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ÚVOD 
 

Převod podniku a jeho pracovněprávní aspekty jsou zpravidla součástí širší 

ekonomické a právní transakce. Jedná se o otázky, které mají podstatný vliv na 

uskutečňování důležitých ekonomických operací, zejména restrukturalizačních procesů, 

kdy na základě smluv či fúzí dochází k dispozicím s podniky nebo jejich částmi. V 

posledních desetiletích se tak děje v důsledku trendů, jakými jsou: postupující 

globalizace ekonomik a větší četnost zahraničních investic, rostoucí koncentrace výroby 

i služeb v mnoha oborech nebo větší specializace podnikatelských subjektů. Tradičním 

důvodem však je pro podnikatele i neustálá nutnost hledat finanční rezervy (resp. šetřit 

náklady) a přizpůsobovat se aktuální situaci na trhu. Všechny tyto skutečnosti dávají 

dynamiku procesům jako jsou fúze a další přeměny, outsourcing, popřípadě insourcing, 

privatizace státních podniků a společností atd.   

Evropská unie, jejímž je Česká republika členem, přijala řadu směrnic v oblasti 

pracovního práva s cílem sblížit pracovní podmínky zaměstnanců na společném trhu. 

Jednou z nejstarších, byť byla v roce 2001 vydána v nové podobě, je Směrnice Rady 

2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo 

částí podniků nebo závodů (původně směrnice 77/187/EHS). I přes dlouhou dobu 

platnosti a přes řadu rozsudků Evropského soudního dvora (ESD), kterými byla 

směrnice v průběhu let doplněna, provázejí její existenci kontroverze a nejasnosti při 

aplikaci. Jedná se zejména o vymezení základních pojmů „převod podniku“, „podnik“, 

„část podniku“ a tím tedy o určení, zda se vůbec na konkrétní situaci směrnice se svými 

důsledky použije či nikoliv.  

 Téma této práce se dotýká jedné ze základních otázek pracovního práva a to 

možnosti a podmínek, za nichž lze jednostranně ukončit pracovní poměr, resp., za nichž 

naopak pracovní poměr ukončit nelze. S tím úzce souvisí i podstatná otázka mzdových 

(personálních) nákladů, zejména v podobě odstupného. Jde dále o problém vyvažování 

zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců, kdy k ekonomickému „přežití“ podnikatele je 

často nutné provedení určité operace – dispozice s podnikem, která však může zásadně 

měnit pracovní podmínky dotčených zaměstnanců. S tím souvisí i skutečnost, že 
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zaměstnanec je chápán jako součást (tzv. personální složka) podniku a k převodu jeho 

pracovněprávního vztahu na jiný subjekt (nabyvatele podniku) dochází nezávisle na 

jeho vůli. Umožňuje-li právo takovouto jednostrannou změnu právního vztahu, je na 

druhé straně potřeba vyvážení v podobě ochrany těchto zaměstnanců.   

Situace, kdy probíhají různé změny ve strukturách podniků, jsou v současných 

ekonomikách stále četnější. Význam právní úpravy, která se těchto případů dotýká, tak i 

nadále roste, tím spíše je proto žádoucí, aby byla pokud možno přehledná a 

jednoznačná. Problematika, kterou se práce zabývá, také poměrně ilustrativně odráží 

fungování evropského práva, včetně specifické role Evropského soudního dvora při 

podávání jeho výkladu. Lze zde názorně vidět někdy nelehké sladění evropských norem 

s normami národních právních řádů i problémy plynoucí ze skutečnosti, že  směrnice je 

do práva každého ze členských států promítnuta trochu odlišným způsobem, nemluvě o 

různých přístupech národních soudů při aplikaci práva (nejen evropského či pracovního, 

ale obecně).  

Cíle této práce jsou následující: 

 1) Analyzovat vývoj právní úpravy nastíněného tématu a zejména pak aktuální 

směrnici Rady 2001/23/ES s navazující bohatou judikaturou Evropského soudního 

dvora. Chci přitom zmínit, kromě právních aspektů, i ekonomický a sociální význam 

směrnice. Domnívám se totiž, že existence pracovního práva není samoúčelná a jeho 

funkce není jednostranná. Na jedné straně má působit jako nástroj vhodné organizace 

ekonomických činností a na druhé straně zajišťovat zaměstnancům ochranu a rovné 

postavení v pracovněprávním vztahu, který je pro ně klíčovým zdrojem „obživy“, a má 

tak zásadní ekonomický i sociální význam. Rovněž se chci věnovat tomu, jakým 

způsobem ESD dotváří svým výkladem podobu směrnice a jaký to má vliv na právní 

jistotu a postavení účastníků dotčených právních vztahů.     

 2) Dále rozeberu příslušné části českého zákoníku práce, popřípadě dalších 

právních předpisů, které směrnici transponují do právního řádu České republiky, a to 

mj. s ohledem na  jejich soulad se směrnicí, včetně terminologických a jazykových 

otázek.  

 3) Dalším okruhem pak bude popis jednotlivých právních situací, při nichž 

dochází k dispozici s podnikem a toho, jak jsou upraveny v českém právním řádu, s 

přihlédnutím k praxi českých soudů a zejména k judikatuře ESD. 
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 4) V poslední části popíšu důsledky, které evropská i česká právní úprava 

s převodem podniku spojují, tedy především rozsah pracovněprávních závazků, které 

přecházejí na nabyvatele podniku a dále informační povinnost, kterou musí převodce i 

nabyvatel splnit vůči zaměstnancům. 

 Český text směrnice 2001/23/ES používá pojem „převod“, resp. „smluvní 

převod“ podniku (v angličtině „legal transfer“). Přestože v české právní terminologii a 

v právní nauce existují rozdíly, pokud jde o význam termínů převod a přechod, budu ve 

své práci používat pro lepší přehlednost pouze pojem převod.  Terminologickým 

otázkám spojeným s textem směrnice a zejména s jejím českým překladem se budu 

podrobněji věnovat v dalším textu. Práce vychází ze stavu právní úpravy k 1.10. 2009. 
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1. POJEM EVROPSKÉHO PRACOVNÍHO 
PRÁVA 

 

1.1. Evropské pracovní právo - směrnicové právo   

 

 Evropské společenství (ES) vzniklo roku 1957 jako Evropské hospodářské 

společenství (EHS) založené na proslulých čtyřech základních svobodách. Postupné 

rozvíjení těchto svobod a uskutečňování společného trhu si vyžádaly nejen podrobnou 

úpravu pro jejich realizaci (zpravidla v podobě nařízení), ale i sbližování právních 

předpisů jednotlivých členských států formou směrnic jako reakci na některé důsledky, 

které s sebou integrace ekonomik přinášela. Smlouva o založení Evropských 

společenství (SES) dala v dnešním článku 94 (dříve čl. 100) orgánům ES možnost, aby 

přijaly "směrnice ke sblížení zákonů a jiných předpisů členských států, které mají přímý 

vliv na fungování společného trhu". O tento základ se opírají i směrnice v oblasti 

pracovního práva.  

