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Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

ODVOLATELNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. srpna 2018, sp. zn. 21 Cdo 1073/2017
(dostupný na www.nsoud.cz)

Vzhledem k tomu, že ke dni 1. prosince 2011, kdy žalobce s žalovanou (její právní před-
chůdkyní) uzavřel dohodu podle ustanovení § 73 odst. 2 zák. práce, zákoník práce vý-
slovně nezakazoval možnost odchýlení se od ustanovení § 73 zák. práce 
(srov. § 363 odst. 2 zákoníku práce ve znění do 31. prosince 2011), nebylo možno se od 
tohoto ustanovení odchýlit, jen jestliže to z povahy jeho ustanovení vyplývalo. 
Při posuzování, zda jde o normu kogentní (nelze se od ní odchýlit), nebo dispozitivní (od-
chýlení je přípustné), je třeba přihlížet ke všem souvisícím ustanovením. V pochybnostech 
je třeba dát přednost závěru o dispozitivním charakteru posuzovaného ustanovení 
(srov. čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).

Je-li ustanovení § 73 odst. 2 a 3 zák. práce nazíráno z pohledu shora uvede-
ného, je nutno dovodit, že je možné se od něj odchýlit, a to jak rozšiřujícím způ-
sobem, tak i zúžením okruhu osob, s nimiž je možné dohodu sjednat. Jediné 
omezení, jež vyplývá z nutnosti přihlížet i k souvisícím ustanovením, je, že musí 
jít o vedoucího zaměstnance definovaného v ustanovení § 11 zák. práce. Nelze tedy 
jen pro účely dohody ve smyslu ustanovení § 73 odst. 2 a 3 zák. práce ze zaměstnance 
„vyrábět“ vedoucího zaměstnance, jestliže není vedoucím zaměstnancem ve smyslu  
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ustanovení § 11 zák. práce. Ustanovení § 73 odst. 2 a 3 zák. práce tak není kogentní 
právní úpravou; v kolektivní nebo jiné smlouvě, popř. ve vnitřním předpisu proto smí 
být okruh vedoucích zaměstnanců, s nimiž lze dohodu sjednat, vymezen jinak.

Jak správně uvádí odvolací soud, předpokladem platnosti uvedené výpovědi je (mimo 
jiné) platnost odvolání žalobce z funkce „Senior kontrolní manager, Obchodní manager“, 
jež je podmíněna uzavřením dohody ve smyslu ustanovení § 73 odst. 2 a 3 zák. práce.

Jestliže smluvní strany chtěly, aby se možnost odvolání z funkce (vzdání se 
funkce) vztahovala (odchylně od zákoníku práce) na jiné vedoucí pracovní místo 
(místa), než je (jsou) uvedeno v ustanovení § 73 odst. 3 zák. práce, měla být tato vůle 
v dohodě vyjádřena; dohoda o možnosti odvolání z funkce (vzdání se funkce) ve 
vztahu k jakémukoli pracovnímu místu – jak výše uvedeno – nepřipadá v úvahu 
(byla by pro rozpor se zákonem neplatná). Takto se jeví, že uvedená dohoda byla sjednána 
jen pro případ, že zaměstnanec (žalobce) bude u zaměstnavatele (v budoucnu) zastávat 
vedoucí pracovní místo ve smyslu ustanovení § 73 odst. 3 zák. práce. Na tomto závěru 
nic nemění ani to, zda žalobcem zastávané místo „Manažer bezpečnosti“ bylo, či nebylo 
funkcí vedoucího zaměstnance.

Komentář
Zákoník práce popisuje dvě skupiny případů, v nichž může být zaměstnanec odvolán z ve-
doucího místa. Jde jednak o zaměstnance, kteří byli na pracovní místo v souladu s § 33 
odst. 3 a 4 zákoníku práce jmenováni, a jednak o zaměstnance, s nimiž byla sjednána dolož-
ka o možnosti být odvolán a zároveň se pracovního místa vzdát. Právo sjednat tuto doložku 
však není neomezené; vedoucí místa, u nichž lze takovou doložku sjednat, vymezuje § 73 
odst. 2 a 3 zákoníku práce.

