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ZÁVĚRY  A  DOPORUČENÍ 
 
 
1 Obecné úvahy k organizačním změnám  
 
 Pro svou diplomovou práci jsem zvolila téma „Organizační změny a jejich pra-

covněprávní důsledky“. Toto téma jsem se rozhodla zpracovat tak, abych na něm ukáza-

la, proč organizace provádějí restrukturalizace, jakým způsobem a kdo o nich 

rozhoduje, jak se organizační změny projevují uvnitř firmy či navenek a v neposlední 

řadě, jak je právně upravena sociální ochrana zaměstnanců při realizaci organizačních 

změn. 

 Svoji práci jsem rozdělila na úvod, stať se čtyřmi kapitolami a závěr. Stěžejní 

část mé práce je soustředěna ve stati a její shrnutí a návrhy de lege ferenda přináším v 

závěru.  

 V první kapitole stručně vykládám pojmy organizace, organizační struktura a 

organizační změna, a to v jejich vzájemných souvislostech. Organizace charakterizuji 

jako uspořádané celky lidí a majetku, které vystupují na veřejnosti svým jménem, 

uplatňují svá práva a plní své povinnosti. Vymezují se předmětem své činnosti, právní 

formou a druhem vlastnictví majetku. Organizační strukturu popisuji jako nosnou kostru 

organizace, kterou se rozumí souhrn útvarů a vztahů podřízenosti, nadřízenosti a spolu-

práce v organizaci. Organizační změnu vysvětluji jako reakci organizace na změny ve 

vnějším prostředí, kterými jsou především nové prvky v ekonomice, a jako reakci na 

probíhající procesy v organizaci samotné. Organizace se změnami snaží dosáhnout vyš-

ší funkčnosti z hlediska svého poslání, zlepšit podnikatelskou efektivnost i klima orga-

nizace. Ukazuji, že organizační změny probíhají buďto uvnitř organizace, nebo 

přesahují její rámec. K vnitřním organizačním změnám řadím podle  ustanovení § 52 

písm. c) zákoníku práce nadbytečnost zaměstnance vzhledem k rozhodnutím zaměstna-

vatele nebo příslušného orgánu o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vyba-

vení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných 

organizačních změnách. Organizačními změnami přesahujícími rámec organizace jsou 

ty, které jsou uvedeny v ustanovení § 52 písm. a) a b) zákoníku práce, a to rušení za-

městnavatele nebo jeho části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Učinila jsem 

závěr, že organizační změna přesahující rámec organizace je nejčastěji zastoupenou 

organizační změnou, ke které v současnosti ve firmách dochází. Právě u těchto změn 
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jejich pracovněprávní důsledky dopadají na větší množství zaměstnanců firmy, než při 

realizace vnitřních organizačních změn.  

 Ve druhé kapitole jsem se rámcově věnovala pracovněprávním důsledkům orga-

nizačních změn, mezi které patří vznik a změna pracovního poměru, skončení pracovní-

ho poměru a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Došla jsem 

k závěru, že nejčastějším pracovněprávním důsledkem realizace organizačních změn je 

pro zaměstnance rozvázání pracovního poměru výpovědí. 

 Ve třetí kapitole jsem provedla rozbor vnitřních organizačních změn u konkrét-

ního zaměstnavatele, za kterého jsem zvolila obec s rozšířenou působností. Ukázala 

jsem několik variant organizačních změn, které mohou probíhat v obecním úřadu, abych 

na nich objasnila, že realizace organizačních změn obecně je v přímé souvislosti se sys-

temizací pracovních míst v organizační struktuře. Nejvyšší soud ČR vyslovil právní 

názor, že vyjádří-li zaměstnavatel organizační změnu novým přehledem systemizova-

ných míst, vyjadřuje tím až do nového rozhodnutí statutárního orgánu, která 

z dosavadních pracovních míst v organizační struktuře jako nepotřebná ruší, ale rovněž i 

to, která z nich považuje za potřebná. V souvislosti s rozborem vnitřních organizačních 

změn jsem postupně ukázala, kdo o nich rozhoduje, jakou formu musí rozhodnutí o 

změnách mít, jak se o rozhodnutí informuje, jaké jsou pracovněprávní důsledky organi-

začních změn. Nejpodrobněji jsem se pak věnovala rozboru rozvázání pracovního po-

měru výpovědí podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, kdy výpovědním 

důvodem je nadbytečnost zaměstnance. Své závěry jsem postupně dokládala právními 

názory Nejvyššího soudu ČR. Za podstatné považuji tyto obecně platné poznatky 

ohledně realizace vnitřních organizačních změn: 

 

1. O organizačních změnách rozhoduje zaměstnavatel nebo příslušný orgán 

(např. rada obce) viz 1.1.3 nebo 3.2. 