Pracovněprávní legislativa ES na jedné straně vytváří určitý minimální stupeň 

ochrany zaměstnanců, který se má uplatnit na území celého Společenství, mj. proto, aby 

rozdíly v sociální ochraně netvořily bariéru pro volný pohyb osob anebo 

nepředstavovaly "neférovou" konkurenční výhodu pro podniky a podnikatele ze států s 

nižším standardem. Na druhé straně pak evropské pracovní právo reaguje na mnohdy 

nové ekonomické i sociální důsledky vyvolané právě samotnými integračními procesy1.       

 V 70. letech 20. století tak vzniklo v souvislosti s rozvojem vnitřního trhu EHS 

několik směrnic za účelem harmonizace některých oblastí pracovního práva členských 

států. Následkem bouřlivého vývoje ekonomik rostl v této době počet fúzí, přeměn či 

strukturálních změn podniků a podnikatelských subjektů2. Proto EHS přijala tři 

směrnice s cílem sjednotit a posílit ochranu zaměstnanců při restrukturalizačních 

procesech. Jednalo se o tyto předpisy:  

                                                 
1 BLAINPAIN, R. European Labour Law. 10. vyd. The Hague: Kluwer Law International, 2006, str. 588. 
2 HANAU, P.; STEINMEYER, H.-D.; WANK, R. Handbuch des europäischen Arbeits – und   
Sozialrechts. 1. vyd. München: C. H. Beck, 2002, str. 633. 
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1) směrnice č. 75/129/EHS o sbližování právních předpisů členských států o  

    hromadném propouštění,  

2) směrnice č. 77/187/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se  

    zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků, podnikání nebo části  

    podniků a 

3) směrnice č. 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států o zachování  

    nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. 

Směrnice o převodu podniku tedy, společně s dalšími dvěma uvedenými, 

ošetřuje situace, které lze označit jako kritické momenty fungování podniků – 

přinejmenším s ohledem na postavení zaměstnance. Vznik těchto právních předpisů 

souvisel mj. i s tím, že 70. léta byla díky tehdejší politické konstelaci označována jako 

„zlatý věk“ evropské sociální politiky3. Rozvoj pracovněprávní legislativy na 

komunitární úrovni tak byl od počátku pojímán především jako nástroj sociální politiky 

a ochrany zaměstnanců.  

1.2. Směrnice a judikatura Evropského soudního dvora  

 

 Při aplikaci směrnic, resp. harmonizované úpravy v jednotlivých členských 

státech hraje důležitou roli judikatura ESD, která právní normu závazně vykládá a 

dotváří a zároveň představuje jeden ze samostatných pramenů komunitárního práva. 

Základní pravomoc Soudního dvora je upravena v čl. 220 Smlouvy o založení 

Evropských společenství. V praxi je povolán k rozhodování ve věcech 

pracovněprávních nejčastěji prostřednictvím řízení o předběžné otázce na základě čl. 

234 SES v situacích, kdy před soudem členského státu vyvstane potřeba výkladu 

směrnic. Význam rozsudků ESD je značný právě v případě směrnice o převodu 

podniků, neboť od přijetí původní právní normy v roce 1977 jich bylo vydáno více než 

padesát, přičemž výrazně modifikovaly samotnou směrnici4. Považuji proto za vhodné 

stručně nastínit zásady a výkladová pravidla, podle nichž ESD rozhoduje, resp. podle 

nichž interpretuje právo, a které je nutno zohlednit i při analýze tématu, jímž se zabývá 

tato práce.   

                                                 
3 BLAINPAIN, R.; citované dílo, str. 588. 
4 GREGOROVÁ, Z. Převod podniku a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů  
v komunitárním právu a v českém pracovním právu. Právník, 2008, č. 10, str. 1109. 
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 Obecnými metodami interpretace práva jsou zejména: výklad gramatický 

(jazykový), teleologický (podle smyslu právní normy), systematický a historický. Dále 

lze ve vztahu k účelu normy rozlišovat výklad extenzivní, restriktivní, popř. adekvátní 

(doslovný) a konečně výklad za pomoci logických argumentů (argumentum a maiore ad 

minorem atd.)5. Komunitární právo představuje specifický supranacionální právní řád, 

který se liší od mezinárodního práva veřejného (MPV) i od národních právních řádů 

členských států. I když jsou tedy ES a EU založeny mezinárodními smlouvami, není 

vhodné pro interpretaci norem evropského práva používat výkladová pravidla obvyklá 

v systému MPV (kde jsou státy zcela suverénními a jsou „pány smluv“) a jako vhodné 

se nejeví ani vytváření výkladových pravidel na základě právních zásad obsažených 

v národních právních řádech6. ESD a evropské právo proto jdou cestou modifikace 

některých tradičních pravidel, popř. vytváření vlastních,  s ohledem na zvláštní 

charakter a podobu evropské integrace.   

 Omezené možnosti má v komunitárním právu jazykový výklad, vzhledem ke 

značnému počtu úředních jazyků. Není proto možné, aby se Soud spoléhal jen na jednu 

jazykovou verzi právní normy, zejména s ohledem na potřebu jednotného výkladu 

práva. Proto musí při použití této metody usilovat o syntézu, např. v podobě vytváření 

komunitárních právních pojmů, které jsou nezávislé na pojmech národních právních 

řádů7.  

 Obdobně ani historický výklad není pro interpretaci evropského práva 

považován za příliš vhodný. Jako měřítko pro posouzení se spíše než původní záměr 

zákonodárce vyjádřený v právním předpisu či jiných dokumentech uplatňuje hledisko 

tzv. „objektivizované vůle zákonodárce“. Vzhledem k rostoucímu trendu 

zveřejňování důvodových zpráv, stanovisek a jiných podkladů k přijímaným právním 

předpisům EU lze však v současnosti historický výklad použít8. 

 Podstatnější roli mají v evropském právu výklad systematický a teleologický. 