Ani praxe, ani odborná veřejnost se ovšem nemohla shodnout na tom, zda se od § 73 
odst. 2 a 3 zákoníku práce lze odchýlit a zda tedy lze doložku „odvolatelnosti“ uzavřít i se 
zaměstnancem, který v tomto ustanovení uveden není.

Nejvyšší soud se v komentovaném usnesení přiklonil k výkladu, podle nějž je tato právní 
úprava dispozitivní, což znamená, že se od ní zaměstnavatel smí odchýlit a okruh zaměst-
nanců, s nimiž lze doložku „odvolatelnosti“ uzavřít, vymezit odlišně. Nemusí se tedy jednat 
jen o vedoucí zaměstnance ve vrcholovém managementu, ale může se jednat o každého ve-
doucího zaměstnance bez ohledu na stupeň řízení.

Jinými slovy, podle názoru Nejvyššího soudu je zaměstnavatel oprávněn sjednat v kolek-
tivní či jiné smlouvě nebo stanovit ve vnitřním předpise okruh zaměstnanců, s nimiž může 
být sjednána doložka o tom, že mohou být ze svého vedoucího místa odvoláni, ale mohou se 
ho také vzdát, odlišně od zákona. Zaměstnavatel může podle Nejvyššího soudu tento okruh 
zaměstnanců rozšířit dokonce tak, že do něj zahrne každého vedoucího zaměstnance.

Pokud je však doložka o odvolání a vzdání se vedoucího místa se zaměstnancem sjedná-
vána, musí z ní být jednoznačně patrné, že se strany chtějí odchýlit od úpravy v § 73 odst. 2 
a 3 zákoníku práce a sjednat tuto doložku i přesto, že zaměstnanec nezastává žádné z vedou-
cích míst vymezených v těchto ustanoveních. Kdyby totiž toto z dohody výslovně nevyplývalo, 
soudy by takovou doložku posoudily jen jako doložku s „odkládací podmínkou“, tj. doložku, 
která se aktivuje až tím, že bude zaměstnanec někdy v budoucnu povýšen na některé z ve-
doucích míst uvedených § 73 odst. 2 a 3 zákoníku práce.

Podle názoru autora však tento výklad Nejvyššího soudu není správný. Možnost být kdy-
koliv bez uvedení důvodu odvolán z vedoucího místa nebo se tohoto místa vzdát představuje 
naprosto zásadní zásah do právní jistoty obou účastníků, jak zaměstnance, tak zaměstna-
vatele. Proto by tato možnost měla být vyhrazena pouze případům, v nichž tak výslovně sta-
noví buď zákoník práce nebo zvláštní právní předpis.
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NEPLATNOST DOHODY O PŘEVEDENÍ NA JINOU PRÁCI
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. srpna 2018, sp. zn. 21 Cdo 673/2018
(dostupný na www.nsoud.cz)

Dohoda o převedení na jinou práci uzavřená mezi zaměstnancem a zaměstna-
vatelem v situaci, kdy zaměstnanec již v době, kdy byl tento právní úkon uči-
něn, nebyl zdravotně způsobilý k výkonu práce, na kterou měl být podle této 
dohody převeden [nejednalo-li se pouze o dočasnou pracovní neschopnost zaměst-
nance, která je překážkou v práci na straně zaměstnance (srov. § 191 zák. práce), jejíž 
existence by představovala právem uznanou dočasnou nemožnost plnění základních 
pracovněprávních povinností a vzhledem k tomu rovněž dočasnou suspenzi pracovního 
závazku vymezeného v ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) a b) zák. práce], je – jak vyplývá 
z výše uvedeného – neplatná podle ustanovení § 39 obč. zák. pro rozpor se záko-
nem, neboť z ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce vyplývá zákaz, aby 
zaměstnanec vykonával práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schop-
nostem a zdravotní způsobilosti. Jedná se tedy o nedovolený právní úkon, který je 
neplatný podle ustanovení § 39 obč. zák., neboť svým obsahem odporuje zákonu,  
a nikoli o právní úkon neplatný podle ustanovení § 37 odst. 2 obč. zák. z důvodu, že 
předmětem právního úkonu je plnění nemožné.

