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samostatný advokát

SOUBĚŽNĚ DANÁ VÝPOVĚĎ A OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ 
PRACOVNÍHO POMĚRU
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. prosince 2019, sp. zn. 21 Cdo 3541/2019 
(dostupný na www.nsoud.cz)

S odvolacím soudem lze souhlasit v tom, že dala-li žalovaná žalobci současně s oka-
mžitým zrušením též výpověď odůvodněnou totožným jednáním žalobce, „ne-
mohla mít jinou motivaci, než dát výpověď pro jistotu, tedy pro případ, 
že by okamžité zrušení pracovního poměru bylo neplatné pro nedostatečnou in-
tenzitu porušení pracovní kázně žalobcem“. Žalovaná tedy v první řadě chtěla ukončit 
se žalobcem pracovní poměr okamžitě, a teprve tehdy, kdyby okamžité zrušení bylo ne-
platné, měla vůli dát žalobci (pro totožné porušení pracovních povinností) vý-
pověď. Tento úmysl (záměr) žalované, který musel být žalobci znám mimo jiné z toho, 
že (jak sám tvrdí v žalobě) již od následujícího dne mu žalovaná odmítla přidělovat práci 
podle pracovní smlouvy, nepochybně značí „podmíněnou povahu právního jedná-
ní spočívajícího ve výpovědi“; žalobcem dovozovanou „vzájemnou podmíně-
nost“ obou právních jednání z něj však dovodit nelze (takovému výkladu nic 
nenasvědčuje).
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Situací, kdy pro totožné porušení pracovní povinnosti zaměstnancem učinil zaměstna-
vatel spolu s okamžitým zrušením pracovního poměru též výpověď, která byla podmíněna 
teprve pro případ, že okamžité zrušení pracovního poměru bude neplatné, se dovolací 
soud již v minulosti zabýval v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 2. února 2015 sp. zn. 
21 Cdo 1161/2013, který zmiňuje i dovolatel. Dovolací soud zde zaujal stanovisko, 
že důsledkem popsaného postupu zaměstnavatele je, že se tím mají odložit 
účinky, které jsou s doručením výpovědi spojeny, jako je počátek běhu výpovědní 
doby, která podle ustanovení § 51 odst. 2 zák. práce začíná prvním dnem kalendářního 
měsíce po doručení výpovědi. Vzhledem k tomu zůstává nejisté, zda na základě ta-
kové výpovědi vůbec skončí pracovní poměr, i když výpověď již byla doručena (§ 51 
odst. 1 zák. práce), od čehož se jinak odvíjí lhůta k uplatnění neplatnosti výpovědi podle 
ustanovení § 72 zák. práce. Protože od uvedených ustanovení kogentní povahy 
se nelze odchýlit (srov. též § 363 zák. práce), z uvedeného vyplývá, že výpověď 
z pracovního poměru, která je podmíněna tím, že vznik právních účinků spoje-
ných s doručením výpovědi je činěn závislým na nejisté skutečnosti, která může 
teprve nastat v budoucnosti, ale o níž není známo, zda vůbec nastane, je neplat-
ným právním úkonem (jednáním). I když tyto závěry dovolací soud učinil na základě 
skutkového stavu, kdy okamžité zrušení i výpověď byly obsaženy na jedné listině, v níž 
bylo výslovně uvedeno, že výpověď je zaměstnanci dávána pro případ, „pokud by soud 
rozhodl“, že okamžité zrušení nesplňuje zákonem stanovené podmínky, lze je vztáh-
nout i na nyní posuzovanou věc, neboť skutečná vůle zaměstnavatele byla v obou pří-
padech totožná (tj. ukončit se zaměstnancem pracovní poměr okamžitě, a teprve tehdy, 
kdyby okamžité zrušení bylo neplatné, dát zaměstnanci výpověď).

Komentář
Komentovaný rozsudek se týkal sporu vyvolaného rozvázáním pracovního poměru pro po-
rušení pracovních povinností. Zvláštnost pak spočívala v tom, že zaměstnavatel zaměstnanci 
za totéž porušení povinností ve stejný den předal jak okamžité zrušení pracovního poměru, 
tak výpověď z pracovního poměru (k tomuto postupu se jako k nejjistějšímu dlouho přikláně-
la podstatná část odborné veřejnosti včetně autora).

Nejvyšší soud situaci využil k tomu, aby se vyjádřil, zda je takový postup možný. Předně 
je nutno uvést, že jednání zaměstnance bylo soudy hodnoceno jako porušení povinností zvlášť 
hrubým způsobem a Nejvyšší soud k tomu uvedl, že okamžité zrušení pracovního poměru 
je tedy platné. Na platnost okamžitého zrušení nemá podle Nejvyššího soudu vliv, že byla za-
městnanci za totéž závadné jednání doručena ještě výpověď. Proti tomu autor nic nenamítá 
a tento závěr je správný.

K výpovědi nicméně Nejvyšší soud dovodil, že byla zaměstnanci dána „pro jistotu“, tedy 
až pro případ, že by bylo okamžité zrušení shledáno neplatným z důvodu nedostatečné in-
tenzity porušení povinností. Nejvyšší soud proto navázal na svou dřívější judikaturu, podle 
níž takto podmíněná výpověď, tj. daná pro případ, že by bylo okamžité zrušení neplatné, 
je neplatná. Důvodem je, že výpověď, resp. běh výpovědní doby, nelze vázat na podmínku.

Autor se plně ztotožňuje s Nejvyšším soudem v tom, že výpověď je v daném případě 
skutečně dávána jen „pro jistotu“. Autor však nesouhlasí s Nejvyšším soudem v tom závěru, 
který byl judikován již dříve v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1161/2013, tedy že je v takovém případě 
výpovědní doba nepřípustně vázána na podmínku, protože by měla začít běžet až poté, co 
soud pravomocně určí, že okamžité zrušení pracovního poměru je neplatné.

Podle názoru autora je nutné takovou výpověď číst tak, že je zcela samostatná, nepod-
míněná a výpovědní doba počíná v souladu se zákoníkem práce běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po jejím doručení. Žádný zaměstnavatel nemá důvod odkládat začátek výpo-
vědní doby o mnoho měsíců či let, jak to dovozuje judikatura. Naopak, cílem je rozvázat pra-
covní poměr s problémovým zaměstnancem co nejdříve a co nejbezpečněji. Za situace, kdy 
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je zákoník práce postaven tak (a judikatura tomu přisvědčuje), že se až na výjimky obtížně 
odhaduje, zda konkrétní porušení povinností „stačí“ na okamžité zrušení pracovního poměru 
nebo „jen“ na výpověď, je podle názoru autora pochopitelná snaha zaměstnavatelů rozvázat 
pracovní poměr oběma způsoby. Podle názoru autora by pak takovému postupu judikatura 
neměla klást překážky, neboť pro to není v právních předpisech důvod a jde skutečně jen 
o výklad, zda je výpověď „podmíněná“ neplatností okamžitého zrušení nebo ne.


