pRncovnÍHo
pomERu
znuŠrnÍ
oKAMŽIIÉ
M g r .L A D I S L A VJ A S A N S K ÁM, g r .o H o Ř r l P R E U s s
pojištění
V tomtovydáníNárodního
se zaměŤíme
najudikaturua q/vojnázoruNejpracovního
poměrua ukážeme
vyššího
souduna některéaspektyokamžitého
zrušení
si, jak se pŤijeho obdržení
chránita jak! vlstedeksoudníhorozhodování
očekávat.

NEPLATNoST
oKAMŽITÉHo
ZRUŠENÍ
PRACoVNÍHo
PoMERu
judikaturyNejvyššího
Z jiŽ ustátené
soudu(naposledy
napĚíktad
27 Cdo4468/2070
ze dne 29. Února 2072)vyptyvá,Že ,,pouzesoud n žeprohlásitneplatnostokamžitépracovního
poměru,,(stejně
ho zrušení
tak ufpovědi).Ačkotitedyokamžité
zrušení
obsahujezŤetelné
vady,musíjeho neplatnostprohtásitpravomocn1fm
rozsudkemsoud
pÍedcházet
poa tomumusísamozÍejmě
žalobapodanáosobou,se kteroubyl pracovní
měr onímokamžilfmzrušením
skončen.
Dte$ 72 Zákoníkupráce(ZP)je tuto žalobu
poměrskončit,
možnopodatnejpozdějive lhťttě2 měsícr]
ode dne, kdy mětpracovní
(u vlpovědi po uplynutívlpovědnÍdozrušení
tedy u okamŽitého
ode dne doručení
by). Pokudtedy zaměstnanec
zrušení
okamžité
obdrží,
nemělby spotéhat
na to, že
jsou v němvadya žese tedyse zaměstnavatelem
ale mě[by bezzby,,nějakdom[uví,,,
(od tohoto
tečného
odktaduzaměstnavateli
oznámit,žetrvá na dalším
zaměstnávání
je
dne bude mítnárokna náhradumzdy,pokudsoudrozhodne,žeokamítézrušení
neptatné)'
skutečně
a podatžalobuna určení
neplatnostiokamŽitého
zrušení.