V projednávané věci uzavřel žalobce se žalovaným dne 12. července 2010 dohodu 
o převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů, v níž byl jako nový druh práce uveden 
„pomocný dělník – obsluha mostového jeřábu“. Nebyl-li žalobce schopen – jak zjistil 
odvolací soud – vykonávat práci pomocného dělníka – obsluhy mostového jeřábu již 
v době uzavření dohody o převedení na jinou práci ze zdravotních důvodů dne 12. čer-
vence 2010, je – jak vyplývá z výše uvedeného – třeba dovodit, že dohoda o převedení 
na jinou práci ze dne 12. července 2010 je neplatná podle ustanovení § 39 obč. zák., 
neboť svým obsahem odporuje zákonu [její obsah je v rozporu se zákonným zákazem 
vyplývajícím z ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce]. Odvolací soud tedy za této 
situace dospěl – i když z ne zcela přiléhavých důvodů – ke správnému závěru o neplatnosti 
dohody o převedení na jinou práci ze dne 12. července 2010.

Komentář
V komentovaném rozsudku zaměstnanec trpěl nemocí z povolání a na základě lékařského 
posudku byl shledán sice zdravotně způsobilým, avšak s určitými omezujícími podmínkami. 
Na základě tohoto posudku se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na převedení zaměst-
nance na práci pomocného dělníka s podstatně nižší mzdou. Zaměstnanec na této pozici 
odpracoval pouze několik málo směn, následně byl v dočasné pracovní neschopnosti. Posléze 
další lékařský posudek konstatoval, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobi-
lost pro práci pomocného dělníka. Důvodem byla nemoc z povolání a pracovní poměr byl 
z tohoto důvodu rozvázán dohodou.

Spor vznikl především o výši zákonného odstupného, neboť zaměstnavatel vyšel z prav-
děpodobného výdělku pomocného dělníka, zatímco zaměstnanec se domáhal toho, aby 
zaměstnavatel vyšel z průměrného výdělku dosahovaného ještě před převedením na jinou 
práci. Pro rozhodnutí pak bylo klíčové, zda byla dohoda o převedení zaměstnance na práci 
pomocného dělníka platná.

Nejvyšší soud k tomu dovodil, že každý zaměstnanec smí konat pouze takové práce, 
k nimž je zdravotně způsobilý. Zaměstnavatel se proto nemůže se zaměstnancem platně do-
hodnout na převedení zaměstnance na jinou práci, pokud by již v době uzavření této dohody 
zaměstnanec tyto práce ze zdravotních důvodů nemohl konat. V praxi tak mohou nastat 
následující případy:
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 zaměstnavatel zaměstnance v souladu se zákonem (tj. dohodou nebo v zákonem stano-
vených případech i jednostranně) převede na jinou práci a zaměstnanec je pro tuto práci 
zdravotně způsobilý. Zaměstnanec tuto práci koná, a pokud následně pro tuto práci po-
zbude zdravotní způsobilost, nemá to vliv na platnost převedení jako takového;

 zaměstnavatel zaměstnance v souladu se zákonem převede na jinou práci s tím, že za-
městnanec je v době převedení dočasně práce neschopen. Dočasná pracovní neschopnost 
je „jen“ překážkou v práci a nebrání převedení jako takovému. Zaměstnanec tedy po 
dobu dočasné pracovní neschopnosti nepracuje a po ukončení pracovní neschopnosti 
bude konat tu práci, na kterou byl převeden;

