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BĚH LHŮTY PRO PODÁNÍ ŽALOBY NA URČENÍ NEPLATNOSTI 
ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. června 2018, sp. zn. 21 Cdo 343/2018
(dostupný na www.nsoud.cz)

Podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 je tak možné v případech a za podmínek 
vymezených v ustanoveních § 645 až § 652 o. z., která platí obdobně též ve 
vztahu k běhu prekluzivní lhůty, uplatnit u soudu neplatnost rozvázání pracov‑
ního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo 
dohodou v delší než dvouměsíční lhůtě (tedy i po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy 
měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním).

V projednávané věci odvolací soud dovodil, že žalobkyni začala dvouměsíční lhůta 
k podání žaloby o neplatnost rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením podle 
ustanovení § 72 zákoníku práce běžet dne 31. října 2014 a že uplynula dne 31. pro-
since 2014. Vycházel ze závěrů uvedených v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. úno- 
ra 2016 sp. zn. 21 Cdo 5088/2015 a uzavřel, že „neupravil-li zákonodárce v ustanovení 
§ 330 zákoníku práce – a ani v jiném ustanovení zákoníku práce nebo v jiném pracov-
něprávním předpise – obdobně to, co obsahuje ustanovení § 113 občanského zákoníku, 
nelze proto ještě úspěšně dovozovat, že by ustanovení o stavení běhu promlčecí doby 
bylo možno analogicky vztáhnout také na běh prekluzivní lhůty“, a že s lhůtou k podání 
žaloby o neplatnost rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 72 zákoníku práce 
je zánik práva při jeho včasném neuplatnění spojen vždy, ať jsou důvody, pro něž nebylo 
právo uplatněno, jakékoliv. Odvolací soud však náležitě neuvážil, že v projednávané věci 
je třeba – vzhledem k tomu, že okamžité zrušení pracovního poměru bylo žalobkyni 
doručeno dne 30. října 2014 – subsidiárně použít zákon č. 89/2012 Sb., ve znění účin-
ném do 29. prosince 2016 (srov. ustanovení § 4 zákoníku práce), v jehož ustanovení 
§ 654 odst. 2 je (na rozdíl od právní úpravy v předchozím občanském zákoníku účinném 
do 31. prosince 2013) výslovně uvedeno, že ustanovení občanského zákoníku o běhu 
promlčecí lhůty (§ 645 až § 652 o. z.) platí obdobně i pro prekluzivní lhůtu.

Protože odvolací soud nepřihlédl k tomu, že podle § 654 odst. 2 o. z. ustanovení to-
hoto zákona o běhu promlčecí lhůty platí obdobně i pro prekluzivní lhůtu, a protože se 
řádně nezabýval tvrzením žalobkyně, že nebyla z objektivních důvodů schopna podat 
žalobu „v zákonné lhůtě“, ani tím, jaké konkrétní důvody žalobkyni podle jejích tvrzení  
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bránily v podání žaloby o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru, nemůže být 
jeho závěr, že lhůta k podání žaloby o neplatnost rozvázání pracovního poměru okamži-
tým zrušením podle § 72 zákoníku práce uplynula dnem 31. prosince 2014 správný.

Komentář
V komentovaném rozsudku řešil Nejvyšší soud spor o neplatnost okamžitého zrušení pra-
covního poměru, které bylo zaměstnankyni dáno pro dlouhodobou neomluvenou absenci. 
Zaměstnankyně toto okamžité zrušení napadla žalobou na určení jeho neplatnosti, ale tuto 
žalobu nepodala ve dvouměsíční prekluzivní lhůtě podle § 72 zákoníku práce, ale 
až po více než roce a půl se zdůvodněním, že se opakovaně léčila v psychiatrické nemocni-
ci, čemuž předcházely sebevražedné pokusy, a to zaměstnankyni znemožnilo lhůtu dodržet.

Obecné soudy žalobu zamítly a odkázaly na judikaturu Nejvyššího soudu, podle níž se 
běh dvouměsíční prekluzivní lhůty nestaví ani nepřerušuje a žaloba podaná po jejím uplynutí 
tedy musí být zamítnuta. Zaměstnankyně však našla zastání u Nejvyššího soudu, který 
poukázal na to, že dosavadní judikatura se týkala právní úpravy ještě před přijetím 
nového občanského zákoníku.

Nový občanský zákoník v tomto směru přinesl jinou právní úpravu, která popisuje několik 
případů, v nichž se běh lhůty staví či přerušuje, což nově platí jak pro promlčecí lhůtu, tak 
pro prekluzivní (propadnou) lhůtu. Jedním z těchto případů je i vyšší moc, tedy takové 
okolnosti, které vznikly nezávisle na vůli příslušné osoby a objektivně jí brání v uplat‑
nění práva.