V rámci teleologického výkladu je možné vycházet i z ekonomické analýzy práva nebo 

z právní komparace. Dále lze vycházet z důvodových zpráv, starších verzí právních 

předpisů a také z preambule, která je pravidelnou součástí směrnic. Pro systematický 

                                                 
5 GERLOCH, A. Teorie práva. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 
6 HANAU, P.; STEINMEYER, H.-D.; WANK, R. Handbuch des europäischen Arbeits – und  
Sozialrechts. 1. vyd. München: C. H. Beck, 2002, str. 175. 
7 HANAU, P.; STEINMEYER, H.-D.; WANK, R.; citované dílo, str. 180. 
8 Tamtéž, str. 175. 
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výklad je podstatný vztah normy k ostatním právním předpisům a její vlastní 

systematika, členění9.   

 ESD kromě toho uplatňuje tzv. dynamický výklad práva, tzn., že jeho 

rozhodnutí nepředstavují nezměnitelné precedenty, ale jejich interpretace bývá 

prohlubována s ohledem na cíle zakládajících smluv a přizpůsobována aktuálním 

hospodářským a společenským podmínkám10. Významnou zásadou zformulovanou 

samotným Soudem je tzv. effet utile. Podle této doktríny členské státy zřídily Evropská 

společenství k dosahování určitých cílů, a v pochybnostech má být rozhodnuto ve 

prospěch těchto cílů, s ohledem na jejich maximální naplnění („In dubio pro 

comunitas.“)11. 

 Ve svém rozsudku ve spojených věcech C-7/56, C-3/57 – 7/57 (Algera) se Soud 

vyjádřil k otázce dotváření práva při jeho interpretaci. To je v případě materie 

neupravené zakládajícími smlouvami podle ESD nutné, neboť jinak by docházelo 

k denegatio iustitiae, tedy k tzv. odmítnutí spravedlnosti. Soud proto shledává, že má 

k dotváření práva nejen pověření, ale i povinnost. Wank ovšem dodává, že většina 

situací, kdy ESD právo dotváří, jsou řízení o předběžné otázce. Pokud by tedy Soud 

dospěl k výsledku, že odpověď na určitou otázku evropské právo nenabízí, nejedná se o 

odmítnutí práva, ale o regulérní výrok. Národní soud by v takové situaci musel věc 

posoudit a rozhodnout podle národního práva. Výjimku představují pouze specifické 

otázky ryze komunitárního charakteru (např. právní postavení úředníků EU)12.  

 

 

 

 

                                                 
9 Tamtéž, str. 187. 
10 Tamtéž, str. 176. 
11 Tamtéž, str. 178. 
12 Tamtéž, str. 191. 
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2. SMĚRNICE O PŘEVODU PODNIKU 

 

2.1. Problematické momenty při převodu podniku a důvody ochrany 
zaměstnanců  

 

 Převod podniku lze charakterizovat jako komplexní transakci, kdy dochází ke 

změně vlastníka hmotných i nehmotných statků, a zároveň k právnímu nástupnictví 

nabyvatele do smluvních vztahů převodce a to včetně vztahů pracovněprávních13. 

Podstatné je, že se tak děje nezávisle na vůli zaměstnance, a často bez toho, že by měl 

možnost ovlivnit tento proces. Přitom dochází k jednostranné změně smlouvy a 

právního vztahu, k záměně původního zaměstnavatele za nového a to i bez souhlasu 

zaměstnance, bez ohledu na jeho vůli.  

 Obvyklé důsledky, jež převod podniku přináší, představuje začlenění nebo 

naopak vyčlenění podniku do nové struktury, změna výrobního programu či obchodní 

strategie atd. Jedná se tedy často o zásadní změny, jež mohou podstatně měnit dřívější 

podmínky, za kterých zaměstnanec uzavíral smlouvu s původním zaměstnavatelem, 

resp. podmínky, které tu byly v době před uskutečněním transakce. Není rovněž 

neobvyklé, že v návaznosti na ekonomická rozhodnutí nového zaměstnavatele může 

dojít k potřebě snížení počtu zaměstnanců. 

Jak bude podrobněji rozebráno v dalším textu, podnik je v právních řádech států 

Evropské unie chápán různými způsoby, společným pojítkem však je to, že se vždy 

jedná o soubor hmotných a nehmotných prostředků a zaměstnanců vyčleněný k určité 

ekonomické aktivitě, zpravidla za účelem vytváření zisku, ale i bez tohoto cíle14. 

Zaměstnanec je tedy pojímán jako součást podniku (v některých právních řádech i jako 

součást „věci“ – v právním smyslu), tzv. personální složka.  

Oproti obvyklým pravidlům a principům smluvního práva se připouští, aby 

pracovněprávní vztah zaměstnance uzavřený s podnikatelem – provozovatelem podniku 

                                                 
13 Arg. § 477, odst. 1) ve spojení s § 480 obchodního zákoníku; obdobně i § 488e, odst. 2) obchodního   
zákoníku. 
14 PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo I. díl. Úvod do obchodního práva, osoby v podnikání. 1. vyd. 
Praha: ASPI, 2005, str. 174.  
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přešel na jiný subjekt a to i bez souhlasu zaměstnance. To jistě představuje zásah do 

práv zaměstnanců, odůvodňuje ho však význam podniku jako ekonomické jednotky, 

který pramení právě ze spojení hmotných a nehmotných prostředků se  zaměstnanci a 

jejich určení ke konkrétní činnosti – průmyslové výrobě, službám apod. 

Z ekonomického hlediska je tedy podnik chápán jako "organizovaná hospodářská 

jednotka" (ne jen jako prostý souhrn věcí, práv či osob) a právo na tuto situaci reaguje15.    

Již bylo zmíněno že, převod podniku představuje komplexní právní nástupnictví, 

kdy nabyvatel ve vztahu k zaměstnancům nastupuje v zásadě do všech práv a povinností 

převodce. Jejich podoba, rozsah a obsah však nemusí zdaleka být jednoznačné, 

zpravidla jsou také obsaženy v řadě dokumentů – individuálních pracovních smlouvách, 

kolektivních smlouvách různého stupně, vnitřních předpisech zaměstnavatele. Podstatné 

rovněž je, zda, popřípadě jak a za jakých okolností může nový zaměstnavatel tyto 

předpisy rušit nebo měnit. Zřejmě ústřední téma problematiky pak představují možnost 

a podmínky eventuálního propouštění zaměstnanců v důsledku transakce. Tyto 

důsledky převodu budou podrobně rozebrány v dalším textu. 

 Převodce podniku svojí autonomní dispozicí s věcí jednostranně vystupuje ze 

smluvního vztahu se zaměstnanci a svým jednáním určuje nového smluvního partnera, 

nového zaměstnavatele. Vztah zaměstnance k podniku je založený smlouvou se 

zaměstnavatelem, tedy s fyzickou či právnickou osobou, která je zpravidla 

provozovatelem podniku, tato smlouva však v uvedených případech sleduje právní osud 

podniku, tedy věci (objektu práva) a nikoliv situaci zaměstnavatele (subjektu práva), jak 

je to v právních vztazích obvyklé. 