 zaměstnavatel zaměstnance převede na jinou práci s tím, že zaměstnanec je již při pře-
vedení pro danou práci zdravotně nezpůsobilý (jako tomu bylo v řešeném případě). V ta-
kovém případě dohoda o převedení na jinou práci nebo jednostranné převedení na jinou 
práci není platné. Zaměstnanec není povinen novou práci, na niž byl převeden, konat, 
a zaměstnavatel tuto práci nesmí zaměstnanci přidělovat.
Citované závěry Nejvyššího soudu lze považovat za logické a odůvodněné. Lze tak pouze 

doplnit, že Nejvyšší soud posuzoval případ, jenž se stal v roce 2010, tedy ještě před přijetím 
nové právní úpravy pracovnělékařských služeb (zákona o specifických zdravotních službách 
a prováděcí vyhlášky). Podle současné právní úpravy by se však došlo k totožným závěrům 
s tím, že je nutno připomenout, že před každou změnou druhu práce zahrnující změnu pod-
mínek musí být provedena vstupní lékařská prohlídka.

POSOUZENÍ VYHROŽOVÁNÍ JAKO ZVLÁŠŤ HRUBÉ PORUŠENÍ 
POVINNOSTÍ
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. srpna 2018, sp. zn. 21 Cdo 1267/2018 
(dostupný na www.nsoud.cz)

Dovolací soud souhlasí se závěrem odvolacího soudu, že hrozil-li žalobce žalobou 
o neplatnost rozvázání pracovního poměru, šlo o jeho zákonné právo domáhat 
se přezkoumání platnosti rozvázání pracovního poměru soudem, a nikoli o vý-
hrůžku představující porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 
k žalobcem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Nesmí-li zaměstnavatel zaměst-
nance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným 
způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů (srov. § 346b 
odst. 4 zák. práce), tím spíše tak nesmí vůči zaměstnanci postupovat v případě, že za-
městnanec zákonným uplatněním svého práva (například podáním žaloby o neplatnost 
rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 72 zák. práce) pouze hrozí.

Hrozil-li však žalobce při schůzkách s J. K. a J. Ř. tím, že žalovanému v pří-
padě nezajištění pracovního místa ředitele Komunitního střediska KONTAKT L. 
znemožní dotaci na jeho činnost od Ministerstva vnitra (svědek J. K. v řízení u soudu 
prvního stupně uvedl, že žalobce „vyhrožoval tím, že zamezí přístup k dotacím, které jsou 
pro fungování žalovaného klíčové“, a že bude působit na poskytovatele dotací na činnost 
žalovaného, aby „peníze zkrátka nebyly a zkrachoval“1, a svědek J. Ř. vypověděl, že ža-
lobce zmiňoval, že „napíše mail na ministerstvo tak, aby nebyla přidělena dotace“, a že 
„nic z toho, co bylo řečeno, se nemusí stát, pokud dostane to místo“), pak nepochybně 
jednal (kromě jiného) v rozporu s oprávněnými zájmy žalovaného, jehož činnost 
je – vzhledem k tomu, že jde o obecně prospěšnou společnost – na dotacích zá-
vislá, a dopustil se tím porušení jedné ze základních povinností zaměstnance uvedené  

