanecké benefi ty a obdobná 
plnění z hlediska daňové výhodnosti.

Více informací a objednávky na www.anag.cz.
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V tomto článku se proto věnujeme nejčastějším případům, které mohou zrušení ve zku-
šební době zpochybnit, a připravit tak zejména zaměstnavateli krušné časy, pokud tyto 
aspekty podcení.

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZRUŠENÍ VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ
Jak již bylo uvedeno výše, žádná ze stran nemusí ve zrušení pracovního poměru ve zku-
šební době uvádět důvod jeho rozvázání. Opačný postup sice vyloučen není, s ohledem 
na možnou diskriminaci (viz dále) je však uvádění takového údaje značně nežádoucí. Základní 
formální a obsahové náležitosti nicméně platí i v tomto případě – z těch nezbytných je třeba 
vyjmenovat písemnou  formu2), vyjádření toho, že jde o zrušení ve zkušební době, identifi kaci 
pracovního poměru, řádné doručení písemnosti druhé straně a zpravidla i vlastnoruční pod-
pis zaměstnance nebo osoby jednající za zaměstnavatele.3) 

Za zaměstnavatele může zrušení ve zkušební době podepsat zejména statutární  orgán 
zaměstnavatele (příp. zaměstnavatel sám, je-li fyzickou osobou), zmocněnec, osoba 
k  to mu oprávněná podle vnitřních předpisů zaměstnavatele (zpravidla podpisového řádu) 
nebo osoba pověřená k určité činnosti zaměstnavatelem – podnikatelem4), kdy z této čin-
nosti vyplývá právo jednat v pracovněprávních vztazích. Takovou osobou může zpravidla být 
personalista vykonávající personální agendu na vedoucím pracovním místě (např. personální 
ředitel). Mezi tyto oprávněné osoby (pokud nemají jiné zmocnění) naopak zpravidla nelze 
řadit zaměstnance zpracovávající mzdovou agendu, např. mzdové účetní.5)

Podpis zrušení ve zkušební době (resp. obecně právních jednání za  zaměstnavatele) 
ne oprávněnou osobou lze zhojit tím, že oprávněná osoba jednající za zaměstnavate-
le, resp. zaměstnavatel osobně toto jednání schválí dodatečně, jakmile se o něm dozví 
ve smyslu § 440 odst. 1 občanského zákoníku. Není nicméně samozřejmě vhodné, aby se za-
městnavatel na toto pravidlo spoléhal (protože v případném soudním sporu bude muset pro-
kázat, kdy se o zrušení ve zkušební době dozvěděl a že je schválil bez  odkladu poté), 
a navíc toto pravidlo dopadá jen na zaměstnavatele splňující defi nici podnikatele ve smyslu 
§ 420 a § 421 občanského zákoníku. Za bezpečný lze z tohoto hlediska považovat u zaměst-
navatele – právnické osoby podpis buď statutárním orgánem,  vedoucím personalistou, 
nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou.

Z hlediska formálních náležitostí poté nelze nezmínit zvláštní pravidla doručování 
 důležitých pracovněprávních písemností, neboť zrušení ve zkušební době je ve smyslu 
§ 334 odst. 1 zákoníku práce jednou z nich. Stručně se proto sluší poznamenat, že zejména 
zaměstnavatel musí preferovat osobní doručení této písemnosti (originálu vlastnoručně 
podepsaného oprávněnou osobou) zaměstnanci na pracovišti, a pokud to není možné, tak 
zrušení ve zkušební době doručit některým ze způsobů uvedených v § 334 odst. 2 záko-
níku práce, a to při respektování pravidel stanovených pro jednotlivé způsoby doručování. 
V opačném případě se na zrušení ve zkušební době hledí jako na nedoručené, které ani 
nemůže vyvolat právní účinky. Pracovní poměr v takovém případě dále pokračuje6), což může 
způsobit i marné uplynutí zkušební doby, a tím i zánik možnosti rozvázat pracovní poměr 

2)   Porušení této předepsané formy je ve smyslu § 66 odst. 2 zákoníku práce sankcionováno nicotností 
zrušení ve zkušební době, tj. hledí se na něj, jako by nikdy neexistovalo.

3)   Stranou ponecháváme případy, kdy je např. na základě souhlasu stran zrušení ve zkušební době 
doručeno ve smyslu § 335a, resp. § 337 odst. 6 zákoníku práce do datové schránky druhé strany. 
V praxi ale s ohledem na právní úpravu doručování převažuje „papírová“ listinná forma.

4)   Viz § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“).

5)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. března 2021, sp. zn. 21 Cdo 2114/2019.
6)   Pracovní poměr v takovém případě pokračuje, aniž by měl zaměstnanec povinnost soudně ve  smyslu 

§ 72 zákoníku práce napadnout platnost zrušení ve zkušební době, neboť vůbec nebylo platně do-
ručeno, a tedy „neexistuje“. V podrobnostech např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. září 2020, 
sp. zn. 21 Cdo 2083/2020.
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tímto způsobem. Blíže k problematice doručování těchto písemností po novele zákoníku prá-
ce provedené zákonem č. 285/2020 Sb. odkazujeme na samostatný článek.7)

PODMÍNKY A ZÁKONNÉ LIMITY SJEDNÁNÍ ZKUŠEBNÍ DOBY
Zkušební doba se v pracovním poměru nevyskytuje „automaticky“, jde pouze o možnost, 
a nikoliv povinnost. Zaměstnavatel a zaměstnanec si ji tedy musí mezi sebou sjednat, a to 
za následujících podmínek:
 musí být sjednána v písemné formě, a to buď v pracovní smlouvě, nebo jiné smlouvě 