Otázka převodu podniku a zachování práv se tak dotýká základních principů 

zejména soukromého práva. Jde zde o zásadu pacta sunt servanda, o zásadu právní 

jistoty, autonomii vůle a o smluvní svobodu, ale i o ochranu slabší smluvní strany. 

Všechny tyto zásady jsou dotčeny a to převážně v neprospěch zaměstnanců. Převod 

podniku představuje právní skutečnost, která nastává zpravidla nezávisle na vůli 

zaměstnance. Dochází k němu tedy, ať s ním zaměstnanec podniku souhlasí či nikoliv. 

Přitom je ale zásadním způsobem dotčena jeho smluvní svoboda (autonomie vůle), 

neboť smluvní partner (zaměstnavatel), kterého si původně vybral a s nímž uzavřel 

                                                 
15 ELIÁŠ, K. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část, soutěžní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck,  
2007, str. 125. 
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pracovněprávní smlouvu, nyní na základě svého jednostranného rozhodnutí (resp. 

rozhodnutí uzavřít se třetí osobou smlouvu) určuje jiného smluvního partnera, který má 

nastoupit do pozice zaměstnavatele. S tím je spojena alespoň dočasná nejistota ohledně 

dalšího fungování pracovněprávního vztahu, jeho trvání i konkrétních podmínek, tj. 

jeho obsahu.   

2.2. Historie právní úpravy  

 

2.2.1. Původní směrnice 77/187/EHS 

 

 Původní směrnice 77/187/EHS (dále jen "Směrnice 1977") upravující ochranu 

zaměstnanců při převodu podniku byla přijata 14. února 1977. Právní základ pro její 

přijetí představoval článek 100 (nyní čl. 94) Smlouvy o založení Evropských 

společenství. Jak plyne z preambule směrnice, důvodem pro vznik této normy byl 

rostoucí počet strukturálních změn v podnicích vyvolaný převody podniků či jejich částí 

na jiné zaměstnavatele a fúzemi na národní i komunitární úrovni. Členské státy proto 

považovaly za nutné, aby byla zaměstnancům v takových situacích poskytnuta ochrana 

směřující zejména k zachování jejich práv a aby se zmírnily rozdíly, které přetrvávaly 

v rozsahu této ochrany v právních řádech v jednotlivých zemích, s tím, že tyto rozdíly 

mohou mít přímý vliv na fungování společného trhu.  

 Základní stavební kameny směrnice představují pojmy podnik nebo podnikání 

(business or undertaking) a převod podniku (transfer). Klíčový článek 1 totiž stanovil, 

že směrnice se použije na převod podniku, podnikání nebo části podnikání na jiného 

zaměstnavatele v důsledku právního převodu (legal transfer) nebo fúze (merger). 

Směrnice přitom ale pro tyto potřeby nedefinovala ani pojem "podnik", což by se jevilo 

jako účelné, ani pojem "převod podniku", který se (ovšem pouze na první pohled) jeví 

jako vcelku samozřejmý a neproblematický. Ke směrnici se váže cca padesát rozhodnutí 

ESD16, přičemž podstatná část z nich se zabývá právě pozitivním i negativním 

vymezením těchto pojmů.  

                                                 
16 GREGOROVÁ, Z. Převod podniku a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů  
v komunitárním právu a v českém pracovním právu. Právník, 2008, č. 10, str. 1109. 
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Hlavními důsledky, které směrnice přinesla, jsou zachování pracovních poměrů 

dosavadních zaměstnanců převáděného podniku a stejně tak zachování jejich stávajících 

pracovních podmínek17. Převod podniku sám o sobě nemůže představovat důvod ke 

skončení pracovního poměru18. Převodce i nabyvatel podniku mají dále povinnost 

informovat zástupce svých zaměstnanců, kteří jsou dotčeni převodem, o určitých 

podstatných skutečnostech týkajících se dané transakce19.   

 

2.2.2. Novelizační směrnice 98/50/ES 

 

 Dne 29. července 1998 přijala Rada Evropské unie směrnici 98/50/ES (dále jen 

"Směrnice 1998"), kterou byla novelizována výše zmíněná směrnice 77/187/EHS. 

Důvodem byla zejména potřeba zohlednit dosavadní rozsáhlou judikaturu Evropského 

soudního dvora a přesněji vymezit některé pojmy, ale také reagovat na vývoj vnitřního 

trhu a aktuální legislativní tendence na úrovni členských států20. S ohledem na právní 

jistotu a transparentnost úpravy novela zohledňuje rozhodovací praxi ESD a definuje 

podle ní pojem převod podniku. Dále výslovně stanoví, že směrnice se vztahuje na 

soukromé i veřejné podniky, pokud vykonávají hospodářskou činnost, ať již s cílem 

dosáhnout zisku nebo bez tohoto cíle21. 

 Převodem podniku podle směrnice je „převod hospodářské jednotky, která si 

zachovává svou identitu, a za kterou se považuje organizované seskupení zdrojů, jehož 

hlavním úkolem je hospodářská činnost bez ohledu na to, zda je tato činnost základní 

nebo doplňková“22. Nově je uvedeno i negativní vymezení působnosti právní úpravy, 

které plyne z judikatury, kdy se za převod podniku  nepovažuje správní reorganizace 

orgánů veřejné správy nebo převod správních funkcí mezi orgány veřejné správy23. 

Dále se směrnice nevztahuje na převod podniku v situacích, kdy na převodce byl 

vyhlášen konkurs nebo probíhá obdobné řízení s cílem likvidace majetku převodce a 

                                                 
17 Čl. 3, odst. 1. směrnice 77/187/EHS. 
18 Čl. 4, odst. 1. směrnice 77/187/EHS. 
19 Čl. 7, odst. 1. směrnice 77/187/EHS. 
20 Odst. 3. preambule směrnice 98/50/ES. 
21 Odst. 4. a 5. preambule směrnice 98/50/ES. 
22 Článek 1, odst. 1., písm. b) směrnice 98/50/ES. 
23 Článek 1, odst. 1., písm. c) směrnice 98/50/ES. 
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toto řízení je pod dohledem příslušného veřejného orgánu (jímž může být i ustanovený 

insolvenční správce)24.  

