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LhůTY a DObY 
V PRaCOVNěPRáVNÍCh VZTaZÍCh
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

Čas hraje v pracovněprávních vztazích klíčovou roli. Jeho plynutím mohou automaticky, bez 
nutnosti činit jakékoliv (právní či faktické) kroky, vznikat, měnit se nebo zanikat práva a po-
vinnosti v pracovněprávních vztazích. Jindy je naopak určitý čas vymezen pro zaměstnance 
či zaměstnavatele, aby svá práva aktivně uplatnili a hájili. Neučiní-li tak, právo se promlčí, 
nebo dokonce zcela zanikne. Právní jistota zároveň vyžaduje, aby platila jasná a jednoznač-
ná pravidla, jak čas v pracovněprávních vztazích počítat. Právě na tato pravidla se zaměřuje 
následující článek.

LhůTY a DObY
Pravidla pro počítání času jsou obsažena ve více právních předpisech. Z pracovněprávní per-
spektivy nás zajímají především zákoník práce1, občanský zákoník2 a zákon o zaměstnanosti.3 
Jejich vzájemný vztah je takový, že občanský zákoník obsahuje obecná pravidla, která 
se na pracovněprávní vztahy použijí, pokud zákoník práce nebo zákon o zaměstna-
nosti neobsahují vlastní, odlišnou úpravu.
Úvodem je třeba vysvětlit, že právní předpisy používají dva pojmy, a to „lhůta“ a „doba“. 
Ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o synonyma, opak je pravdou:
 Doba znamená v právu časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost 

bez dalšího.4 To znamená, že ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel nemusí učinit nějaký 
krok nebo projevit vůli a jen samotným plynutím času dojde k zániku práva. Nejčastějšími 
příklady dob v pracovněprávních vztazích jsou:
 zkušební doba – jejím uplynutím zaniká právo zaměstnance i zaměstnavatele zrušit 

pracovní poměr ve zkušební době,
 výpovědní doba plynoucí na základě výpovědi z pracovního poměru – jejím 

uplynutím končí pracovní poměr,
 doba trvání pracovního poměru na dobu určitou – jejím uplynutím končí pra-

covní poměr bez nutnosti ho rozvazovat jiným způsobem.

1  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
2  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
4  Viz § 603 občanského zákoníku. V odborné literatuře viz BEZOUŠKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník 

práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktu-
alizované a rozšířené vydání. Olomouc: ANAG, 2014, s. 657.
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 Lhůta znamená v právu časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, 
jiné osoby nebo soudu či jiného příslušného orgánu.5 Marným uplynutím lhůty se 
právo promlčí (byla-li lhůta promlčecí) nebo zaniká (byla-li lhůta prekluzivní). Nejčastějšími 
příklady lhůt v pracovněprávních vztazích jsou:
 lhůta pro rozvázání pracovního poměru pro porušení povinností ze strany za-

městnance – jejím uplynutím zaniká právo zaměstnavatele rozvázat se zaměstnancem 
pracovní poměr okamžitým zrušením nebo výpovědí pro porušování povinností vzta-
hujících se k zaměstnancem vykonávané práci,

 lhůta pro okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení povinností ze 
strany zaměstnavatele – jejím uplynutím zaniká právo zaměstnance okamžitě zrušit 
pracovní poměr,

 lhůta odborové organizace pro vyjádření souhlasu s rozvázáním pracovního 
poměru se členem orgánu odborové organizace – jejím uplynutím vzniká právní do-
mněnka, že odborová organizace souhlas udělila,

 lhůta k uplatnění neplatnosti rozvázání pracovního poměru podáním žaloby 
k soudu – jejím uplynutím zaniká právo zaměstnance nebo zaměstnavatele napad-
nout soudně neplatnost rozvázání pracovního poměru,

 lhůta k nahlášení škody na odložených věcech – jejím uplynutím se promlčí 
právo zaměstnance požadovat náhradu škody na odložených věcech.