(v opačném případě je možné tuto vadu odstranit způsobem podle § 582 odst. 1 občan-
ského zákoníku, tj. dodatečně si písemně potvrdit, za jakých podmínek a kdy byla zkušeb-
ní doba sjednána);

 musí být sjednána nejpozději v den nástupu do práce daného zaměstnance (tj. v den 
nástupu do práce sjednaného v pracovní smlouvě nebo v den nástupu do práce uvedené-
ho ve jmenování).
Nebyla-li zkušební doba sjednána vůbec nebo v rozporu s těmito podmínkami, pracovní 

poměr se hned od prvního dne stává „plnohodnotným“ a ani jeden z účastníků pracov-
ního poměru logicky nemá právo jej ve zkušební době zrušit. V praxi tedy může přísluš-
ná strana pracovního poměru zpochybňovat ve sporu podle § 72 zákoníku práce i to, zda 
došlo k řádnému sjednání zkušební doby.
Dále zákoník práce upravuje i maximální délku zkušební doby, a to takto (tyto podmínky 
musí být splněny současně):
 její maximální možná délka činí 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního pomě-

ru nebo 6 měsíců počítaných totožným způsobem8) v případě vedoucího zaměstnance;
 nesmí být sjednána na delší dobu než polovinu sjednané doby trvání  pracovní ho 

poměru na dobu určitou. Toto tedy budou z povahy věci řešit hlavně zaměstna vatelé 
v případě „krátkých“ pracovních poměrů na dobu určitou, se kterými se lze  setkat 
např. u cizinců pracujících na základě „sezónních víz“ (povolení k zaměstnání na do-
bu 3 měsíců apod.).
Na rozdíl od výše uvedených požadavků na sjednání samotné nemá automaticky nedo-

držení těchto limitů za následek neplatnost sjednání zkušební doby jako takové. Z hlediska 
respektování zásady autonomie vůle se přitom přikláníme k závěru přijímaném částí odborné 
veřejnosti9), že překročení tohoto limitu vede k částečné neplatnosti ujednání o zku-
šební době s tím, že se v takovém případě použije zkušební doba o největším přípustném 
rozsahu, neboť takový výklad nejvíce odpovídá autonomii vůle stran. Rozhodovací praxe 
soudů v tomto směru nicméně chybí, a proto lze jen doporučit, aby smluvní strany výše 
 uvedené limity dodržovaly.

Pracovní poměr na dobu určitou může být konečně sjednán i jinak než dohodnutím ča-
sového úseku v měsících či letech. Velmi často se pracovní poměry na dobu určitou používají 
např. jako záskok za dočasně nepřítomného zaměstnance, např. za  zaměstnance na ma-
teřské nebo rodičovské dovolené, ale též u dočasných pracovních neschopností. V takovém 
případě závisí skončení pracovního poměru na návratu dočasně nepřítomného zaměstnance 
do práce, kdy přitom i tak strany musí dodržet již výše zmíněný limit uvedený v § 35 odst. 5 

7)   MARADA, Radim. Doručování důležitých pracovněprávních písemností po novele zákoníku práce. 
Praktická personalistika, 2020, č. 9–10, str. 10–18.

8)   Jde o dobu, nikoliv lhůtu, a proto platí pravidlo podle § 333 zákoníku práce: „Doba počíná prvním 
dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo sjednané doby; to platí také v případě, 
kdy je uplynutím doby podmíněn vznik nebo zánik práva.“ Zkušební doba sjednaná např. od 1. srp-
na 2022 na dobu 3 měsíců tak končí dne 31. října 2022, a nikoliv až 1. listopadu 2022.

9)   Viz např. názor publikovaný v BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. 3. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2019, s. 221, marg. č. 10.
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zákoníku práce. V tomto případě doporučujeme vycházet z plánované (předpokládané) 
doby absence nahrazovaného zaměstnance, a pokud by předpokládaná doba absence 
nebyla alespoň dvojnásobkem plánované zkušební doby u nahrazujícího zaměstnance, tak 
tomu délku zkušební doby přizpůsobit.

Současná úprava v zákoníku práce výslovně umožňuje sjednat zkušební dobu jak u za-
městnanců, jejichž pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou, tak u zaměstnanců, 
jejichž pracovní pozice se budou obsazovat jmenováním. V praxi přitom mohou v této ob-
lasti vznikat problémy právě u druhé uvedené skupiny. U zaměstnanců pracujících na základě 
pracovní smlouvy je totiž nejpozději v den nástupu do práce uzavřena písemná pracovní 
smlouva, která v případě zájmu stran na zkušební době zpravidla obsahuje i ustanovení 
o jejím sjednání (byť není vyloučeno se na zkušební době dohodnout i v separátní dohodě), 
čímž jsou oba požadavky na sjednání (viz výše) splněny.

U jmenovaných zaměstnanců je situace složitější. V samotném jmenování totiž bývají 
v praxi uvedeny pouze „základní“ náležitosti pracovního poměru (druh práce, den ná-
stupu do práce, rozsah týdenní pracovní doby, místo výkonu práce apod.). Zkušební doba 
a další skutečnosti se poté sjednávají v samostatném dokumentu, ve kterém si strany 
dohodnou další práva a povinnosti v souvislosti s nástupem jmenovaného zaměstnance 
do práce.10) Tento dokument se uzavírá separátně, a pokud v něm chce zaměstnavatel platně 
sjednat zkušební dobu, musí být uzavřena nejpozději v den nástupu do práce. V tomto 
směru může snadno dojít k opomenutí, protože tato dohoda nemusí nutně existovat ke dni 
nástupu a lze ji v praxi podepsat např. v průběhu prvního měsíce trvání pracovního poměru. 
Pokud se tak ale stane, není zkušební doba sjednána platně a zaměstnavatel není oprávněn 
rozvázat takto založený pracovní poměr zrušením ve zkušební době.

V praxi se tedy mohou vyskytnout i spory, ve kterých bude jedna ze stran rozporovat, 
zda byla listina, ve které byla sjednána zkušební doba, uzavřena nejpozději v den nástupu 
do práce (zpravidla tak bude činit zaměstnanec, jenž se bude dovolávat uzavření této do-
hody pozdějšího data). Podle názoru autora musí v takovém případě toto tvrzení prokázat 
strana dovolávající se tohoto pozdějšího data (výjimkou by byly pouze případy, pokud 
by toto pozdější datum bylo výslovně předtištěno v listině samotné), protože jde o skutečnost 
svědčící právě jí. 

Pro předcházení problémům lze zejména zaměstnavatelům doporučit, aby u jmenova-
ných zaměstnanců řádně a průkazně evidovali datum podpisu předmětné dohody 
s příslušným ujednáním o zkušební době (např. skenem podepsané dohody s uloženými 
metadaty, ze kterých bude vyplývat, že dohoda byla podepsána právě daného dne). V opač-
ném případě se mohou dostat do důkazní nouze, pokud by soudy otázku důkazního břeme-
ne vnímaly jinak nebo pokud by zaměstnanec předložil pro svá tvrzení takové důkazy, které 
by soudy hodnotily jako věrohodné a přesvědčivé a zaměstnavatel by je potřeboval vyvracet.