 I přes snahy o aktualizaci a vyjasnění právní úpravy, shrnuje Barancová celkový 

stav právní úpravy po přijetí směrnice 98/50/ES těmito slovy: „Směrnice 77/187/EHS, 

jakož i směrnice 98/50/ES se svým předmětem dotýkaly životních zájmů nejen 

zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců, a proto se staly často předmětem kritiky ze strany 

právní literatury členských států EU. Kritika směřovala především k orientaci 

judikatury ESD, která například jen ve vymezení pojmu převod podniku anebo převod 

části podniku (tzv. právní převod) byla extenzivní do té míry, že vzbuzovala u odborné 

veřejnosti odůvodněné pochybnosti, zda nejde nad obsahový rámec znění směrnice“25.   

 

2.2.3. Směrnice 2001/23/ES 

 
Dne 12. března 2001 byla přijata současná směrnice 2001/23/ES (dále jen 

„Směrnice 2001“, popř. "Směrnice"). Ta však po obsahové stránce není novým právním 

předpisem, ale jedná se vlastně o výsledek dosavadního postupného vývoje, kdy 

k aplikaci původní normy z roku 1977 byla vydána dlouhá řada rozsudků ESD, které 

významně dotvářely obsah jejích klíčových pojmů, zejména pojmu podnik a převod 

podniku. Revizí v podobě směrnice z roku 1998 došlo k zapracování části judikatury a 

tento proces kodifikace „soudcovského práva“ byl zatím dokončen právě současnou 

platnou úpravou.   

Přijetí aktuální směrnice má obdobné důvody jako norma z roku 1998. Jejím 

cílem je jednak zpřehlednění právní úpravy a zapracování dosavadní judikatury26. Dále 

reaguje na aktuální ekonomické a právní trendy v pracovněprávní praxi, tj. na 

strukturální změny v podnicích, ke kterým dochází na základě různých forem převodu 

podniků či jejich částí, a které vyplývají ze smluvních převodů nebo fúzí27. Jedná se 

zjevně o reakci na rostoucí počet a dynamiku těchto fúzí i na procesy, jakými jsou 

                                                 
24 Článek 4a, odst. 1. směrnice 98/50/ES. 
25 BARANCOVÁ, H. Európske pracovné právo. Prevod podniku. 1. vyd. Bratislava: SPRINT, 2007,  
str. 28. 
26 Odst. 1., 7. a 8. preambule směrnice 2001/23/ES. 
27 Odst. 2. preambule směrnice 2001/23/ES. 
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privatizace či outsourcing28. Směrnice ve verzi z roku 2001 je tedy výsledkem 

dlouholeté aplikace a dotváření původní právní normy z roku 1977.  

 Směrnice má svými důsledky význam nejen pro oblast pracovního práva, ale 

také pro oblast obchodního práva a práva sociálního zabezpečení. V rámci 

komunitárního právního řádu se jedná o pramen jak individuálního, tak kolektivního 

pracovního práva29. Problémem či paradoxem celého tématu ovšem je, že ačkoliv jde o 

jednu z nejstarších úprav pracovního práva v EU a, jak již bylo zmíněno, váže se k ní 

rozsáhlá judikatura, dlouhodobě přetrvávají problémy a nejasnosti při její aplikaci. 

Směrnice dnes zřejmě není kontroverzní svým obsahem, byť neskrývá, že má za cíl 

široce pojatou ochranu zaměstnanců a jejich postavení vůči zaměstnavatelům. 

Dlouhodobě ovšem vyvolává tenze způsob, jakým je vykládána ze strany Evropského 

soudního dvora30. Jeho výklad je v celé řadě rozsudků značně extenzivní, jdoucí až na 

samé hranice textu Směrnice, který přes veškerou volnost Soudního dvora při aplikaci 

práva, zůstává jasným rámcem zavazujícím soudce ESD. Jak bude podrobně rozebráno 

v dalším textu, ESD dospěl při postupném vymezování pojmu podniku a jeho části 

extenzivním výkladem až k tomu, že převodem „části podniku“ může být i pouhý 

převod pracovního místa jedné uklízečky v bance (rozsudek C-392/92 Schmidt). To již 

zřejmě hraničí se „zdravým rozumem“ a jde proti rozumným očekáváním, která mají 

zaměstnavatelé při svých rozhodnutích v personálních otázkách31.  

2.3. Působnost směrnice 2001/23/ES 

 

2.3.1. Věcná působnost 

 

Věcná působnost Směrnice vymezená v jejím článku 1 představuje vlastně jádro 

celé právní úpravy, a proto se jí budu podrobně věnovat v dalších kapitolách. Čl. 1, 

odst. 1, písm. a) stanoví, že Směrnice se vztahuje na veškeré převody podniku, závodu 

                                                 
28 FASTRICH, L. Ochrana zaměstnance při přechodu podniku. In Tichý, L. (ed.). Fúze a akvizice v  
českém, evropském a německém právu: Sborník ze symposia PF UK a LMU Mnichov. 2. vyd. Praha:  
Eva Rozkotová –  IFEC, 2007, str. 23. 
29 BARANCOVÁ, H.; citované dílo str. 30. 
30 Např. HANAU, P. (et al.), citované dílo, str. 643 a literatura tam uvedená, obdobně též BARANCOVÁ, 
H., citované dílo; str. 28 a literatura tam uvedená.  
31 FASTRICH, L., citované dílo, str. 27. 
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nebo jejich částí na jiného zaměstnavatele, pokud vyplývají ze smluvního převodu 

nebo sloučení. 

Z působnosti Směrnice jsou výslovně vyloučeny námořní lodě (čl. 1, odst. 3) 

což se jeví jako poněkud nesystematické, a lze se domnívat, že jde nejspíše o výsledek 

lobbingu. Podstatnější výjimku ovšem představuje správní reorganizace orgánů 

veřejné správy nebo převod správních funkcí mezi orgány veřejné správy, které 

nejsou považovány za převod podniku ve smyslu Směrnice. Jak bude ukázáno 

v dalším textu, není někdy jednoznačné, kde je hranice právě mezi převodem podniku a 

převodem správních funkcí veřejné správy, a tímto problémem se opakovaně zabýval i 

ESD ve své judikatuře32. Lze říci, že prakticky všechny ostatní subjekty, tj. všichni 

ostatní zaměstnavatelé, spadají do působnosti právní úpravy a jimi uskutečňované 

převody podniků či jejich částí jsou převody ve smyslu Směrnice. Pracovněprávní 

ochrana podle Směrnice je  tedy poskytována v zásadě všem zaměstnancům, s výjimkou 

těch, kteří pracují ve veřejné správě33.  