STUPEŇINTENZITY
PoRUŠENÍ
PRAcovNÍ
rnznĚ
poměrmtjŽezaměstnavatel:
0kamžitězrušitpracovní
pravomocně
a) byt-tizaměstnanec
odsouzenza rimysln1f
trestn1f
čin,
porušilpovinnostvypt vajícíz právníchpŤedpistl
b) pokudzaměstnanec
vztahuji
práci (pracovní
ďch se k jímvykonávané
kázeř) zvtášthrub;fm
zp sobem.
pracovní
Coje to porušení
káznězvlášť
hrub1/m
zp sobem,již zákonneÍíká,
a tak
je qfkl.adv rukousoudrl.
V rozhodnutí
sp. zn.27 Cdo7820/2077ze dne 15. května2012Nejvyšší
soudodmítldovolánízaměstnance.
se kteqlmbyt okamžitě
zrušenpracovnípoměr,protože
- mobilního
zákazníkm fiehozaměstnavatele
operátora)V rozporus internímipravidty prodatvícetzv. ,'zlalfch čísel,,.
Zaměstnanec5e bránil tím,že
pro rozpoznávání
a) nikdyneprošel
speciálním
školením
těchtočíse[,
b) nikdenebytakritériapro rozpoznání
těchtočíset
uvedenaa
c) anijehonadŤízení
munebylistoprocentně
schopní
Íiq,zdasejednaloo zlatéčís[o č'ine. Nejvyšší
soud nicménědovoláníodmítls tim, Že ,,pouzesoudu pÍísluší
posouzenítoho,zda zjištěnéporušení
pracovníkázně dosáhlozákonemp|edvídané
intenzity",a odkázatna rozhodnutíodvolaďhosoudu,kteq!vyloŽit,Že zaměstnanecbyl na pozici prodejcepied tiemi tetyŤádněproškolen
a mě[povinnostse
na intranetuseznamovat
s vnitinímipŤedpisy
žalované.
Zdátoby se tedy,žesoud
pŤizkoumání
intenzity,,k[ade
skutečnosti
na miskyvah,,,pŤičemž
váhu r zn;fch
pŤípadu,
skutečností
hodnotísám na základěokolností
svézkušenosti
atd.
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pŤípadě,
Jinak ovšemNejvyšší
soudpostupoval
v druhém
kde (ačkoti
se stejnym
posouzení
porušení
pÍacovodťrvodněním,
žepouzesoudupiísluší
toho,zdazjištěné
ní káznědosáhlozákonempŤedvídané
intenzity)opět odmítldovolání.
0 čembyt
pracovní
poměr,nebotbytčlenem
spor?Sezaměstnancem
bytokamŽitě
zrušen
dozorčí
jehozaměstnavateli.
radyspolečnosti.
kteráv částipodnikání
konkurovala
Zaměstna.
pravidelně
pracovního
nec se brániltím' Že v práci dosahoval
dobrého
hodnocení
(coŽnevypt1lvalo
a povinnosti
zaměstnance
nezanedbával
ani z vlpovědizaměstnavatete).SoudV tomto piípaděovšemprostějen konstatova|.,
Že,,pozaměstnavateli
neIze spravedlivěpoŽadovat,aby zaměstnával osobu zastdvajícívyznomnoufunkcí
v konkurenční
společnosti,,,
V tomto piípadětedy soud postupovalspíšepodleformy
piítišnedat(sp. zn. 2I Cdo 53/20!7ze
a na nějak1f
rozbora hodnocení
skutečností
dne 6. bŤezna
2012).
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P0UčENÍ
Pokudjste názoÍu,Že vám bylo okamŽité
zrušení
dáno neprávem,z literyzákona
musíte
žalovat.
V šejsmesi ale ukázali,Že hodnocení
nenízcelakonsistentní
soudťl
jistotou piedvídat.
piedemse stoprocentní
a qfstedektedy nenímožné
Jak tedy postupovat.abystese do takovénejistésituacenedostali?Jako vždy- počínat
si preVentivně.Nejprveby s.izaměstnanec
mě[zjistit' kterépiedpisyse vztahujík jím vy.
práci.Zaměstnavatel
konávané
má sice povinnostho informovato právecha povinnostech,kterépii vznikupracovního
vztahuvzniknou.VŽdyse ovšemml]žestát,
Že něcoopomenenebose pÍedpisy
protoje [epší,
změní,a to užmu nikdonesdělí,
kdyŽsi ony pÍedpisy
pavyhtedásámčis pomocíprávníka.
Z těch záktadních
zmíníme
ragraíy301 aŽ 304 7P a internípŤedpisy
zaměstnavatele.
Z těchtopŤedpisje nutné
povinnosti,jež se na konkrétního
zaměstnance
vztahují.a ty pak dodr,,vyfiltrovat,,
Žovatnejlépe
do puntíku.
Jakjsmesi ukázaliv!še- nelzespoléhat
na to, Žejsoupovinnostiporušovány,jen
trošku,,.
I
pracují
Autoiičtánku
v advokátní
kanceláŤi
Jasanská& Co.

NEZAMĚSTNANÍ
NEJsouDoSTATEČNĚ
MOTIVOVANIHLEDATSI PRACI
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VíceneŽ dvoutietinovávětšjnaobčanrj
ČRdlouhodobězastáVánázor,že nezaměstnaní
by mětidostávatjentak nízké
dávky,aby byli nucenisi aktivněhledatprá.
ci. Současnároveř podpora sociálních
dávekvšaknenípodlenadpoloviční
většiny
(56 "/o)dostatečně
proto, abysj nezaměstnaní
veÍejnosti
práci htedati.Témotivující
podítdotázanlch(63 9") odmítázv šenípodporyV nezaměstměÍdvoutŤetinov
nanosti.NecelátÍetinaveŤejnosti
naopakpreferujeposkytování
tak vysok ch dávek,
aby nedošlo
ke sníŽení
Životnírirovněnezaměstnan1fch.
CitovanyvyzkumSTEMbyt provedenna reprezentativním
souboruobyvatelČeské
repubtikystarších
18 let v květnuletošního
roku.