Během pracovního poměru dochází často ke změnám druhu práce, a to i k zásad-
ním. V takovém případě se nabízí praktická otázka, zda je při změně druhu práce možné 
„ vyzkoušet“ zaměstnance na nové pracovní pozici, protože na ní se strany pracovního po-
měru „neznají“, a pro nový test spolupráce uzavřít zkušební dobu znovu. Na první pohled 
by se mohlo zdát, že něco takového možné není s ohledem na pravidlo, že zkušební dobu 
není možné ujednáním dodatečně prodlužovat (§ 35 odst. 4 zákoníku práce), což by mohlo 
vést k výkladu, že tím spíše není možné v rámci jednoho pracovního poměru zkušební dobu 
de facto „opakovat“.

Tyto závěry bylo možné nepřímo dovodit ze starší judikatury dovolacího soudu, jež 
akcentovala, že smyslem a účelem zkušební doby je (mimo jiné) vyzkoušet si přístup 

10)   Zpravidla bývají tyto dokumenty v praxi nazývány dohodou o pracovních podmínkách, dohodou 
o obsahu pracovněprávního vztahu apod. Nezakládá se jimi pracovní poměr, ale do jisté míry „na-
hrazují“ pracovní smlouvu v náležitostech, které nebývají uvedeny ve jmenování, resp. v těch náleži-
tostech, které nelze určit jednostranně, ale musí být sjednány, jako je právě zkušební doba.
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zaměstnance k práci jako takové, a nikoliv si tedy pouze vyzkoušet zaměstnance na kon-
krétní pracovní pozici.11) Na druhou stranu dovolací soud ve své praxi uznal, že je přípustné 
sjednat zkušební dobu u zaměstnance, který předtím vykonával stejnou práci na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.12) Ještě zajímavější je poté případ 
zaměstnankyně, jež vykonávala práci uklízečky a po dvouměsíční přestávce (kdy u zaměst-
navatele v pracovněprávním vztahu nepůsobila) byla u stejného zaměstnavatele zaměstnána 
jako lesní dělnice. I v tomto případě dovolací soud potvrdil, že sjednání zkušební doby u dru-
hu práce lesní dělnice bylo s ohledem na zcela jinou povahu nově sjednaného druhu práce 
přípustné.13)

Podle našeho názoru se nicméně v žádném z případů nejednalo o změnu druhu  práce 
v témže pracovním poměru. V případu prvním nelze přehlédnout specifi ckou povahu 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které mohou být rozvázány bez uvedení 
důvodu, výkon práce nebývá určován zaměstnavatelem, jeho rozsah bývá oproti pracovnímu 
poměru podstatně nižší, a institut zkušební doby se tedy u nich vůbec nevyskytuje, a nejde 
tedy z povahy věci o „opětovné“ sjednání zkušební doby. Ve druhém případě byla mezi vý-
konem prací uklízečky a lesní dělnice prodleva dvou měsíců, kdy na druhou práci byl založen 
nový pracovní poměr. Rozhodovací praxe tedy nedává výslovnou odpověď na otázku, 
zda je i v případě zcela odlišného druhu práce možné rovnou při změně stávajícího 
pracovního poměru nebo opětovném sjednání nového ihned navazujícího pracov-
ního poměru sjednat zkušební dobu. 

Osobně proto s ohledem na ochrannou funkci pracovního práva považujeme sjedná-
vání zkušební doby v ihned navazujících nebo změněných pracovních poměrech 
za  rizikový podnik, neboť se de facto jedná o „opakování“ zkušební doby, což obě strany 
vystavuje značné nejistotě. Pokud se už zaměstnavatel rozhodne zkušební dobu takto opě-
tovně sjednat, měla by být minimálně splněna podmínka, že jde o zcela jiný druh práce, 
na které si zaměstnavatel zaměstnance nemohl vyzkoušet, aby měl zaměstnavatel šanci si 
toto sjednání zkušební doby obhájit. Pokud by se jednalo o druhy práce podobné nebo 
totožné (např. by šlo v obou případech o administrativní pozici spočívající hlavně v práci 
s kancelářským softwarem, byť by se konkrétní náplně práce od sebe mírně lišily), tak by 
takové sjednání zkušební doby bylo pravděpodobně neplatné, a stejný osud by logicky 
sdílelo i případné zrušení ve zkušební době.

ZRUŠENÍ VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ SE ZAMĚSTNANCEM 
JMENOVANÝM NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍHO ZÁKONA
V praxi lze dále narazit i na případy, kdy je zkušební doba sjednána se zaměstnancem, jenž 
byl jmenován na základě zvláštního zákona. Zvláštní předpis totiž u těchto zaměstnanců 
stanoví i důvody, pro které může být ze svého vedoucího pracovního místa odvolán.14) Nabízí 
se tedy otázka, zda je možné s těmito zaměstnanci sjednat zkušební dobu, a v návaznosti 
na to s nimi případně zrušit pracovní poměr ve zkušební době i přesto, že se k jejich odvo-
lání vyžadují zvláštní právní důvody. 

Ačkoliv se dovolací soud touto otázkou prozatím konkrétně nezabýval, jsou podle na-
šeho názoru na její zodpovězení aplikovatelné obecné závěry již existující judikatury. 
 Konkrétně se ustálila na závěru, že u odvolatelného zaměstnance je v zásadě možné  rozvázat 

11)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 2009, sp. zn. 21 Cdo 2195/2008.
12)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. února 2017, sp. zn. 21 Cdo 3480/2016.
13)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2021, sp. zn. 21 Cdo 2410/2020.
14)   Např. § 12 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého může být vedoucí úředník územního 
samosprávného celku nebo vedoucí úřadu územního samosprávného celku odvolán pouze z důvodů 
uvedených v tomto ustanovení.
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pracovní poměr kterýmkoliv ze způsobů uvedených v § 48 odst. 1 zákoníku práce, tj. i zru-
šením ve zkušební době.15) Není přitom podle našeho názoru rozumný důvod k tomu rozli-
šovat mezi zaměstnanci odvolatelnými z jakéhokoliv důvodu a zaměstnanci odvolatelnými 
pouze z důvodů stanovených zvláštními právními předpisy – takový výklad by mimo jiné 
znamenal, že by s těmito zaměstnanci nebylo např. možné rozvázat pracovní poměr okamži-
tým zrušením bez ohledu na závažnost jednání zaměstnance spočívajícího v porušení jeho 
pracovních povinností. Opačný závěr by poté odporoval i účelu zkušební doby, jímž je si 
vyzkoušet celkový přístup zaměstnance k plnění pracovních povinností, kdy je tento 
požadavek o to důležitější v případě vedoucích zaměstnanců, z nichž někteří požívají zvýšené 
ochrany před jejich odvoláním.