Podle článku 5, odst. 1. se Směrnice nevztahuje na převod podniku, pokud je 

převodce předmětem konkursního řízení nebo obdobného úpadkového řízení, které 

ma za cíl likvidaci majetku převodce, a které probíhá pod dohledem příslušného orgánu 

veřejné moci (tím může být i správce konkurzní podstaty schválený příslušným 

orgánem veřejné moci – např. soudem).  

Článek 2, odst. 2. zakazuje členským státům vyloučit z působnosti Směrnice 

pracovní poměry pouze z důvodu počtu hodin vykonané práce nebo práce, která má být 

vykonána, tedy částečné úvazky. Dále nesmí být vyloučeny pracovní poměry na 

dobu určitou a dočasné pracovní poměry (tj. agenturní zaměstnávání podle českého 

ZP), obojí ve smyslu směrnice Rady 91/383/EHS.  

 

                                                 
32 Např. rozsudky C-175/99 (Mayeur), C-298/94 (Henke). 
33 Lze si ale představit situaci, kdy činnost původně vykonávaná orgánem veřejné správy bude převedena 
na soukromý subjekt, přičemž tuto operaci nebude možno posoudit jako reorganizaci veřejné správy ve 
smyslu čl. 1, písm. 1., odst. c) Směrnice, ale již jako převod podniku. Ani zaměstnanci veřejné správy 
tedy nejsou z působnosti rozebírané právní úpravy vyňati zcela. 
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2.3.2. Územní působnost 

 

 Územní působnost Směrnice je definována v článku 1, odst. 2. odkazem na 

územní působnost Smlouvy o založení Evropských společenství. Směrnice se tedy 

použije, pokud podnik, závod nebo jejich část spadají do oblasti územní působnosti 

SES. To zahrnuje především podniky, které se nacházejí na území členského státu 

(nebo na dalších územích uvedených v SES), popřípadě na území členského státu 

Evropského hospodářského prostoru. Dále jsou tímto zahrnuty i pobočky a provozovny 

umístěné ve třetích státech, pokud jsou začleněny do podniků nacházejících se v rámci 

společného trhu.34 Při aplikačních problémech v souvislosti s územní působností 

Směrnice se uplatní princip sídla podniku, závodu či jejich části. Podle Evropské 

komise se při tom vychází z teorie sídla zaměstnavatele pro účely volného pohybu 

služeb.35  

 

2.3.3. Časová působnost 

 

Otázce časové působnosti se věnoval ESD v rozsudku C-336/95 (Trevejo). 

Směrnice se podle Soudu nemůže použít na převod podniku, k němuž došlo před tím, 

než vstoupila v platnost (v účinnost) pro příslušný členský stát36. Pro Českou republiku 

je v tomto ohledu rozhodujícím datem den přistoupení k Evropské unii, tj. 1. květen 

2004, od něhož začalo i v ČR platit komunitární právo. Do českého právního řádu byla 

ale Směrnice (v původní podobě) fakticky transponována již s účinností k 1. 1. 2001 

zákonem č. 155/2000 Sb., který rozsáhle novelizoval tehdejší zákoník práce č. 65/1965 

Sb. Na tuto transpoziční úpravu navázal i současný zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

účinný od 1. 1. 2007. 

 

                                                 
34 BARANCOVÁ, H.; cit. dílo, str. 30. 
35 Zpráva Evropské komise k aplikaci směrnice č. 2001/23/ES, 2006, str. 5; citováno podle 
BARANCOVÁ, H.; cit. dílo, str. 31. 
36 Rozsudek  C-336/95 (Trevejo), odst. 16 
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2.3.4. Osobní působnost 

 

 Podle čl. 1, odst. 1, písm. c) se Směrnice vztahuje na veřejné i soukromé 

podniky, pokud vykonávají hospodářskou činnost, ať již s cílem dosáhnout zisku nebo 

bez tohoto cíle. Nerozhoduje tedy právní povaha podniku, klíčové je, že daný subjekt 

vykonává hospodářskou činnost, tj., že na trhu nabízí zboží nebo služby37. To lze chápat 

jako odlišující kritérium mezi podniky a orgány veřejné správy, které do působnosti 

právní úpravy nespadají.   

 Směrnice v čl. 2 pro své účely definuje, kdo je považován za převodce, 

nabyvatele, zaměstnance a zástupce zaměstnanců, tedy vlastně vymezuje klíčové aktéry 

převodních transakcí. Převodcem je jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která 

v důsledku převodu (ve smyslu čl. 1, odst. 1 Směrnice) přestává být zaměstnavatelem 

ve vztahu k podniku, závodu nebo jejich části. Nabyvatelem pak je jakákoli fyzická 

nebo právnická osoba, která se v důsledku tohoto převodu stává zaměstnavatelem ve 

vztahu k podniku, závodu nebo jejich části. Definici pojmu zaměstnanec přenechává 

komunitární zákonodárce národním právním řádům s tím, že se jím rozumí jakákoli 

osoba, které je v příslušném členském státě poskytována ochrana jako zaměstnanci 

v souladu s platnými vnitrostátními předpisy o zaměstnávání. Obdobně i pojem 

zástupci zaměstnanců je definován odkazem na právní řády nebo zvyklosti členských 

států.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
37 BARANCOVÁ, H.; cit. dílo, str. 31. 
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3. POJEM PODNIKU  
 

3.1. Pojem podniku obecně 

 

Podnik jako souhrn hmotných, nehmotných a osobních prvků sloužící k určité 

ekonomické činnosti představuje právní institut používaný zřejmě ve většině 

evropských právních řádů včetně komunitárního práva. Jeho koncepce se ale v různých 

ohledech liší. Předně jde o záležitost samotné definice podniku, o způsob jeho 

vymezení. Je nutné vzít v úvahu, že existuje jak právní, tak ekonomické pojetí podniku, 

přičemž každé vychází z jiných kritérií. Významnou otázkou dále je, zda se jedná o 

subjekt práva (právnickou osobu) nebo jeho objekt, popřípadě dokonce o věc v právním 

smyslu. Konečně může mít význam i členění na malé, střední či velké podniky, 

eventuálně dělení podle typu vykonávané činnosti.  

Pro téma této práce je podstatné, že podnik, jak ho chápe evropské právo (ve 

smyslu Směrnice), se neshoduje s podnikem podle českého práva. Budu se tedy 

podrobně věnovat analýze obou těchto koncepcí a také tomu, jakým způsobem najít 

jejich styčná místa v situacích, kdy je to zejména z hlediska Směrnice potřeba. Jinými 

slovy: jak překonat rozpor mezi tím, když např. není činěna  dispozice s podnikem ve 

smyslu českého obchodního práva, ale ve smyslu Směrnice, tedy z hlediska 

pracovněprávního, se o převod podniku jedná. A eventuálně i naopak, byť to bude 

zřejmě méně časté. Vzhledem k tomu, že právním základem pro převod podniku bude 

zpravidla obchodněprávní smlouva, je důležité zabývat se právě návazností práva 

obchodního na pracovní právo. 