Obecně přitom platí, že lhůta je promlčecí, nestanoví-li právní předpis výslovně, že právo 
marným uplynutím lhůty zaniká.6 V tomto směru lze odkázat na § 330 zákoníku práce, podle 
něhož marným uplynutím lhůty zanikají pouze následující práva:

 právo podat k soudu návrh na určení, že pracovní poměr na dobu určitou byl sjed-
nán v rozporu se zákonem (viz § 39 odst. 5 zákoníku práce),

 právo rozvázat pracovní poměr výpovědí pro porušování povinností nebo oka-
mžitým zrušením, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance (viz § 57 
až § 59 zákoníku práce),

 právo podat k soudu návrh na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 
(viz § 72 zákoníku práce),

 právo podat k soudu návrh na přiměřenou úpravu potvrzení o zaměstnání nebo 
pracovního posudku (viz § 315 zákoníku práce) a

 právo podat k soudu návrh na určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo 
z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností 
z pracovněprávních vztahů (viz § 339a odst. 1 zákoníku práce).
Ve zbývajících případech se marným uplynutím lhůty právo pouze promlčí. To znamená, 

že právo nezanikne, i nadále existuje, ale pokud druhá strana promlčení namítne, pak soud 
nemůže takové právo přiznat. Pokud naopak druhá strana i promlčený dluh splní, nemůže se 
následně domáhat vrácení plnění jen z důvodu, že došlo k promlčení dluhu.

Příklad 1
Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr a vyplatil zaměstnanci zákonné 
odstupné. Zaměstnanec s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasí a domůže se 
u soudu určení, že rozvázání pracovního poměru je neplatné. Zaměstnavatel ho proto vy-
zve k vrácení odstupného. Zaměstnanec odstupné vrátí a teprve následně si uvědomí, že 
výzva byla učiněna až po uplynutí 3leté lhůty podle § 331 zákoníku práce. Zaměstnanec  

5  Viz opět BEZOUŠKA, P. in HŮRKA, P. a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského 
zákoníku s podrobným komentářem k 1. 1. 2014. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc: 
ANAG, 2014, s. 658.

6  Viz § 654 odst. 1 občanského zákoníku.
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tedy vracet odstupné nemusel a mohl namítat promlčení práva na vrácení odstupného. 
Nicméně protože tak neučinil, plnil existující dluh a jen z titulu promlčení nemá právo na 
opětovné poskytnutí odstupného, které zaměstnavateli vrátil (viz § 2997 odst. 1 občan-
ského zákoníku).

ObčaNskÝ ZákONÍk a POčÍTáNÍ časU
Jak bylo uvedeno výše, základní pravidla pro počítání času obsahuje občanský zákoník 
v § 605 až § 608. Tato pravidla upravují běh jak lhůt, tak dob a uplatní se i v pracov-
něprávních vztazích, ledaže zákoník práce obsahuje vlastní úpravu. Zákoník práce přitom 
upravuje jen běh dob. Pravidla pro počítání času lze rozdělit a popsat podle toho, na jaké 
časové úseky dopadají.

kratší časové jednotky než dny
Pokud je lhůta nebo doba určena v kratších časových jednotkách, než jsou dny, počítá se od 
okamžiku, kdy začne, do okamžiku, kdy skončí. Toto pravidlo platí nejen v případech, kdy 
je celková délka lhůty kratší než 1 den (tj. méně než 24 hodin), ale obecně tam, kde je lhůta 
určena v kratších jednotkách, než jsou dny (tedy např. v hodinách – 48 hodin, 72 hodin apod.).

Toto pravidlo platí pro lhůty i pro doby. Toto pravidlo platí beze změny i pro pra-
covněprávní vztahy.

Příklad 2
Zaměstnavatel dne 20. února 2018 v 9:00 písemně odvolá zaměstnance z vedoucího 
pracovního místa a učiní mu nabídku jiné vhodné práce. Na vyjádření, zda tuto nabídku 
přijímá, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci lhůtu v délce 72 hodin. Tato lhůta běží 
od 20. února 2018 od 9:00 a skončí dne 23. února 2018 v 9:00.

Dny
Pokud je lhůta nebo doba určena ve dnech, počítá se ode dne, který následuje po sku-
tečnosti rozhodné pro její počátek. To znamená, že den, v němž došlo k rozhodné skuteč- 
nosti, se do běhu lhůty nebo doby nepočítá.

Toto pravidlo platí podle občanského zákoníku pro lhůty i pro doby. Toto pravidlo 
je v pracovněprávních vztazích modifikováno (viz další výklad).