 

2. Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně nemusí být vydáno jen pí-

semně, nemusí být zaměstnavatelem vyhlášeno. Není významné, jak je rozhod-

nutí o organizační změně zaměstnavatelem označeno, ale zaměstnavateli je 

uložena povinnost podle ustanovení § 278 až 280 zákoníku práce informovat 
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zaměstnance mimo jiné o zamýšlených strukturálních změnách, jeho racionali-

začních nebo organizačních opatřeních viz 3.3.  

 

3. Rozhodne-li zaměstnavatel či příslušný orgán o organizační změně tak, že ji 

vyjádří přehledem systemizovaných míst, vyjadřuje tím, až do nového rozhod-

nutí, která z dosavadních pracovních míst v organizační struktuře jako nepotřeb-

ná ruší, ale rovněž i to, která nadále nepovažuje za potřebná viz 3.2 nebo 3.2.2. 

 

4. Rozhodnutí o organizačních změnách není pracovněprávním úkonem, ale jde o   

 faktický úkon, na nějž nedopadají důvody neplatnosti viz 3.5.2. 

 

5. Zaměstnanec je pro zaměstnavatele nadbytečný tehdy, jestliže zaměstnavatel 

nemá s ohledem na přijaté rozhodnutí o organizačních změnách možnost za-

městnance dále zaměstnávat pracemi dohodnutými v pracovní smlouvě viz 

3.4.6. 

 

6. O výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnava-

tel, soud není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat 

viz 3.4.6 nebo 3.5.2.  

 

7. Při výběru nadbytečného zaměstnance je třeba, aby zaměstnavatel postupoval 

v souladu s ustanovením § 16 zákoníku práce, který mu ukládá rovné zacházení 

se všemi zaměstnanci viz 3.5.2 . 

 

8. Celkový počet zaměstnanců se v souvislosti s realizací organizačního opatření 

může i zvýšit, a to tehdy, bylo-li organizační opatření zaměřeno na změnu ve 

složení zaměstnanců z hlediska jejich profesí a kvalifikace viz 3.4.6. 

 

9. Příčiny nadbytečnosti zaměstnance nemohou spočívat např. v nezpůsobilosti 

vykonávat sjednané práce nebo v porušování povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci viz 3.5.2.  
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10. Zaměstnanec není nadbytečným pro zaměstnavatele tehdy, vykonává-li práce, 

kterých se rozhodnutí o organizační změně netýká viz 3.5.2. 

 

11. Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnanci výpověď z důvodu nadbytečnosti, 

jestliže nadbytečnost vznikla v příčinné souvislosti s přijímáním nových zaměst-

nanců viz 3.5.2. 

 

12. Výpovědní důvody spočívající v organizačních změnách jsou uvedeny 

v ustanovení § 52 pod písm. a) až c) zákoníku práce viz 2.2.2. Tyto výpovědní 

důvody mají společné to, že se vztahují k organizačním změnám nastalým u za-

městnavatele, ale je třeba je důsledně rozlišovat, a to také proto, že použití kaž-

dého z těchto důvodů má na právní poměry účastníků rozdílný vliv. Například 

při rozvázání pracovního poměru výpovědí podle ustanovení § 52 písm. c) zá-

koníku práce se v právních vztazích účastníků projeví tím, že zaměstnavatel 

nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, zatímco při použití výpo-

vědních důvodů podle ustanovení § 52 písm. a) a b) zákoníku práce se ochrana 

zaměstnance v tomto směru neuplatní viz 2.2.4  

 

13. Výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce se od vý-

povědních důvodů v ustanoveních § 52 písm. a) a b) zákoníku práce liší tím, že i 

po organizační změně zaměstnavatel neztratí možnost zaměstnanci přidělovat 

práci. Avšak jeho práce není nadále pro zaměstnavatele potřebná viz 3.5.2. 

 

14. Zaměstnanec nemusí být pro zaměstnavatele nadbytečným již v době podání 

výpovědi, pracovní poměr podle podané výpovědi však nesmí skončit dříve, než 

nastala účinnost rozhodnutí o organizačních změnách viz 3.5.2. 