Domnívám se proto, že sjednat platně zkušební dobu lze i se jmenovaným zaměst-
nancem, a to bez ohledu na to, zda jsou zákonem omezeny důvody pro jeho odvolání, 
neboť možnost rozvázat pracovní poměr z jiných důvodů zůstává nedotčena. Naprosté vý-
jimky by musely vyplývat např. z veřejnoprávní povahy vykonávané práce – nelze tak podle 
našeho názoru sjednat zkušební dobu např. s děkanem fakulty univerzitní vysoké školy, jenž 
je do své funkce jmenován správním rozhodnutím16), neboť ačkoliv děkan vykonává tuto 
funkci v pracovním poměru, není podle našeho názoru možné na jeho skončení použít 
§ 48 zákoníku práce, neboť by se tím nepřípustně rozšiřovaly důvody pro skončení funkce 
stanovené zákonem o vysokých školách. Bude se však jednat o naprosté výjimky, a v drtivé 
většině proto zkušební dobu sjednat lze, ledaže by zvláštní předpis u některých zaměstnanců 
sjednání zkušební doby výslovně zakazoval.

POČÍTÁNÍ, BĚH A PŘÍPADNÉ PRODLOUŽENÍ ZKUŠEBNÍ DOBY
Možnost rozvázat pracovní poměr zrušením ve zkušební době je logicky omezena pouze 
na období trvání zkušební doby. Je-li zrušení ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu za-
městnanci účinně doručeno až po uplynutí zkušební doby, je pochopitelně neplatné, protože 
se v mezidobí pracovní poměr stal plnohodnotným. Zaměstnavatel by tak měl vědět, jak se 
zkušební doba počítá, a včas učinit rozhodnutí o tom, zda pracovní poměr tímto způsobem 
rozváže. Z logiky věci by si zkušební dobu z podobných důvodů měl „pohlídat“ i zaměstna-
nec, pokud o tomto skončení spolupráce uvažuje, neboť po tomto období může spolupráci 
sice skončit výpovědí, ale už je vázán výpovědní dobou.

Z dikce § 35 odst. 4 zákoníku práce vyplývá jednoznačný zákaz dodatečného pro-
dlužování zkušební doby. Strany by proto měly vycházet z toho, že zkušební doba platí 
tak, jak byla sjednána „napoprvé“ – ujednání o prodloužení zkušební doby by bylo neplatné 
pro evidentní rozpor se zákonem. Pro úplnost na toto téma uvádíme, že judikatura naopak 
připouští dodatečné zkrácení zkušební doby na základě dohody zaměstnance a zaměstna-
vatele17), což se v praxi pravděpodobně nebude často vyskytovat. Pokud se tak ovšem stane, 
je samozřejmě potřeba vycházet z takto zkrácené zkušební doby.

Délka zkušební doby se v zásadě nemění ani podle měnícího se postavení za-
městnance. To má tedy vliv pouze na maximální přípustnou délku zkušební doby při  jejím 
sjednání, která u vedoucích zaměstnanců činí 6 měsíců na rozdíl od 3 měsíců pro  ostatní 
zaměstnance (viz výše). Nicméně platí, že pokud je zaměstnanec přijat na místo „řado-
vého“  zaměstnance a je během zkušební doby „povýšen“ na vedoucího zaměstnance, 
 neprodlužuje se mu takto případně sjednaná zkušební doba, ani toto prodloužení  nelze 
dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednat. Obdobný případ poté platí 
i u vedoucího zaměstnance, jenž v průběhu trvání zkušební doby přejde na pozici „řadové-
ho“ zaměstnance – neznamená to automatické zkrácení zkušební doby. V souladu s výše 

15)   Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2012, sp. zn. 21 Cdo 4172/2011.
16)   Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. listopadu 2011, sp. zn. 7 As 66/2010-119.
17)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2017, sp. zn. 21 Cdo 1755/2016.
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uvedeným je nicméně teoreticky možné, aby si zkrácení zkušební doby strany v těchto pří-
padech mezi sebou sjednaly, např. v dodatku k pracovní smlouvě, kterým bude měněn druh 
práce vykonávaný zaměstnancem.

Jediným případem, kdy se zkušební doba prodlužuje, je pravidlo uvedené ve větě druhé 
§ 35 odst. 4 zákoníku práce. Podle něj se zkušební doba automaticky prodlužuje o dobu 
celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební 
doby, a o dobu celodenní dovolené. Zkušební doba se tedy neprodlužuje pouze v případě 
absencí pouze v částech směny s tím, že tyto části se pro účely prodloužení zkušební doby 
„nesčítají“.

Mezi odbornou veřejností je sporné, zda se zkušební doba prodlužuje v kalendářních 
nebo pracovních dnech – za pracovní den se pro druhý výklad považuje den, kdy má za-
městnanec naplánovanou směnu, tj. zjednodušeně že za každou zameškanou směnu musí 
zaměstnanec ve zkušební době odpracovat směnu „navíc“ bez ohledu na to, nakdy je roz-
vržena. Druhý výklad zastáváme i my, neboť je bližší s ohledem na smysl a účel zkušební 
doby vyzkoušet si přístup zaměstnance k plnění pracovních povinností, kdy je takto nahrazo-
vána „ušlá příležitost“ si zaměstnance „vyzkoušet“. Dlužno ovšem dodat, že nelze přehlížet 
ani názory opačné18) (vycházející z toho, že jde o dobu ve smyslu časového úseku podle 
soukromého práva, kterou lze prodlužovat jen po kalendářních dnech). Defi nitivní vyřešení 
této otázky v rozhodovací praxi soudů prozatím chybí, a proto zaměstnavatelům ve sporných 
případech doporučujeme počítat prodloužení zkušební doby v kalendářních dnech 
– tento přístup je vůči zaměstnavatelům „přísnější“, a tudíž i v hraničních případech u skon-
čení zkušební doby i bezpečnější.