 Pro správné chápání pojmu podniku je vhodné vnímat jeho různorodost a řadu 

možných podob, které může v praxi mít. Může se jednat o podnik relativně malý, např. 

v podobě ordinace soukromého lékaře s příslušným zařízením a přístroji a jednou 

zdravotní sestrou v pracovním poměru. Poněkud jiný charakter již má např. restaurační 

provoz zahrnující více zaměstnanců i rozsáhlejší prostory a hmotné vybavení. Konečně 

lze odlišit velký podnik, jakým je třeba továrna s několika stovkami zaměstnanců, řadou 

budov, strojů a dalšími součástmi. 
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3.2. Evropské právo 

 

3.2.1. Terminologické otázky 

 

 Jak již bylo zmíněno, pojem podnik a jeho vymezení, spolu s vymezením pojmu 

převod podniku, jsou klíčové pro určení, zda bude Směrnice v konkrétním případě 

aplikována či nikoliv. Vzhledem k tomu, že původní směrnice z roku 1977 tyto pojmy 

pro své účely nedefinovala, zůstala tato úloha judikatuře Evropského soudního dvora. 

Ta byla částečně promítnuta do současné právní úpravy, konkrétně do článku 1 

směrnice 2001/23/ES, podle jehož odst.1, písm.a) se Směrnice vztahuje na veškeré 

převody podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu na jiného zaměstnavatele, 

které vyplývají ze smluvního převodu nebo sloučení. Odst.1, písm.b) téhož článku pak 

vlastně poněkud nepřímo definuje, co se rozumí podnikem, když stanoví, že převodem 

podle Směrnice se rozumí převod hospodářské jednotky, která si zachová svou identitu, 

považované za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat 

hospodářskou činnost jako činnost hlavní nebo doplňkovou. V praxi ovšem ani tato 

kodifikovaná definice není vyčerpávající a rovněž ne bezproblémová, tím spíše, že 

pojem části podniku (závodu) není vymezen vůbec. Rozsáhlá judikatura Evropského 

soudního dvora proto nadále zůstává klíčovým pramenem  pro interpretaci Směrnice 

včetně pojmů podnik (závod) a jeho část.  

 Český text Směrnice používá termíny podnik, závod nebo jejich část. Tyto 

pojmy mají odpovídat anglickým výrazům business (part of a business) a undertaking, 

resp. obdobným ekvivalentům v němčině Betrieb a Unternehmen, které jsou užity v 

příslušných jazykových zněních Směrnice. Současná česká právní terminologie zná 

pojem podnik definovaný v obchodním zákoníku, pojem závod však není v našem 

právním prostředí v tomto kontextu příliš používán (s výjimkou např. pojmu odštěpný 

závod v § 7 obchodního zákoníku)38. Užívaný pojem podnik (business) má zjevně 

označovat spíše jednotku ve smyslu právním, popř. dokonce věc v právním smyslu, jak 

jej chápe i české právo. Pojem závod však působí spíše jako pouhé synonymum slova 

                                                 
38 Oba tyto pojmy lze nalézt např. v pozdějších zněních hospodářského zákoníku (zákon č. 109/1964 Sb.), 
kde podnik (např. státní podnik či podnik zahraničního obchodu) je chápán jako subjekt práva, který 
provozuje závod. 
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podnik, domnívám se ale, že jde o překlad poněkud nepřesný. Uvedené anglické, resp. 

německé termíny undertaking a Unternehmen lze spíše než jako závod přeložit jako 

podnikání a to ve smyslu, v jakém je lze užít např. ve formulaci "přenechat své 

podnikání jiné osobě" (obdobně též "přenechat živnost"). Jde tedy o výraz, který 

odkazuje spíše k převodu činnosti než k převodu věci. Domnívám se, že to je důležité 

pro správnou interpretaci Směrnice a je nutné brát významy těchto termínů v úvahu. S 

ohledem na současnou "prázdnost" českého termínu závod budu ovšem v dalším textu 

pro zjednodušení používat pouze pojem podnik. 

 

3.2.2. Kritéria pro vymezení 

 

 ESD se definicí pojmu podnik zabýval již ve svých prvních rozhodnutích 

vztahujících se ke směrnici 77/187/EHS. V rozsudku C-287/86 (Landorganisationen i 

Danmark; rovněž uváděn pod názvem Ny Molle Kro)  konstatoval, že k posouzení, zda 

se u určitého ekonomického subjektu ("hospodářské jednotky") jedná o podnik, resp. 

převod podniku, je nutné vzít v úvahu všechny faktické okolnosti týkající se této 

transakce. Z toho vychází i argumentace v rozhodnutí C-24/85 (Spijkers), kde Soud 

upřesnil demonstrativním výčtem kritéria (tedy ony faktické okolnosti), podle kterých 

se má transakce posuzovat. Těmito kritérii podle ESD jsou:  

● typ podniku či podnikání, 

● skutečnost, zda byl převeden hmotný majetek podniku (budovy, movité věci), 

● hodnota nehmotných statků (aktiv-?) náležejících podniku v době převodu, 

● převzetí či nepřevzetí většiny zaměstnanců novým zaměstnavatelem, 

● převzetí či nepřevzetí zákazníků podniku,  

● stupeň podobnosti mezi činnostmi, které podnik prováděl před převodem a eventuální 

doba, po kterou byly tyto aktivity přerušeny39. 

 Není ovšem zcela zřejmé, která z těchto kritérií jsou pro posouzení situace 

rozhodující, a ani literatura v tomto není jednotná40. Z pozdější judikatury plyne, že 

uvedený výčet není zdaleka vyčerpávající, a že z pohledu ESD existuje řada 

                                                 
39 Odst. 13 rozsudku C-24/85 (Spijkers). 
40 GREGOROVÁ, Z. Převod podniku a přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
v komunitárním právu a v českém pracovním právu. Právník, 2008, č. 10, str. 1119. 
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specifických situací, kdy převáží zcela jiná kritéria nebo metody výkladu. To 

nepochybně oslabuje právní jistotu osob, kterých se problematika v praxi dotýká. 

