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SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

1. Dvoustranným úkonem - dohodou 

2. Jednostranným úkonem 
zaměstnavatele nebo zaměstnance - 
výpověď, okamžité zrušení a zrušení ve 
zkušební době 

3. Právní událostí – uplynutím doby – 
PP na dobu určitou, smrtí zaměstnance, 
zánikem zaměstnavatele, skončením 
pobytu cizince na území ČR nebo 
uložením trestu vyhoštění, uplynutím 
doby, na kterou bylo vydáno povolení k 
zaměstnání 



DOHODA 

Dvoustranný úkon 

Uzavírá zaměstnavatel a zaměstnanec 

Písemně, dvojí vyhotovení 

Pracovní poměr končí sjednaným dnem 

Pokud požaduje zaměstnanec, musí být 
důvody ukončení PP v dohodě výslovně 
uvedeny 

V případě sporu o skončení PP rozhoduje 
pouze soud 

U mladistvého je zaměstnavatel povinen 
vyžádat si souhlas zákonného zástupce 



VÝPOVĚĎ  

Jednostranný úkon 

Písemná forma 

Jak ze strany zaměstnavatele, tak 

zaměstnance 

Musí být doručena druhému účastníku 

Ze strany zaměstnavatele musí být přesně 

vymezeny důvody a nelze je dodatečně 

měnit 

Doručena do místa, kde bude zaměstnanec 

zastižen 



VÝPOVĚĎ  

 Doručení poštou –na poslední uvedenou 

adresu s doručenkou „do vlastních rukou“ 

Doručení splněno pokud písemnost 

převezme zaměstnanec nebo je poštou 

vrácena jako nedoručitelná (doručení 

zmařil svým jednáním nebo opomenutím 

zaměstnanec) 

Od okamžiku doručení začíná běžet 

výpovědní doba 

 



VÝPOVĚĎ  

 

 Pokud dává výpověď zaměstnanec, postačí, když 

ji doručí nejbližšímu nadřízenému 

 Výpověď může být odvolána – písemně, pouze se 

souhlasem druhé strany,  



VÝPOVĚDNÍ DOBA 

 Časový úsek, který musí uplynout od podání 

výpovědi do skončení PP 

 Stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance 

 Činí nejméně 2 měsíce 

 Smí být prodloužena jen písemnou smlouvou 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

 Začíná běžet prvním dnem kal. měsíce, který 

následuje po doručení výpovědi a končí 

uplynutím posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce 



VÝPOVĚĎ DANÁ 

ZAMĚSTNAVATELEM 

 Jen z důvodů výslovně uvedených v ZP 

 3 okruhy důvodů 

 Organizační důvody 

 Zdravotní důvody 

 Porušování pracovní kázně 

 Ve výpovědi musí být důvod konkrétně uveden 

   Z jiných důvodů nebo bez uvedení důvodů 

pracovní poměr jednostrannou výpovědí skončit 

nemůže. 

o Důvod výpovědi nelze dodatečně měnit 

 

 



ZÁKAZ VÝPOVĚDI 

 Specifická ochrana zaměstnanců, týká se 

výslovně jen některých výpovědí daných 

zaměstnavatelem – tzv. ochranná doba 

 Nevztahuje se (s výjimkou MD a RD) na 

výpověď z org. důvodů, z důvodu okamžitého 

zrušení PP nebo pro jiné porušení pracovní 

kázně, pokud dává výpověď zaměstnanec nebo 

PP končí dohodou nebo se jedná o PP na dobu 

určitou 



OCHRANNÁ DOBA 

1. Zaměstnanec uznán dočasně 

neschopným práce pro nemoc nebo úraz, 

ústavní ošetřování, lázně, v době 

uvolnění pro výkon veřejné funkce 

2. Těhotenství, čerpání MD a RD 

3. V době, kdy je pracující v noci uznán 

dočasně nezpůsobilým pro noční práci 



VÝPOVĚĎ DANÁ ZAMĚSTNANCEM 

 Z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu 

 Písemně, doručená zaměstnavateli 



HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ 

 Skončení PP z podnětu zaměstnavatele s větším 

počtem zaměstnanců ve stanoveném období (30 

kalendářních dnů) 

 30 dnů předem je zaměstnavatel povinen o 

záměru HP písemně informovat odborový orgán, 

radu zaměstnanců a jednotlivé zaměstnance a 

informovat ÚP a předložit mu podklady 

 



HROMADNÉ PROPOUŠTĚNÍ 

 Hromadným propouštěním se rozumí, když 

dostane najednou výpověď 

   10 zaměstnanců – při počtu 20 – 100 zam. 