Příklad 3
Zaměstnanci vznikla dne 14. února 2018 škoda na odložených věcech a zaměstnanec 
se o vzniku této škody téhož dne dozvěděl. Právo na náhradu škody se promlčí, pokud 
zaměstnanec škodu neuplatní u zaměstnavatele do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě 
dozvěděl, tj. od 14. února 2018. Prvním dnem lhůty je proto 15. únor 2018 a posledním 
dnem lhůty je 1. březen 2018.

Týdny, měsíce a roky
Pokud je lhůta nebo doba určena v týdnech, měsících či letech, počítá se rovněž ode dne, 
který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. To znamená, že den, v němž 
k rozhodné skutečnosti došlo, se do běhu lhůty nebo doby nepočítá. Tato lhůta nebo doba 
pak končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který při-
padá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den v posledním 
měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední den měsíce.

Toto pravidlo platí podle občanského zákoníku pro lhůty i pro doby. Toto pravidlo 
je v pracovněprávních vztazích modifikováno (viz další výklad).
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Příklad 4
Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr a nevyplatil mu odstupné. Od-
stupné bylo splatné v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy po skončení pracov-
ního poměru7, který byl stanoven na 14. březen 2018. Promlčecí lhůta činí 3 roky, běží 
od 15. března 2018 a skončí dne 14. března 2021 (viz ovšem příklad 8 dále k posunutí 
posledního dne promlčecí lhůty na nejbližší pracovní den).

Příklad 5
Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr tak, že výpovědní doba uply-
nula dne 28. února 2018. Zaměstnanec může napadnout neplatnost výpovědi žalobou 
podanou do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Tato 2měsíční lhůta běží 
od 1. března 2018 a skončí dne 28. dubna 2018.

Příklad 6
Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr tak, že výpovědní doba uply-
nula dne 31. července 2017. Zaměstnanec může napadnout neplatnost výpovědi žalobou 
podanou do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. Tato 2měsíční lhůta běží 
od 1. srpna 2017 a skončí dne 30. září 2017, protože září má jen 30 dní.

Zvláštní výpočet poloviny a středu měsíce
Pokud se vyskytne lhůta nebo doba v délce poloviny měsíce, rozumí se tím 15 dnů. 
Pokud by lhůta nebo doba měla běžet od středu měsíce, rozumí se tím 15. den měsíce. 
Tato pravidla usnadňují počítání času vzhledem k tomu, že jednotlivé měsíce nejsou stejně 
dlouhé. Pokud je lhůta nebo doba určena na jeden nebo více měsíců a část měsíce, po-
čítá se část měsíce naposled.

Tato pravidla platí pro lhůty i pro doby. Tato pravidla platí beze změny i pro pracov-
něprávní vztahy.

Příklad 7
Zaměstnavatel sjedná se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou v délce 3 mě-
síců s dnem nástupu do práce 1. března 2018. Zároveň se se zaměstnancem dohodne 
na maximální možné zkušební době v délce jedné poloviny sjednané doby trvání pra-
covního poměru. Zkušební doba proto trvá 1,5 měsíce a běží od 1. března 2018 
do 15. dubna 2018.

Poslední den lhůty v nepracovní den
Pokud by poslední den lhůty připadl na nepracovní den, tj. na sobotu, neděli či svátek, je 
posledním dnem lhůty až nejblíže následující pracovní den. Svátky se zde rozumí státní 
a ostatní svátky podle zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech 
a o dnech pracovního klidu.8

Toto pravidlo platí jen pro lhůty. Neplatí pro doby. Toto pravidlo platí beze změny 
i pro pracovněprávní vztahy.

Příklad 8
Okolnosti jako v příkladu 4. Promlčecí lhůta by měla skončit dne 14. března 2021, což je 
neděle. Posledním dnem lhůty je proto až pondělí 15. března 2021.

7  Viz též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. července 2016, sp. zn. 21 Cdo 4027/2015.
8  Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 

pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
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Příklad 9
Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr tak, že výpovědní doba 
uplyne dne 31. března 2018. Tento den je sobota. Výpovědní doba i tak uplyne 
dne 31. března 2018 a její konec se neposouvá na nejbližší pracovní den, neboť jde 
o dobu, ne o lhůtu.