 

15. K obnovení místa zrušeného na základě rozhodnutí o organizační změně může 

dojít, nastane-li objektivní změna situace, která potřebu obnovy místa vyvolala 

3.5.2 . 
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16. Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost podle ustanovení § 52 písm. c) 

zákoníku práce je třeba odlišovat od fikce výpovědního důvodu podle ustano-

vení § 52 písm. c) zákoníku práce. Fikce tohoto výpovědního důvodu zname-

ná, že zaměstnavatel dle něj dává výpověď, aniž by se pro jeho naplnění 

vyžadovalo, aby se zaměstnanec skutečně stal pro zaměstnavatele nadbytečným 

vzhledem k rozhodnutí o organizační změně. Tato situace může nastat po odvo-

lání nebo vzdání se pracovního místa vedoucího zaměstnance, kdy zaměstnanec 

nepřijme od zaměstnavatele nabídku na jinou práci odpovídající jeho zdravotní-

mu stavu a kvalifikaci, nebo když ji zaměstnavatel nemá, a nemůže ji tudíž za-

městnanci nabídnout 3.5.3. 

 

17. Skončení pracovních poměrů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z 

důvodů uvedených v ustanovení § 52 písm. a) až c) zákoníku práce může mít 

také povahu hromadného propouštění, které je upraveno v ustanoveních § 62 

až 64 zákoníku práce. Při hromadném propouštění je zaměstnavatel povinen na-

vrhnout v souladu s ustanovením § 62 odst. (2) písm. e) zákoníku práce hlediska 

pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni viz 3.5.5 

 

 Čtvrtou kapitolu jsem věnovala organizačním změnám, které přesahují rámec 

organizace. Podrobně jsem se především zabývala organizační změnou, kterou je rušení 

zaměstnavatele nebo jeho části. Tento skutkový stav totiž může být jednak výpovědním 

důvodem podle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce, ale také může vést k přechodu 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů podle ustanovení § 338 a násl. zákoníku 

práce, jestliže dojde ke zrušení zaměstnavatele s nástupcem. Proto tato organizační 

změna vyvolává řadu sporů a nejednoznačnost ve výkladech. Ke sjednocení postupů, 

jak řešit dopady transformace podniků na zaměstnance, zásadně přispěla směrnice Rady 

2001/23/ES, jejíž pravidla byla implementována i do českého práva. Stále však v záko-

níku práce chybí definice termínů „zaměstnavatel“, „část zaměstnavatele“, což by bylo 

v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů potřebné vyře-

šit. Vymezení těchto pojmů se již  sice objevuje v judikatuře, avšak dle mého názoru 

toto požadavku právní jistoty, jako znaku právního státu, nevyhovuje. Pravidla, která 
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upravují organizační změnu rušení zaměstnavatele či jeho části a která se týkají samot-

ného přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jsou následující: 

 
1. Zaměstnavatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, se ruší tehdy, 

jestliže přestane podnikat nebo vykonávat jiné úkoly, pro které zaměstnavatel 

zaměstnával fyzické osoby v některém pracovněprávním vztahu, a práva a po-

vinnosti z pracovněprávních vztahů nepřešla na přejímajícího zaměstnavatele. 

To znamená, že zaměstnavatel přestane působit jako zaměstnavatel a ukončí 

pracovněprávní vztahy se zaměstnanci viz 2.2.2. 

 

2. Zákoník práce uvádí v ustanovení § 341 tři formy zrušení zaměstnavatele, 

kterými jsou zrušení zaměstnavatele s určením nástupce, zrušení zaměstnavatele 

bez právního nástupce, zrušení zaměstnavatele uplynutím doby, přičemž každá 

forma přináší jiné pracovněprávní důsledky pro zaměstnance viz 4.2.3. 

 

3. Výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce je naplněn 

tehdy, nemůže-li zaměstnavatel z důvodu svého zrušení nadále přidělovat za-

městnancům práci podle pracovní smlouvy, a to i ve zrušené části viz 2.2.2. 

 

4. Za zrušení zaměstnavatele jako důvod k výpovědi nelze především považo-

vat převod zaměstnavatele nebo jeho části, dojde-li např. k převodu jmění na 

společníka, rozdělení zaměstnavatele se založením nových společností, nebo 

změnu právní formy společnosti. Zrušením zaměstnavatele není ani převod úko-

lů nebo činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, kterým se rozumí 

např. prodej podniku viz 1.1.3. 

  

5. Převod podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu nepředstavuje sám o 

sobě pro převodce nebo nabyvatele důvod k propouštění viz 4.2.  