PŘÍKLAD 1 
Se zaměstnancem byla sjednána zkušební doba v době trvání 3 měsíců s nástupem 
do práce 1. dubna 2022, tj. zkušební doba byla sjednána do 30. června 2022. Za-
městnanec má rozvržené směny od pondělí do pátku (jde o typickou „kancelářskou“ 
práci, kdy zaměstnanec nevykonává práci ve svátcích ani o víkendech). V období 
od 13. června do 17. června 2022 se zaměstnanec nacházel v dočasné pracovní ne-
schopnosti, a zameškal tedy celkově 5 směn. V případě počítání prodloužení o pra-
covní dny dojde k prodloužení zkušební doby až do 11. července 2022 (5 pracovních 
směn, kdy během svátku zaměstnanec nepracuje – tj. o směny 1., 4., 7., 8. a 11. čer-
vence). V případě počítání o kalendářní dny se nicméně zkušební doba prodluží 
pouze o 5 kalendářních dní, a v takovém případě je prodloužena pouze do 5. červen-
ce 2022. Pokud tedy zaměstnavatel zruší pracovní poměr ve zkušební době v období 
od 6. července 2022 do 11. července 2022, musí se spoléhat na výklad, že zkušební 
doba se prodlužuje o pracovní dny, neboť v opačném případě by toto rozvázání do-
ručil už po zkušební době, tj. neplatně.

Za zcela nevyřešenou poté pokládáme otázku, zda se zkušební doba prodlužuje 
i o dobu soudního sporu podle § 72 zákoníku práce – jinými slovy, zda se zkušební doba 
„staví“ v případě, že jedna ze stran úspěšně soudně zpochybní zrušení ve zkušební době 
o dobu tohoto sporu, a zda tak stranám zůstane v tomto případě zachována zbývající část 
zkušební doby. Domníváme se nicméně, že by tomu tak být nemělo, protože § 35 odst. 4 
zákoníku práce je třeba vykládat tak, že vyjmenovává jediné případy prodloužení zkušební 
doby. 

Pokud přitom jedna strana vysoudí neplatnost zrušení ve zkušební době, tak pracovní 
poměr platně pokračuje s tím, že v době trvání soudního sporu jsou sice její nároky vyme-
zeny zejména § 69 zákoníku práce, což ale nemá vliv na to, že pracovní poměr po celou 
tuto dobu trval, což zpravidla způsobí uplynutí sjednané zkušební doby. Výjimkou 

18)   HŮRKA, Petr a kolektiv. Praktický komentář zákoníku práce a souvisejících ustanovení občanského 
zákoníku s příklady. Vydání I. Praha: RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON, 2022, str. 181.
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by mohly být pouze situace, pokud by ve výkonu práce během sporu zaměstnanci bránila 
celodenní překážka v práci, kdy by v takovém případě měla být prodloužena zkušební 
doba – zde z toho důvodu, že by zaměstnavatel v takovém případě nemohl po  zaměstnanci 
požadovat výkon práce, a tak si zaměstnance „vyzkoušet“ pro případy, pokud by vyhověl 
jeho požadavku přidělování práce podle pracovní smlouvy. Na zodpovězení této specifi cké 
otázky v rozhodovací praxi soudů nicméně prozatím čekáme.

JE SKUTEČNĚ MOŽNÉ ZRUŠIT PRACOVNÍ POMĚR 
VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU?
Zrušení ve zkušební době se od ostatních jednostranných rozvázání liší tím, že se ani v pří-
padě jednoho účastníka pracovního poměru nevyžaduje důvod s tím, že § 66 odst. 1 
zákoníku práce pro tyto případy uvádí, že k tomuto kroku může každá ze stran přistoupit 
i z jakéhokoliv důvodu. Mohlo by se tak na první pohled zdát, že zrušení ve zkušební 
době nemůže být soudně zpochybněno jen s odkazem na to, že bylo dáno z „ nevhodného“ 
důvodu. Situace je nicméně v tomto směru složitější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Zákoník práce ve svém § 16 odst. 2 totiž zakazuje jakoukoliv diskriminaci19) v pra-
covněprávních vztazích, což podle ustálené rozhodovací praxe platí i pro rozvazování 
pracovních poměrů. O diskriminaci se přitom zjednodušeně řečeno jedná tehdy, pokud 
zaměstnavatel zachází rozdílně se zaměstnancem z důvodu diskriminačních pohnutek vy-
jmenovaných zejména v citovaném ustanovení zákoníku práce. Ani pro zrušení ve zkušební 
době neposkytuje zákon zaměstnavateli žádné úlevy. Právní úprava proto dovodila, že pokud 
zaměstnavatel rozváže se zaměstnancem pracovní poměr z některé z pohnutek tam uvede-
ných, je takové zrušení ve zkušební době neplatné pro diskriminaci zaměstnance.20)

Konkrétně se soudy zabývaly případem, kdy zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr zru-
šením ve zkušební době s těhotnou zaměstnankyní. V daném případě Nejvyšší soud kon-
statoval, že těhotná zaměstnankyně ochrany před zrušením ve zkušební době nepožívá 
„automaticky“, tj. že zaměstnavatel může tento způsob rozvázání pracovního poměru využít 
i vůči těhotné zaměstnankyni. Nesmí tak nicméně činit právě z důvodu jejího těhotenství 
– stručně řečeno zaměstnavatel může tímto způsobem propustit těhotnou zaměst-
nankyni, ale ne proto, že je těhotná.

Zda zaměstnavatel využil nepřípustné diskriminační pohnutky, je přitom potřeba 
dovozovat individuálně z okolností každého případu. V projednávané věci vyšel Nejvyšší soud 
z toho, že zaměstnankyně zaměstnavatele o svém těhotenství informovala s tím, že v návaz-
nosti na lékařskou prohlídku byl této zaměstnankyni vystaven lékařský posudek o tom, že 
dlouhodobě pozbyla zdravotní způsobilost k dosud vykonávané práci z toho důvodu, že je 
při výkonu práce vystavena chemikáliím, které by mohly ohrozit plod. Nejvyšší soud 
dovodil, že zrušení ve zkušební době přímo navazovalo na tento lékařský posudek, který byl 
vydán v důsledku těhotenství zaměstnankyně. Proto tyto okolnosti vyhodnotil tak, že pravou 
příčinou rozvázání pracovního poměru bylo těhotenství zaměstnankyně, a tedy jako diskrimi-
nační, a tím i neplatné.