ZákONÍk PRáCE a POčÍTáNÍ časU
Jak bylo uvedeno výše, většina pravidel podle občanského zákoníku platí i v pracovněpráv-
ních vztazích. Občanský zákoník se totiž v souladu s § 4 zákoníku práce použije v pracovně-
právních vztazích všude tam, kde nelze použít zákoník práce.

Zvláštní pravidlo přitom obsahuje zákoník práce pouze pro dobu, o níž v § 333 stanoví, 
že doba počíná prvním dnem a končí uplynutím posledního dne stanovené nebo 
sjednané doby. To znamená, že na rozdíl od občanského zákoníku nezačíná doba běžet až 
dnem následujícím po rozhodné skutečnosti, ale už prvním dnem sjednané nebo stanovené 
doby.

Toto na první pohled možná ne zcela srozumitelné pravidlo je ve skutečnosti velmi prak-
tické. Tak například běží-li výpovědní doba od prvního dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď z pracovního poměru doručena druhé smluvní straně, pak 
při použití občanského zákoníku by pracovní poměr neskončil posledním dnem následujícího 
měsíce, ale až o den později.

Příklad 10
Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí doručenou zaměst-
nanci dne 25. ledna 2018. Dvouměsíční výpovědní doba plyne od 1. února 2018 a skončí 
dne 31. března 2018. Při použití občanského zákoníku by byl zaměstnanec zaměstnán 
ještě 1. dubna 2018 se všemi dopady do oblasti mezd, daní, sociálního a zdravotního 
pojištění.

Příklad 11
Okolnosti jako v příkladu 7. Zaměstnavatel tedy sjedná se zaměstnancem pracovní poměr 
na dobu určitou v délce 3 měsíců s dnem nástupu do práce 1. března 2018. Tento pra-
covní poměr proto skončí dne 31. května 2018, nikoliv až 1. června 2018.

PRODLUŽOVáNÍ (a ZkRaCOVáNÍ) VÝPOVěDNÍ DObY 
a ZkUŠEbNÍ DObY
Kromě toho je třeba zvlášť upozornit na situace, v nichž podle zákoníku práce dochází k pro-
dloužení stanovené doby, a to zkušební doby nebo výpovědní doby.

Prodloužení a zkrácení výpovědní doby
Pokud jde o výpovědní dobu, zákoník práce upravuje celkem 4 výjimky, kdy dochází k mo-
difikaci obecného pravidla, podle něhož výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného 
kalendářního měsíce.

Za prvé, je-li výpověď dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněpráv-
ních vztahů9, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni 
nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

9  Nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

LHůtY A DObY V PRACOVněPRáVnÍCH VZtAZÍCH 
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Příklad 12
Zaměstnanec je během ledna 2018 informován o tom, že ke dni 1. března 2018 do-
jde k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z důvodu prodeje závodu. 
Zaměstnanec nechce přejít k jinému zaměstnavateli, a proto dá dne 19. února 2018 
výpověď z pracovního poměru. Výpovědní doba uplyne dne 28. února 2018 tak, aby 
zaměstnanec k novému zaměstnavateli již nepřešel.

Za druhé, pokud by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době10, ochranná 
doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbý-
vající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstna-
vateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

K prodloužení výpovědní doby zde dochází o kalendářní dny a jen v případě, že by 
výpovědní doba měla skončit v ochranné době. Výpovědní doba se tedy neprodlužuje 
v případě, kdy ochranná doba skončí ještě před uplynutím výpovědní doby.

Příklad 13
Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr výpovědí doručenou zaměst-
nanci dne 25. ledna 2018. Dvouměsíční výpovědní doba plyne od 1. února 2018 a má 
skončit dne 31. března 2018. Zaměstnanec je ode dne 25. března 2018 uznán dočasně 
práce neschopným a tato pracovní neschopnost trvá do 12. dubna 2018. Výpovědní 
doba se proto prodlužuje o 7 kalendářních dní (od 25. do 31. března 2018) a pracovní 
poměr skončí dne 19. dubna 2018. To neplatí, pokud zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, 
že na prodloužení netrvá.