 

6. Při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů přecházejí na 

přejímajícího zaměstnavatele nejen práva a povinnosti z individuálních pracov-

něprávních vztahů jednotlivých zaměstnanců, ale i práva a povinnosti z kolek-
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tivních pracovněprávních vztahů, tedy i pracovněprávní závazky vyplývající z 

kolektivních smluv viz 4.2 

 

7. Ve formulaci předchozího zákoníku práce byl přechod práv a povinností spojen 

s převodem zaměstnavatele nebo jeho části a dále s převodem činnosti zaměst-

navatele nebo jeho části. V současném zákoníku práce je v ustanovení § 338 

odst. (2) vypuštěn převod zaměstnavatele nebo jeho části a zůstává pouze pře-

vod činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti nebo úkolů zaměstnavatele nebo 

jejich části. Ve svém důsledku tato formulační změna nemění nic v rozsahu pře-

chodu práv a povinností spojených se změnami na straně zaměstnavatele, neboť 

je stále v ustanovení § 338 odst. (1) vyslovena zásada legality přechodu práv a 

povinností, k němuž může dojít pouze v případě stanovených zákoníkem práce 

nebo zvláštním právním předpisem viz 4.2. 

 

8. Ustanovení § 338 odst. (2) zákoníku práce [3], podle kterého k přechodu dojde 

také v případě převodu činnosti, části činnosti, úkolů nebo části úkolů, tzn. i při 

nepřevzetí hmotných, nehmotných a osobních složek, které slouží k zajištění té-

to činnosti, jde nad rámec směrnice Rady 2001/23/ES, a to i z hlediska sou-

časné judikatury ESD a Nejvyššího soudu ČR viz 4.2.2. 

 

9. Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR se částí zaměstnavatele rozumí útvar, 

který je možno od zbytku zaměstnavatele odlišit tím, že útvar má jasně vymeze-

né místo v organizační struktuře zaměstnavatele, jeho činnost je samostatně ma-

teriálně a personálně zajištěna. Jde o formálně samostatnou jednotku, kterou lze 

přemístit, převést nebo zrušit. Pokud k jejímu zrušení dojde, pak se nemůže do-

týkat jen zaměstnanců, kteří tvoří její osobní složku, ale z povahy věci také 

hmotných a nehmotných složek, jejichž povaha to samozřejmě dovoluje viz 

4.2.2. 

10. Evropská úprava rozumí přechodem podniku, podnikání nebo jejich části pře-

chod „hospodářské jednotky“, kterou je soubor osob a věcí provozující určitou 

hospodářskou činnost. Jednotka je útvarem zaměstnanců, hmotných i nehmot-

ných prostředků. K přechodu hospodářské jednotky dojde tehdy, pokud je u 
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nabyvatele zachována její totožnost. ESD zdůraznil, že při rozhodování, zda 

došlo k přechodu, je nezbytné zohlednit všechny okolnosti případu, včetně druhu 

podniku či podnikání, existence přechodu hmotných hodnot k okamžiku přecho-

du, převzetí kmenových zaměstnanců, převzetí zákazníků, stupeň podobnosti 

mezi činností vykonávanou před a po přechodu, jakož i dobu případného přeru-

šení vykonávání činnosti. Tyto skutečnosti musí být posuzovány ve vzájemné 

souvislosti. Je třeba přihlížet ke zvláštnostem v jednotlivých odvětvích. Existují 

totiž činnosti, pro jejichž provádění jsou nezbytné provozní prostředky a totož-

nost hospodářské jednotky je zachována tehdy, pokud přejdou tyto prostředky na 

nového zaměstnavatele. Existují však i taková odvětví, kde výkon činnosti spo-

čívá v podstatě na pracovní síle (úklid, hlídání). V takovém případě tvoří jednot-

ku soubor zaměstnanců vykonávajících společnou činnost. U takovéto jednotky 

by pak byla při přechodu zachována totožnost tehdy, pokud by nabyvatel převzal 

nejenom dotyčnou činnost, kterou by provozoval, ale také by musel převzít pod-

statnou část zaměstnanců, které předchozí zaměstnavatel při této činnosti použil 

viz 4.1. 