Analogicky lze tento závěr vztáhnout na všechny „nepovolené“ diskriminační po-
hnutky vyplývající z výše uvedeného ustanovení. Obdobně tak bude platit, že zaměst-
navatel může zrušit ve zkušební době pracovní poměr např. s osobou důchodového věku, 
tmavé pleti nebo určitého náboženského vyznání. Nikdy nicméně nesmí být důvodem 
tohoto rozvázání právě tyto skutečnosti – protože je zaměstnavatel logicky nebude 

19)   Pojem diskriminace, navazující pojmy a právní prostředky ochrany před diskriminací v podrobnostech 
rozvádí zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskri-
minací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„antidiskriminační zákon“). 

20)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. března 2021, sp. zn. 21 Cdo 2410/2020.
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uvádět v příslušné listině, budou soudy zpravidla vycházet z jiných skutečností, které v rámci 
soudního řízení vyjdou najevo (zejména jaké okolnosti předcházely zrušení pracovního pomě-
ru ve zkušební době, podobně jako ve výše uvedeném případě). Pokud tedy zaměstnavateli 
v konkrétním případě hrozí, že propuštěný zaměstnanec bude v soudním sporu argumento-
vat i tímto směrem, měl by tyto okolnosti před přistoupením k tomuto kroku řádně zvážit.

FINANČNÍ KOMPENZACE ZA ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO 
POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ 
NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
Nejvyšší soud se ve své nedávné judikatuře dostal mimo jiné i k řešení otázky, zda má zaměst-
nanec právo na zákonné odstupné pro rozvázání pracovního poměru zrušením ve zkušební 
době ze zdravotních důvodů v případě, že se tak stalo jen kvůli pozbytí zdravotní způso-
bilosti k výkonu dosavadní práce. Zdravotní stav je přitom jednou z diskriminačních 
 pohnutek ve smyslu výkladu uvedeného výše a může způsobit neplatnost zrušení ve zku-
šební době, pokud je důvodem pro jeho dání. Jinými slovy šlo o obdobu „výpovědního“ 
důvodu podle § 52 písm. d) zákoníku v práce, kterému se zaměstnavatel pomocí zrušení 
ve zkušební době vyhnul.

Takovou konstrukci dovolací soud sice zcela odmítl s tím, že podle výslovného textu zá-
kona (§ 67 zákoníku práce) je právo na zákonné odstupné spojené s případy, kdy je pra-
covní poměr rozvázán dohodou nebo výpovědí z uvedených důvodů s tím, že Nejvyšší 
soud rozšířil tyto případy o situace, pokud v dohodě žádný důvod i přes jeho objektivní 
existenci formálně není uveden, nebo pokud z tohoto důvodu dá výpověď zaměstnanec.21) 
Na druhou stranu dovolací soud upozornil na to, že v případě zjištění diskriminace má za-
městnanec právo dovolat se určení neplatnosti takového rozvázání a ve smyslu § 10 odst. 2 
anti diskriminačního zákona požadovat v závažnějších případech odčinění nemajetkové 
újmy v penězích, což do jisté míry „sanuje“ právo na odstupné.

V tomto směru nicméně upozorňujeme na to, že soudy prozatím není uspokojivě vyře-
šena otázka, v jaké výši může zaměstnanec odčinění nemajetkové újmy z tohoto důvodu 
po zaměstnavateli požadovat. Ačkoliv se lze setkat s názory, že výše této náhrady by měla 
vycházet z výše zákonného odstupného pro rozvázání pracovního poměru ze zdravotních dů-
vodů (tj. že by zaměstnanec měl mít nárok na náhradu odpovídající alespoň dvanáctinásobku 
jeho průměrného měsíčního výdělku ve smyslu § 67 odst. 2 zákoníku práce), nelze s tímto 
závěrem souhlasit. Účelem tzv. relutární náhrady je pouze vyvážit újmu spojenou s dis-
kriminací, a pro její výši by se proto mělo vycházet vždy z konkrétních okolností případu 
a závažnosti újmy tak, jak vyžaduje § 10 odst. 3 antidiskriminačního zákona.

Bude tedy na soudech (zejména na soudu dovolacím), aby stanovily alespoň  přiměřená 
kritéria, ze kterých by měly soudy pro stanovení výše této náhrady vycházet. V tomto směru 
nicméně i nadále platí, že primárně by se měl zaměstnanec v takových případech domá-
hat určení neplatnosti zrušení ve zkušební době. Zaměstnavatelům v těchto případech 
prakticky doporučujeme, aby v případě zjištění zdravotní nezpůsobilosti zaměstnance lé-
kařským posudkem během zkušební doby přistoupili spíše k rozvázání pracovního poměru 
výpovědí podle § 52 písm. d) či e) zákoníku práce. V opačném případě totiž riskují, že se 
zaměstnanec neplatnosti zrušení ve zkušební době úspěšně dovolá, a zaměstnavatel bude 
muset „i tak“ řešit výpověď ze zdravotních důvodů vedle nároků vyplývajících z neplatného 
rozvázání  pracovního poměru.

21)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2021, sp. zn. 21 Cdo 504/2021, a dále další judikatura 
citovaná v tomto rozsudku.
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DOČASNÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST ZAMĚSTNANCE 
JAKOŽTO DŮVOD PRO NEPLATNOST ZRUŠENÍ 
PRACOVNÍHO POMĚRU VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ
V případě dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény má zaměstnanec v prv-
ních 14 kalendářních dnech právo na náhradu mzdy od zaměstnavatele. Z uvedeného 
důvodu proto § 66 odst. 1 zákoníku práce zakazuje zaměstnavateli, aby zrušil ve zkušební 
době pracovní poměr v prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti 
nebo karantény zaměstnance. Účelem uvedeného zákazu je, aby zaměstnavatel „ nepřipravil“ 
zaměstnance o hmotné zabezpečení v případě nemoci zaměstnance. Uvedené omezení sa-
mozřejmě platí jen pro zaměstnavatele, zaměstnanec může k tomuto kroku přistou-
pit i kdykoliv během své dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény – v praxi 
k těmto případům zpravidla často docházet nebude, protože by se o náhradu mzdy za prv-
ních 14 dní tímto jednáním rovněž připravil i zaměstnanec.22)

Toto na první pohled jednoduché pravidlo však může v praxi vyvolávat velké potíže. Vý-
kladové problémy mohou vznikat zejména za situace, pokud je ve zrušení ve zkušební době 
uvedeno pozdější datum skončení pracovního poměru než den doručení, což právní 
úprava výslovně připouští. V takovém případě není jasné, zda je pro toto posouzení rozhodné 
datum doručení, nebo datum skončení pracovního poměru (tam, kde tato data splýva-
jí v jeden den, tento praktický problém logicky nevzniká). Osobně se přikláníme k tomu, 
že i v tomto případě by mělo hrát roli doručení, a to i v případě, že by bylo ve zrušení 
ve  zkušební době uvedeno pozdější datum skončení pracovního poměru. 