Příklad 14
Okolnosti jako v příkladu 13. Zaměstnanec je ode dne 26. února 2018 uznán dočasně 
práce neschopným a tato pracovní neschopnost trvá do 12. března 2018. Ochranná 
doba skončila ještě před uplynutím výpovědní doby, a proto výpovědní doba skončí 
dne 31. března 2018.

Za třetí, je-li výpověď dána z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pra-
covní poměr, a výpovědní doba má uplynout v době mateřské dovolené11, skončí výpovědní 
doba současně s mateřskou dovolenou.12

Příklad 15
Zaměstnavatel rozvázal s těhotnou zaměstnankyní pracovní poměr výpovědí pro po-
rušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Výpověď byla zaměstnankyni 
doručena dne 8. února 2018. Zaměstnankyně dne 22. února 2018 nastoupila na mateř-
skou dovolenou v délce 28 týdnů, která skončí dne 6. září 2018. Výpovědní doba proto 
neskončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby dne 30. dubna 2018, ale až skončením 
mateřské dovolené dne 6. září 2018.

Za čtvrté, při hromadném propouštění platí pravidlo, podle něhož pracovní poměr hro-
madně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů 
po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele podle § 62 odst. 5 
zákoníku práce příslušné krajské pobočce Úřadu práce, ledaže zaměstnanec prohlásí, že na 

10  Viz § 53 zákoníku práce. Ochrannou dobou je typicky doba dočasné pracovní neschopnosti, těho-
tenství, čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, ale též některé další doby uvedené v tomto 
ustanovení.

11  Nebo u zaměstnance (muže) v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena opráv-
něna čerpat mateřskou dovolenou.

12  Nebo rodičovskou dovolenou – viz předchozí poznámka pod čarou.
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prodloužení pracovního poměru netrvá. I v tomto případě k prodloužení výpovědní doby do-
chází o kalendářní dny.

Příklad 16
Zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr v rámci hromadného propou-
štění výpovědí doručenou zaměstnanci dne 28. února 2018. Dvouměsíční výpovědní 
doba plyne od 1. března 2018 a má skončit dne 30. dubna 2018. Zaměstnavatel však 
doručil závěrečnou písemnou zprávu o hromadném propouštění krajské pobočce Úřadu 
práce až po Velikonocích, v úterý 3. dubna 2018. Výpovědní doba tak neskončí dříve než 
uplynutím 30 dnů od doručení této zprávy, tj. výpovědní doba skončí až 3. května 2018.

Prodloužení zkušební doby
Vedle výpovědní doby dochází v některých případech také k prodloužení zkušební doby. 
Zkušební doba se totiž prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které za-
městnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, jakož i o dobu celodenní dovolené. 
U překážek v práci není rozhodující, zda jde o překážky v práci na straně zaměstnance, či 
zaměstnavatele; k prodloužení zkušební doby vedou jak první, tak druhé jmenované.

Zákoník práce v tomto případě neříká, zda se zkušební doba prodlužuje o kalendářní dny, 
nebo pracovní dny, přičemž v praxi se lze setkat s oběma výklady. Smyslem a účelem zku-
šební doby je nicméně ověřit si, zda bude smluvním stranám vzájemná spolupráce 
vyhovovat. K tomuto ověřování dochází především při výkonu práce. Pokud tedy zákoník 
práce uvádí, že se zkušební doba prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci a o dobu 
celodenní dovolené, musí se zkušební doba prodlužovat o dny, na něž má zaměstna-
nec rozvrženou směnu (pracovní dny), nikoliv o kalendářní dny.13

Příklad 17
Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem pracovní poměr na dobu neurčitou s dnem 
nástupu do práce 1. února 2018. Zároveň se se zaměstnancem dohodl na zkušební 
době v délce 3 měsíců. Zkušební doba běží od 1. února 2018 do 30. dubna 2018. Za-
městnanec pracuje v rovnoměrně rozvržené pracovní době od pondělí do pátku. 
Během zkušební doby čerpal zaměstnanec 3 dny dovolené a 2 dny pracovního 
volna na vlastní svatbu. Zkušební doba se proto prodlužuje o 5 pracovních dní, kte-
rými jsou středa 2. května 2018, čtvrtek 3. května 2018, pátek 4. května 2018, 
pondělí 7. května 2018 a středa 9. května 2018. Zkušební doba proto skončí až 
dne 9. května 2018.