11. Podle jednoho z posledních rozhodnutí ESD ve věci C - 466/07 ze dne 12. února 

2009 ohledně převodu části podniku ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) směrni-

ce Rady 2001/23/ES vyplývá, že tato směrnice může být použita rovněž 

v situaci, v níž si převedená část podniku nebo závodu nezachová svou orga-

nizační samostatnost, za předpokladu, že je zachována funkční vazba mezi 

jednotlivými převedenými výrobními faktory a že tato vazba umožňuje nabyva-

teli tyto faktory využívat za účelem provozování stejné nebo obdobné hospodář-

ské činnosti, což přísluší ověřit předkládajícímu soudu viz 4.1 
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2 Náměty de lege ferenda 
 
2.1 Vnitřní organizační změny 

 Za nedostatek v současné právní úpravě považuji: 

  

1. V zákoníku práce není vymezen pojem organizační změna. S pojmem zákoník 

práce sice pracuje, avšak uvádí pouze výčet výpovědních důvodů spočívajících v 

organizačních změnách probíhajících u zaměstnavatele. 

 

2. Snížila se ochrana zaměstnance tím, že nový zákoník práce již nepodmínil plat-

nost výpovědi z „organizačních důvodů“ splněním nabídkové povinnosti za-

městnavatele vůči zaměstnanci před dáním výpovědi. Jde o vstřícný krok vůči 

zaměstnavatelům, který však může být zaměstnavatelem zneužit. Snadněji zruší 

místo „nepohodlnému zaměstnanci“, neboť ví, že mu nemusí žádná volná místa 

nabízet. Při předchozí právní úpravě místo nerušil, pokud věděl, že se zaměst-

nance stejně „nezbaví“, neboť mu musí nabídnout jinou práci. 

 

3. Chybí pravidla, jak má zaměstnavatel při organizačních změnách spočívajících 

v nadbytečnosti zaměstnance provádět výběr nadbytečných zaměstnanců. 

Povinnost navrhnout hlediska pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni, 

je uložena zaměstnavateli podle ustanovení § 62 odst. (2) písm. e) zákoníku prá-

ce, a to pouze v souvislosti s hromadným propouštěním. Zákonodárce by měl 

uložit povinnost, aby např. organizace: 

 

 a) musely vydat vnitřní předpis se systemizací pracovních míst, což by při-

spělo k průhlednosti při výběru nadbytečného zaměstnance, který by pak 

musel být konkrétně vymezen v rozhodnutí o přijaté organizační změně;  

 

 b) musely stanovit základní kritéria, podle kterých budou provádět výběr 

nadbytečných zaměstnanců, a to nejen v případě hromadného propouštění, 

těmito kritérii by mohly být kvalifikace, výkonnost, počet odpracovaných let 

u zaměstnavatele apod., kritéria by nesměla být diskriminační a muselo by 

být stanoveno, že jsou přezkoumatelná soudem. 
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4. Zákonodárce by měl odstranit v ustanovení § 73 odst. (6) zákoníku práce tu 

část prvního souvětí, podle které, v případě založení pracovního poměru jme-

nováním na dobu určitou, pracovní poměr končí odvoláním nebo vzdáním se 

funkce. Tento odlišný způsob ukončení pracovního poměru není v souladu s 

ustanovením § 48 zákoníku práce, kde je uveden výčet způsobů rozvázání a 

skončení pracovního poměru. Odvolání nebo vzdání se funkce mezi nimi však 

uvedeno není. Tento návrh uvádím proto, že jsem v souvislosti s organizačními 

změnami pojednávala i o fikci výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. 

c) zákoníku práce, který s ustanovením § 73 zákoníku práce souvisí.  

 

2.2 Organizační změny přesahující rámec organizace 

 V současné právní úpravě chybí definice termínů zrušení zaměstnavatele nebo 

jeho části, a to v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů: 

 

1. Zákonodárce byl měl definovat termín „zaměstnavatel“ a „část zaměstnavate-

le“ v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů a pro 

účely výpovědi v důsledku zrušení zaměstnavatele nebo jeho části a přemístění 

zaměstnavatele nebo jeho části. 

 

2. Zákonodárce by měl stanovit, co se rozumí přerušením podnikání, zda je po-

važováno za zrušení zaměstnavatele. Zároveň by měl stanovit, jak postupovat 

při obnovení přerušeného podnikání. 

 

3. Zákonodárce by mohl převzít formulaci čl. 4 odst. (1) směrnice Rady 

2001/23/ES:  

Převod podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu nepředstavuje sám o 

sobě pro převodce nebo nabyvatele důvod k propouštění. Toto ustanovení však 

nebrání propouštění z hospodářských, technických nebo organizačních důvodů, 

se kterými jsou spojeny změny stavu zaměstnanců… 

Převzetím uvedené komunitární formulace by bylo zaměstnavatelům, a to pře-

vodci i nabyvateli, umožněno, aby mohli skončit pracovní poměr se zaměstnanci 

výpovědí z hospodářských, technických nebo organizačních důvodů. 