1  Pozn. aut.: Zaměstnavatel byl obecně prospěšnou společností a hlavním zdrojem příjmu byla dotace 
od Ministerstva vnitra. Zaměstnanec pak hrozil tím, že zajistí, aby tato dotace na další rok nebyla 
zaměstnavateli přiznána.
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v ustanovení § 301 písm. d) zák. práce. Okolnost, že žalobce použil pro pokus o získání 
neoprávněné výhody hrozbu směřující ve svých důsledcích proti majetku svého zaměst-
navatele (majetku, jenž měl žalovaný na svou činnost získat dotací od Ministerstva vnitra, 
kterou žalobce hodlal znemožnit), že chtěl ve svůj prospěch využít existenční závislosti 
žalovaného na dotacích a že byl srozuměn s tím, že bez poskytnutí dotace nebude žalo-
vaný moci pokračovat ve své činnosti a „zkrachuje“, zvyšuje intenzitu porušení uve-
dené základní povinnosti žalobce natolik, že je namístě závěr o porušení 
povinnosti žalobce vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykoná-
vané práci zvlášť hrubým způsobem ve smyslu ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. 
práce. Z hlediska této intenzity není významné, zda – jak akcentoval odvolací soud 
– výhrůžka žalobce mohla u žalovaného vzbudit důvodnou obavu, že při jejím 
uskutečnění budou jeho zájmy ohroženy či poškozeny. Podstatná je totiž na 
jednání žalobce jeho naprostá neloajalita vůči žalovanému jako svému zaměst-
navateli, která musela mít za následek úplnou ztrátu vzájemné důvěry, jež je nezbytná 
v pracovněprávním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem; právě tyto okolnosti 
opodstatňují závěr, že po žalovaném nelze spravedlivě požadovat, aby žalobce nadále 
zaměstnával, a to ani do konce výpovědní doby, která v době, kdy se žalobce dopustil 
jednání vytýkaného mu v okamžitém zrušení pracovního poměru, běžela na základě vý-
povědi dané žalovaným žalobci dopisem ze dne 2. listopadu 2015.

Komentář
V komentovaném rozsudku zaměstnavatel okamžitě zrušil se zaměstnancem pracovní poměr 
pro zvlášť hrubé porušení povinností. To zaměstnavatel spatřoval v jednání zaměstnance 
(který byl ve výpovědní době), který po zástupcích zaměstnavatele požadoval příslib určitého 
pracovního místa s tím, že jinak se bude domáhat neplatnosti dříve dané výpovědi soudní 
cestou a dále že zaměstnavateli znemožní poskytnutí dotace od Ministerstva vnitra, která 
představovala hlavní zdroj financování zaměstnavatele.
Nejvyšší soud tato dvě jednání zaměstnance důsledně rozlišil a uvedl, že:
 porušením povinnosti zaměstnance nemůže být to, že „hrozí“ podáním žaloby na určení 

neplatnosti výpovědi. Domáhat se neplatnosti rozvázání pracovního poměru soudní ces-
tou je totiž právo zaměstnance, a pokud zaměstnanec upozorní zaměstnavatele na to, že 
tohoto práva využije, nejde o bezprávnou výhrůžku, ale o informaci o využití zákonných 
nástrojů k obraně svých zájmů;

 porušením povinnosti, a to dokonce zvlášť hrubým způsobem, však naopak je to, že za-
městnanec vyhrožuje zaměstnavateli tím, že bude působit na Ministerstvo vnitra tak, aby 
zaměstnavatel nedostal dotace naprosto nezbytné pro svůj chod (v případě zaměstna-
vatele šlo o obecně prospěšnou společnost, tedy o tzv. neziskový sektor).
Tímto jednáním totiž zaměstnanec jedná zaviněně v rozporu s oprávněnými zájmy zaměst-

navatele a prokazuje tím naprostou absenci jakékoliv loajality vůči zaměstnavateli. Loajalita 
a vzájemná důvěra je přitom pro trvání pracovněprávního vztahu nezbytná a její ztráta v dů-
sledku porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem odůvodňuje i tak zásadní 
krok, jako je okamžité zrušení pracovního poměru.

Závěry Nejvyššího soudu v této věci lze jedině přivítat. Je naprosto nepřijatelné, aby za-
městnanec mohl zaměstnavateli vyhrožovat činěním kroků, v jejichž důsledku by zaměstna-
vatel mohl až zkrachovat (bez ohledu na to, zda toho zaměstnanec reálně může dosáhnout), 
a zaměstnavatel byl povinen takového zaměstnance „byť jeden den“ dále zaměstnávat.