V takovém případě by totiž mohl zaměstnanec zcela účelově zabránit platnosti  zrušení 
ve zkušební době tím, že by nastoupil na dočasnou pracovní neschopnost. Na druhou 
stranu nelze vyloučit ani výklad, že rozhodné bude, zda se zaměstnanec nacházel v prv-
ních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti v den skončení pracovního poměru bez ohledu 
na to, zda nastal v den doručení zrušení ve zkušební době, nebo později. Jak bylo uvedeno 
výše, účelem tohoto ustanovení je chránit zaměstnance před tím, aby jej zaměstna vatel při-
pravil o náhradu mzdy v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti. 

K těmto situacím může přitom dojít i tehdy, pokud je zaměstnanec v den doručení 
ve zkušební době zcela zdráv, až poté onemocní a během tohoto onemocnění skončí pra-
covní poměr dnem uvedeným ve zrušení ve zkušební době. Uvedené pravidlo bylo přitom 
do zákoníku práce zakotveno právě s ohledem na to, aby se těmto situacím předcházelo. 
Z praktického hlediska lze proto zaměstnavatelům doporučit, aby ve zrušení ve zkušební 
době pozdější den neuváděli a alespoň tak tomuto riziku předešli. 

Vyhráno zaměstnavatel ovšem nemusí mít ani za situace, pokud doručuje  zaměstnanci 
zrušení ve zkušební době tak, že skončení pracovního poměru nastane v den doručení toho-
to rozvázání. V takovém případě není pochyb o tom, že zrušení ve zkušební době je neplatné 
v případě, pokud bylo doručeno v 1. až 14. den dočasné pracovní neschopnosti nebo ka-
rantény. Zejména v případě doručení poštou může zaměstnanec předpokládat, co je obsa-
hem zásilky, a před vyzvednutím zásilky „účelově“ dočasnou pracovní neschopnost 
 nastoupit. 

Zaměstnavatel si může (a z uvedeného důvodu by měl) po doručení zrušení ve zkušební 
době ověřit prostřednictvím systému e-neschopenek, zda se zaměstnanec neocitl v dočasné 
pracovní neschopnosti nebo karanténě, a pokud ne, nemělo by být z tohoto důvodu zrušení 

22)   Náhrada mzdy ve smyslu § 192 odst. 1 zákoníku práce za prvních 14 dní trvání dočasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény přísluší pojištěnci-zaměstnanci pouze tehdy, pokud je zaměstnancem 
a trvá pracovní poměr. Zrušením pracovního poměru ve zkušební době přestane zaměstnanec být 
koncem kalendářního dne, v němž byl pracovní poměr zrušen, zaměstnancem, a ztratí od následu-
jícího dne nárok na tuto náhradu. Bude mu nicméně příslušet nemocenské od 15. kalendářního dne 
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. 
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ve zkušební době zpochybnitelné. V opačném případě by měl zaměstnavatel opětovně do-
ručit další zrušení ve zkušební době a ideálně i tyto způsoby doručení kombinovat 
– např. doručením poštou, osobně na jiném místě. Kumulace několika zrušení ve zkušební 
době je v zásadě přípustná a je na zaměstnanci, aby je postupem podle § 72 zákoníku práce 
zpochybnil. Soudy přitom budou zkoumat podmínky jejich platnosti u každého z nich zvlášť 
a budou tím i individuálně přezkoumávat, zda nebyl porušen zákaz ve smyslu § 66 odst. 1 
zákoníku práce.

V praxi nicméně může docházet i k případům, kdy se zaměstnavatel až s delším časo-
vým odstupem dozví, že se zaměstnanec při doručení zrušení ve zkušební době nacházel 
v dočasné pracovní neschopnosti. Tyto případy se dějí zejména tehdy, pokud ošetřující lékař 
nevystaví rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti pro technický výpadek elektronicky, 
ale na papírovém tiskopise. Pokud tuto skutečnost zaměstnavatel dodatečně zjistí, tak je 
z tohoto důvodu zrušení ve zkušební době neplatné, a měl by je proto doručit opětovně 
v návaznosti na pominutí této překážky.

Tomuto postupu se jinak brání velmi obtížně – Nejvyšší soud již dříve dovodil, že 
před výpovědí z pracovního poměru z organizačních důvodů chrání zaměstnance ochranná 
doba spočívající v dočasné pracovní neschopnosti i v případě, že se v ní zaměstnanec nachá-
zel de facto „jen“ v době vyzvednutí zásilky s výpovědí.23) Případ, kdy zaměstnanec nastoupí 
na dočasnou pracovní neschopnost pouze pro vyzvednutí zásilky se zrušením ve zkušební 
době, je přitom velmi podobný. Soudy se z (pro autory pochopitelných) důvodů  nechtějí za-
bývat tím, zda může být dočasná pracovní neschopnost vystavena „účelově“ – zde 
lze apelovat spíše na oprávněné ošetřující lékaře, aby o dočasné pracovní neschopnosti roz-
hodovali jen tam, kde je to nezbytné.