Nejvyšší soud přitom poukázal na to, že vzhledem k zásadě tzv. subsidiarity občan‑
ského zákoníku (která – zjednodušeně – velí občanský zákoník použít tam, kde zákoník 
práce nemá vlastní úpravu) je nutné uvedená ustanovení použít i v pracovněprávních 
vztazích. To pak nutně vede k závěru, podle něhož žalobu na určení neplatnosti rozvá‑
zání pracovního poměru sice musí zaměstnanec podat ve 2měsíční lhůtě podle § 72 
zákoníku práce, ale tato lhůta neběží, nastane‑li některá z překážek podle § 646 až 
§ 651 občanského zákoníku. Tento závěr je poměrně logický a bez potíží přijatelný, protože 
je pochopitelné, že zaměstnanec, který je např. v kómatu v nemocnici, může jen těžko včas 
podat žalobu.

Na pracovněprávní vztahy se ale bohužel uplatní též § 652 občanského zákoníku, podle 
něhož po odpadnutí překážky neskončí lhůta dříve než za 6 měsíců ode dne, kdy začala znovu 
běžet. Na toto ustanovení rovněž Nejvyšší soud výslovně odkázal a znamená to, že i když 
je původní lhůta k podání žaloby 2měsíční, v důsledku překážky jejího běhu dojde 
k prodloužení této lhůty až na 6 měsíců od odpadnutí překážky.

Závěry Nejvyššího soudu jsou podle názoru autora zcela logické a správné. „Chyba“, ke 
které tyto závěry vedou, tj. trojnásobné prodloužení lhůty k podání žaloby, je vinou nedů-
slednosti zákonodárce (který na tyto případy při přijímání nového občanského zákoníku a ze-
jména při související novelizaci zákoníku práce nemyslel), a zákonodárce by tedy také tuto 
chybu měl napravit tak, že pravidla pro běh lhůty k podání žaloby upraví v zákoníku práce 
zvlášť, odchylně od obecné úpravy v občanském zákoníku.

PŘESTÁVKA V PRÁCI A PŘIMĚŘENÁ DOBA NA JÍDLO A ODDECH
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. června 2018, sp. zn. 21 Cdo 6013/2017
(dostupný na www.nsoud.cz)

Dovolací soud setrvává na názoru, že v případě, že zaměstnavatel poskytne za‑
městnanci podle ustanovení § 88 odst. 1 věta první zákoníku práce pracovní přestáv‑
ku na jídlo a oddech, dochází v daném časovém úseku k suspenzi pra‑ 
covního závazku a přerušení výkonu práce, zatímco povinnost zaměstnavatele 
zajistit zaměstnanci přiměřenou dobu pro oddech a jídlo podle ustanovení § 88  
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odst. 1 část druhé věty před středníkem zákoníku práce se vztahuje na případy, kdy 
výkon práce z provozních důvodů přerušen být nemůže a zaměstnanec je povi‑
nen konat práci podle pracovní smlouvy nepřetržitě po celou směnu (srov. opět 
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. ledna 2007, sp. zn. 21 Cdo 42/2006, uveřejněný 
pod číslem 93/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a ob-
chodní). V takovém případě je nepochybné, že přiměřená doba na jídlo a oddech – jak 
zdůrazňuje ustanovení § 88 odst. 1 část druhé věty za středníkem zákoníku práce – se 
započítává do pracovní doby, neboť – bez ohledu na to, že Směrnice Rady 93/104/ES 
o některých aspektech pracovní doby, na kterou poukazuje odvolací soud, byla 1. srp-
na 2004 zrušena – stále platí, že „pracovní dobou je jakákoliv doba zaměstnance, kdy 
zaměstnanec pracuje, nebo je k dispozici zaměstnavateli, v souladu s vnitrostátními před-
pisy či zvyklostmi“.