   10 % zaměstnanců – při počtu 101 – 300 

   30 zaměstnanců – více než 300 zam. 



ODSTUPNÉ 

 Při výpovědi dané zaměstnavatelem z 
organizačních důvodů 

 Výše odstupného: jednonásobek průměrného 
měsíčního výdělku = zaměstnán méně než 1 
rok, dvojnásobek = alespoň 1 rok a méně než 
2 roky, trojnásobek = alespoň 2 roky 

 Vyšší odstupné je dáno kolektivní smlouvou 
nebo vnitřním předpisem 

 Vyplácí se po skončení pracovního poměru v 
nejbližším výplatním termínu 

 Při výpovědi z důvodu následků pracovního 
úrazu nebo nemoci z povolání je odstupné 
dvanáctinásobek průměrného měsíčního 
výdělku 



OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ 

 Vyjímečný způsob rozvázání PP 

 Jak ze strany zaměstnavatele tak zaměstnance 

 Písemná forma 

 Vždy s uvedením důvodů jak ze strany 

zaměstnavatele tak zaměstnance 



OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ 

ZAMĚSTNAVATEL 

Důvody : 

Zaměstnance byl pravomocně odsouzen 

pro úmyslný trestný čin k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 

dobu delší než 1 rok nebo pro úmyslný 

trestný čin spáchaný při plnění prac. 

úkolů k nepodmíněnému trestu odnětí 

svobody na dobu nejméně 6 měsíců 

Zaměstnanec porušil kázeň zvlášť hrubým 

způsobem 



OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ 

ZAMĚSTNAVATEL 

 

 Okamžitě nelze zrušit pracovní poměr s těhotnou 

ženou, zaměstnankyní na mateřské dovolené 

nebo rodičovské dovolené 



OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ  

  ZAMĚSTNANEC 

Důvody: 

Podle lék. posudku nemůže dále konat 

práci bez vážného ohrožení zdraví a 

zaměstnavatel ho do 15 dnů nepřevedl na 

jinou práci 

Zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo 

náhradu mzdy  do 15 dnů po řádném 

výplatním termínu 

Zaměstnanci náleží odstupné 



OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM NEZLETILÉHO 

ZAMĚSTNANCE 

 U nezletilého, který nedosáhl věku 16 let 

 Je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví 

nezletilého 

 K platnosti se vyžaduje přivolení soudu 

 Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis 

okamžitého zrušení a přivolení soudu nezletilému 

zaměstnanci 



ZRUŠENÍ VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ 

 

 Jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec 

 Písemně 

 Z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu 

 Doručit druhé straně 3 dny přede dnem, kdy má 
pracovní poměr skončit 

 Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení 

 Zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr v 
době prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní 
neschopnosti (21) 



DOKLADY PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ 

Je povinen vydat zaměstnavatel po 

skončení pracovního poměru 

Obsahem je odpracovaná doba, nárok na 

dovolenou a její čerpání, závazky 

zaměstnance, počet dnů pracovní 

neschopnosti, způsob ukončení pracovního 

poměru, průměrný příjem 

 Může požadovat zaměstnanec i u právního 

nástupce zaměstnavatele 



DOKLADY  PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 

PRACOVNÍ POSUDEK 

 

Není povinností zaměstnavatele, pouze na 
požádání zaměstnance – do 15 dnů 

nejdříve 2 měsíce před skončením 
pracovního poměru 

Obsahem je hodnocení práce 
zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností 
a dalších skutečností, které mají vztah k 
výkonu práce 

Jiné informace pouze se souhlasem 
zaměstnance 
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