„Únikovým“ řešením je poté formulovat zrušení ve zkušební době tak, že dnem skončení 
pracovního poměru je den doručení, a v případě doručení v rozporu s § 66 odst. 1 
zákoníku práce poté první den, kdy toto omezení přestává platit (tj. buď 15. kalen-
dářní den trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, nebo den skončení těchto 
překážek, pokud nastane dříve). Ačkoliv není rozhodovací praxí soudů tento postup  potvrzen 
a mohl by být teoreticky problematický, neboť stanoví den zrušení ve zkušební době v ná-
vaznosti na stanovení podmínky, připouští je ve svých stanoviscích odborná veřejnost.24) 
Ve shodě s nimi se domníváme, že by tento institut neměl sloužit k tomu, aby zaměstnanec 
mohl sabotovat zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ale pouze aby chránil 
zaměstnance před nepříznivými důsledky spočívajícími ve ztrátě hmotného zabezpečení bě-
hem nemoci. Proto máme za to, že je tento postup možný a jako snižující případná rizika jej 
lze zaměstnavatelům doporučit.

Konečně mohou dále v praxi nastávat i situace, kdy zaměstnanec nastoupí na dočas-
nou pracovní neschopnost nebo je mu nařízena karanténa v den doručení zrušení 
ve zkušební době (a je v něm zároveň uvedeno, že pracovní poměr skončí tímto dnem). 
V takovém případě se domníváme, že zákaz zrušení pracovního poměru ve zkušební době 
je porušen pouze tehdy, pokud je zrušení ve zkušební době doručeno později, než  došlo 
k uznání/zjištění této překážky ze strany příslušného orgánu. V opačném případě by 
se mělo na tento případ analogicky uplatnit rozhodnutí Nejvyššího soudu, podle  kterého 
zpětné uznání dočasné pracovní neschopnosti neznamená, že platí zpětně i zákaz  výpovědi.25) 

Příslušný zákaz přitom de facto představuje „ochrannou dobu“ s tím, že jejím principem 
je, že zaměstnanec by se v ní měl nacházet v době, kdy je s ním rozvázán pracovní poměr. 
Nevidíme tedy důvod k tomu, aby bylo zrušení ve zkušební době z tohoto hlediska 
hodnoceno odlišně. Systém e-neschopenek přitom umožňuje zaznamenat konkrétní čas 

23)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. února 2019, sp. zn. 21 Cdo 3722/2017.
24)   Výkladová stanoviska Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů XVII. přijatá 

ve dnech 23. a 24. října 2015.
25)   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 2001, sp. zn. 21 Cdo 1954/2000.
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rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény, a výše uvedené roz-
hodnutí je proto potřeba vykládat tak, že se vztahuje na „zpětné“ uznání i během jednoho 
dne. Podle příslušných ustanovení relevantních předpisů26) přitom platí, že dočasná pracovní 
neschopnost platí po celý den, kdy byla zjištěna (začíná dnem rozhodnutí o vzniku této pře-
kážky) – z hlediska tohoto zákazu by nicméně měly tyto překážky hrát roli jen tehdy, pokud 
předcházely doručení zrušení ve zkušební době. Z tohoto důvodu je proto dále vhodné, aby 
zaměstnavatelé v případě osobního doručení na pracovišti na příslušnou písemnost (příp. po-
řízením jiného záznamu za účasti svědků) uváděli i přesný čas doručení.

Stejné pravidlo by se mělo uplatnit i tehdy, pokud ošetřující lékař uzná dočasnou pracovní 
neschopnost ke dni vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, a teprve následně 
den jejího počátku změní tak, že nastala před tímto rozhodnutím. I v takovém případě by nic-
méně mělo platit, že pokud bylo zrušení ve zkušební době doručeno před vydáním rozhodnutí 
o uznání dočasné pracovní neschopnosti, nejde o porušení uvedeného zákonného zákazu.

PŘÍKLAD 2 
Zaměstnanci bylo dne 29. června 2022 v 8:00 doručeno zrušení pracovního poměru 
ve zkušební době. Následně zaměstnanec po skončení směny navštívil v 16:30 téhož 
dne svého registrujícího poskytovatele, jenž jako ošetřující lékař podle zákona o ne-
mocenském pojištění rozhodl o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Ačko-
liv se zaměstnanec z hlediska zákona o nemocenském pojištění nachází v dočasné 
pracovní neschopnosti již celý tento den, neporušil zaměstnavatel zákaz zrušit pra-
covní poměr ve zkušební době v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti.

Závěrem této části si poté dovolujeme vyjádřit, že výše uvedenou právní úpravu po-
važujeme z hlediska její praktičnosti a účelu za velmi nevhodnou. Neexistuje totiž žád-
ný rozumný důvod k tomu, aby bylo tímto způsobem zaměstnavateli ztěžováno rozvázání 
pracovního poměru za situace, kdy by mělo být naopak snadno dosažitelné. Lze si přitom 
představit i vhodnější způsoby, jak zajistit výše naznačenou ochranu zaměstnance, a to např. 
stanovením povinnosti, že pokud zaměstnavatel v prvních 14 kalendářních dnech daných 
překážek skutečně pracovní poměr ve zkušební době zruší, je povinen  zaměstnanci i přes 
skončení pracovního poměru poskytovat náhradu mzdy ve smyslu § 192 odst. 1 
zákoníku práce. Tímto způsobem by bylo postavení zaměstnance učiněno zadost, a záro-
veň by se tím předcházelo účelovým jednáním některých zaměstnanců snažícím se vyhnout 
zrušení pracovního poměru ve zkušební době a dosáhnout uplynutí zkušební doby dříve, než 
bude pracovní poměr zrušen, se kterými jsme se v průběhu své praxe setkali.

ZÁVĚR
Každý čtenář by si z tohoto článku měl především odnést to, že ačkoliv zrušení ve zkušební 
době není tak komplikované jako jiná jednostranná rozvázání pracovního poměru (výpověď 
a okamžité zrušení), pořád je potřeba k němu přistupovat s náležitou péčí a pečlivostí. Ač-
koliv se na první pohled může zdát, že si se zrušením pracovního poměru ve zkušební době 
poradí „každý“, rozhodně tomu tak být nemusí, a je tedy odpovědným přístupem některé 
jeho praktické aspekty konzultovat s odborníkem na pracovní právo. Následky jeho neplat-
nosti vyplývající ze zákoníku práce jsou totiž zejména pro zaměstnavatele závažné úplně stej-
ně jako neplatná výpověď z pracovního poměru nebo úspěšně před soudem zpochybněné 
okamžité zrušení pracovního poměru.

JUDr. Radim MARADA, 
advokát v trvalé spolupráci s Mgr. Michalem Vrajíkem

26)   Viz § 57 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o nemocenském pojištění“).