POčÍTáNÍ časU PODLE ZákONa O ZaměsTNaNOsTI
Rovněž zákon o zaměstnanosti obsahuje zvláštní pravidlo o počítání času, a to v § 144. 
Podle tohoto ustanovení platí obdobně úprava stanovená ve zvláštním právním předpise. 
Poznámka pod čarou odkazuje na starý zákoník práce14, který byl v době vydání zákona o za-
městnanosti ještě v platnosti. Toto ustanovení je proto nutné vykládat tak, že odkaz 
míří na současný zákoník práce a jeho prostřednictvím na občanský zákoník.15

13  Autor článku si je vědom, že v dřívějším článku z roku 2014 se přikláněl k opačnému názoru, a upo-
zorňuje, že tento názor nyní již považuje za překonaný. Viz VRAJÍK, M. Počítání času aneb stačí mi 
to podání poslat poštou v pondělí? Mzdová účetní, 2014, č. 7–8, s. 37.

14  Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce.
15  Viz rovněž SCHWEINER, P. in HLOUŠKOVÁ a kol. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další 

související předpisy s komentářem k 1. 2. 2018. 11. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, 2018, 
s. 1 155.
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Zvláštní pravidlo pak stanoví, že pokud je pro splnění podmínky vzniku nároku 
nutné jednotlivé dny sčítat, považuje se za měsíc 30 kalendářních dnů. Toto pravidlo 
opět pomáhá překlenout nestejnou délku jednotlivých měsíců.

Příklad 18
Aby měl uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí mimo jiné 
získat v rozhodném období dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. 
Rozhodným obdobím jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o za-
městnání. Uchazeč byl zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání dne 1. února 2018, 
přičemž za poslední 2 roky vykonával dvě zaměstnání, z nichž mu plynula doba důcho-
dového pojištění. Jedno zaměstnání trvalo od 1. listopadu 2016 do 20. ledna 2017, druhé 
pak od 19. dubna 2017 do 29. ledna 2018. První zaměstnání tak trvalo 2 měsíce a 20 dní, 
druhé 9 měsíců a 10 dní. 20 dní a 10 dní je třeba sečíst a 30 dní se považuje za měsíc. Za-
městnanec tak splnil celkem 2 + 9 + 1 = 12 měsíců doby důchodového pojištění a splnil 
tak podmínku nároku na podporu v nezaměstnanosti.

ZáVěR
Plynutí času je skutečností, kterou nelze nijak zastavit, zpomalit nebo omezit, ale zároveň má 
zásadní vliv na pracovněprávní vztahy a související práva a povinnosti. Zákoník práce i zákon 
o zaměstnanosti upravují celou řadu lhůt a dob a s jejich uplynutím spojují různé následky. 
Zaměstnavatelé i zaměstnanci tak musí být opatrní, aby všechna svá práva uplatňovali řádně 
a včas, tj. v rámci stanovených lhůt, resp. dob.

Obecně lze vždy doporučit nenechávat nic až na poslední chvíli a řešit věci včas, nicméně 
když už dojde na „lámání chleba“, platí pravidla popsaná v tomto článku, podle nichž lze 
spočítat, jakým dnem příslušná lhůta či doba končí. Je pouze třeba upozornit, že tato pravidla 
jsou tzv. hmotněprávní, a platí proto pro lhůty a doby plynoucí ze zákoníku práce, zákona 
o zaměstnanosti a občanského zákoníku. V soudním řízení, v exekuci či v insolvenčním řízení 
platí zvláštní právní úprava podle občanského soudního řádu.16

16  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. K této úpravě blíže viz 
VRAJÍK, M. Počítání času aneb stačí mi to podání poslat poštou v pondělí? Mzdová účetní, 2014, 
č. 7–8, s. 38–39.

VÍTE, ŽE…

…NA WWW.ANAG.CZ NALEZNETE ÚPLNÝ PŘEHLED OBSAHŮ VŠECH 
DOSUD VYDANÝCH ČÍSEL ČASOPISU PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA? 

V názvech článků lze rovněž vyhledávat podle klíčového slova a filtrovat 
podle autora, roku či kategorie témat.
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