Názor odvolacího soudu, že v posuzovaném případě žalobci přísluší přiměřená doba 
na jídlo a oddech, protože „z charakteru práce žalobce je zřejmé, že neexistoval žádný 
úsek směny, ve kterém by byl vyloučen nepředpokládaný výkon práce“, nebere dosta-
tečně v úvahu, že zatímco nepřetržitě probíhající technologický proces, který 
nelze přerušit, vyžaduje průběžnou kontrolu a aktivitu zaměstnance, v daném 
případě tomu tak není. Je jistě správné, že je nutné „vždy vycházet z konkrét‑
ního výkonu práce zaměstnance“, nicméně odvolací soud náležitě neuvážil, že 
charakter práce žalobce umožňoval, aby denní řád zaměstnanců HZS, vycházeje 
z „předpokládaného“ průběhu směny, kromě jiného také stanovil přesný čas, 
kdy zaměstnanci mají čerpat první a druhou přestávku na jídlo a oddech, aniž 
by tím byl jakkoli dotčen výkon služby. Je jistě možné, že nemusel být vylou‑
čen „nepředpokládaný výkon práce“ v průběhu stanovených přestávek, avšak 
tyto svojí povahou nahodilé skutečnosti postrádají povahu soustavnosti prací, 
„které nemohou být přerušeny“. Jestliže by mělo být pro posouzení charakteru práce 
významné, že v průběhu čerpání přestávky v práci může někdy dojít k „nepředvídané“ 
nutnosti přestávku přerušit, bylo by možné vztáhnout tuto úvahu nejen na případy  
nepředpokládaného výkonu práce podle pracovní smlouvy, ale též třeba na případy plnění 
povinnosti zakročit ve smyslu ustanovení § 249 odst. 2 zákoníku práce.

Komentář
V komentovaném rozsudku se Nejvyšší soud zabýval rozlišením, kdy má zaměstnanec právo 
na přestávku v práci na jídlo a oddech a kdy právo „pouze“ na přiměřenou dobu na oddech 
a jídlo. Obecně platí, že zaměstnavatel musí poskytovat zaměstnanci přestávky v práci, a to 
s jedinou výjimkou – jde-li o práce, které nemohou být přerušeny. V případě takových pra-
cí se zaměstnanci poskytuje pouze přiměřená doba na jídlo a oddech. Zatímco přestávka 
v práci na jídlo a oddech není součástí pracovní doby a nepřísluší za ni zaměstnanci mzda 
nebo plat, přiměřená doba na jídlo a oddech součástí pracovní doby je a zaměstnanci se za 
ni mzda (plat) poskytuje.

Nejvyšší soud přitom zastává názor, že pojem „práce, které nemohou být přerušeny“ 
znamená, že jde o práce soustavné, zcela nepřerušitelné, tedy o takové technologické 
procesy, které nemohou být přerušeny a vyžadují průběžnou kontrolu a aktivitu 
zaměstnance. Podle názoru Nejvyššího soudu tak kupříkladu hasič (jehož se projednávaný 
spor týkal) mohl čerpat přestávku v práci na jídlo a oddech, a to přestože tyto „přestávky“ 
trávil v hasičské uniformě a se zapnutou vysílačkou, díky níž mohla být přestávka kdykoliv 
přerušena a hasič povolán k výkonu práce.

S uvedeným názorem Nejvyššího soudu se nelze ztotožnit. Nejvyšší soud bohužel ve 
svých úvahách (mimo jiné) zcela pominul skutečnost, že existuje řada povolání, u nichž 
podstatná část výkonu práce spočívá v „držení pohotovosti na pracovišti“. Jde např. 
o některé policisty, hasiče či pracovníky ostrahy objektů, ale i o řadu dalších povolání. Tito 
pracovníci zpravidla v rámci své pracovní doby čekají na dispečinku na událost, která iniciuje 
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samotný výkon práce (např. výjezd hasiče k požáru či zásah strážného kvůli výskytu cizí osoby 
ve střeženém areálu).

I přesto je však zcela zjevné, že toto „čekání“, které je ovšem výkonem práce, ne‑
může být přerušeno, ledaže je zajištěna zastupitelnost zaměstnance a zaměstnanec 
tak může přestávku v práci skutečně vyčerpat bez rizika odvolání z přestávky k výkonu práce. 
Jinak řečeno – hasič či policista si nemůže během směny vyčerpat 30minutovou přestávku, 
během níž by nebyl zaměstnavateli dostupný např. prostřednictvím vysílačky, protože při na-
hlášení události musí hasič či policista do několika málo minut vyjet tuto událost řešit.

To však odporuje smyslu a účelu přestávky v práci, jejímž účelem je zajistit zaměstnanci 
oddech, tedy klid od práce a možnost „vypnout“. Zaměstnanec konající výše popsané práce 
tedy plnohodnotnou přestávku v práci (se „zapnutou vysílačkou“) čerpat nemůže, a podle 
názoru autora by mu proto měla příslušet přiměřená doba na jídlo a oddech.

Dokud nicméně nedojde ke změně judikatury, je bohužel třeba v praxi počítat s tím, že ná-
zor Nejvyššího soudu je takový, že přiměřená doba na jídlo a oddech má prostor jedině tam, 
kde výkon práce spočívá v nepřetržitém technologickém procesu, který nemůže být přerušen 
(jako příklad se uvádí např. pásová výroba). Takový výklad je ovšem podle názoru autora příliš 
omezující a odporující základním zásadám pracovněprávních vztahů.