 

3.2.3. Trvalý charakter podniku 

 

 Ve věci C-48/94 (Rygaard) se ESD zabýval vymezením trvalého charakteru 

určité činnosti, resp. podniku. Jádrem případu byla situace, kdy dvě stavební 

společnosti pracovaly  na stejné zakázce. První společnost poskytla druhé 

společnosti dočasně dva své učně a jednoho zaměstnance a to pouze k práci na 

určité části této zakázky. Tento zaměstnanec – pan Rygaard považoval takové 

jednání za převod podniku či jeho části ve smyslu Směrnice. Soud ovšem jeho 

názor neakceptoval a zdůraznil, že převod podniku se musí vázat ke stabilní 

hospodářské jednotce, jejíž aktivity nejsou omezeny jen na provedení jedné 

konkrétní zakázky, jako tomu bylo v této situaci41. Podstatné podle ESD je (s 

odkazem na další judikaturu), zda jsou mj. převáděny i hmotné a jiné prostředky 

nutné k výkonu činnosti, což se zde rovněž nestalo.  

3.2.4. Funkční podnik, sezónní podnikání a dočasné uzavření 

 

Soud v další judikatuře zdůraznil, že s přihlédnutím k již zmíněným kritériím je 

také nutno zhodnotit, zda podnik byl převeden coby "funkční podnik" (going 

concern). To lze rozpoznat například z toho, že nabyvatel pokračuje ve stejné či 

podobné ekonomické činnosti, kterou v podniku provozoval převodce nebo, že tuto 

činnost obnoví42. Výše zmíněné rozhodnutí Ny Molle Kro v této souvislosti řeší 

okolnost, kdy v době transakce byla činnost podniku dočasně (na několik měsíců) 

přerušena, a zároveň zde v té době nebyli zaměstnáni žádní zaměstnanci. Šlo konkrétně 

o převod restaurace, který se uskutečnil v lednu, přičemž restaurace fungovala jen v 

letním období a mimo tuto sézonu bylo pouze možno pronajmout si její prostory pro 

soukromé oslavy.  

                                                 
41 Odst. 20 rozsudku C-48/94 (Rygaard). 
42 Odst. 15 citovaného rozsudku. 
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 Soud konstatoval, že je nutno právě tyto okolnosti zohlednit a že mj. v případě 

sezónního podnikání neznamená dočasné uzavření podniku mimo hlavní sezónu, že by 

přestal být "funkčním podnikem" a aplikaci Směrnice proto nelze v takovém případě a 

priori vyloučit. Soud ve své argumentaci poukazuje na to, že u sezónně podmíněných 

činností je dočasné přerušení činnosti obvyklé, aniž by se jednalo o ukončení provozu 

podniku, a proto je potřeba chápat to jako jednu z oněch faktických okolností 

rozhodných pro posouzení transakce43.  

 

3.2.5. Soukromé a veřejné podniky či orgány veřejné správy? 

 
 Do věcné působnosti Směrnice spadají podle jejího článku 1, odst. 1., písm. c) 

jak veřejné, tak soukromé podniky, pokud vykonávají určitou hospodářskou činnost, ať 

již s cílem dosáhnout zisku či bez tohoto cíle. Je tedy nerozhodné, zda je dotčený 

podnik subjektem soukromého či veřejného práva, a ani skutečnost, že se jedná o 

subjekt, jehož hlavním cílem není dosahování zisku, tedy neznamená a priori vyloučení 

aplikace Směrnice. Jak dále plyne ze zmíněného ustanovení, Směrnice se nevztahuje na 

reorganizaci veřejné správy. ESD se však v případu C-175/99 (Mayeur) zabýval 

hraniční situací, pokud jde o to, zda se uskutečnil převod podniku nebo reorganizace 

veřejné správy (resp. převod správních funkcí mezi orgány veřejné správy) a tudíž, zda 

v dané situaci bude Směrnice aplikována či nikoliv. Zároveň přitom Soud dále upřesnil 

kritéria a způsob pro posouzení určité ekonomické jednotky coby podniku.  

 Pan Mayeur byl zaměstnancem neziskové organizace APIM, která zajišťovala 

publicitu a propagaci pro francouzské město Méty. Organizace APIM byla subjektem 

soukromého práva, jejím zakladatelem však bylo město Méty a to ji také fakticky 

ovládalo. Činnosti, které APIM vykonávala, byly později převedeny přímo na město. 

Pan Mayeur byl přitom jediným zaměstnancem, který byl v souvislosti s tímto 

převodem a se zánikem APIM propuštěn. Aktivity původně samostatné organizace 

město převzalo jako celek a nadále v nich pokračovalo. ESD tedy řešil otázku, zda se 

Směrnice vztahuje na situaci, kdy činnosti právnické osoby zřízené podle soukromého 

práva, jsou převedeny na právnickou osobu práva veřejného. 

                                                 
43 Odst. 20  rozsudku C-287/86 (Landorganisationen i Danmark). 
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 Soud k tomu uvedl, že se ve své judikatuře trvale drží konceptu podniku v 

podobě jakékoliv stabilní ekonomické entity (hospodářské jednotky), tedy 

"organizovaného seskupení osob a majetku určeného k výkonu ekonomické 

činnosti a sledující určitý cíl". Tento koncept má být uplatněn nezávisle na právní 

povaze takové jednotky a na způsobu, jakým je financována44.  Použití Směrnice proto 

nelze vyloučit jen z toho důvodu, že činnost vykonávaná původně osobou soukromého 

práva, je převáděna na osobu práva veřejného. Taková výluka by byla možná pouze v 

případě převodu správních funkcí mezi subjekty veřejné správy, jak Soud judikoval v 

rozsudku ve věci C-298/94 (Henke)45. Činnost v podobě propagace města je podle 

Soudu svojí povahou ekonomická a nelze ji považovat za výkon veřejné správy46. 

Pojem podniku v pojetí ESD tedy zdaleka nemusí souviset jen s podnikáním jakožto 

činností zaměřenou zpravidla na dosahování zisku, ale je chápán šířeji.  

 

3.2.6. Převod podniku nebo reorganizace veřejné správy? 

 

 Směrnice se podle svého článku 1, odst.1, písm. c) nevztahuje na reorganizaci 

orgánů veřejné správy  a převod správních funkcí mezi těmito orgány není 

převodem ve smyslu Směrnice. Jak je ale patrno z analýzy rozhodnutí Mayeur, 

může být sporné, zda se v konkrétním případě jedná o změnu ve struktuře veřejné 

správy nebo již o převod podniku, který bude pod účinnost Směrnice zahrnut. 

Obdobný problém vyvstal i ve věci C-298/94 (Henke).  

 Paní Henke byla zaměstnána jako úřednice německé obce Schierke. Tato obec 

společně s několika dalšími založila svazek obcí (Verwaltungsgemeinschaft), na 

který byla převedena část funkcí, které komunální samosprávě přísluší. Následně 

dostala paní Henke výpověď z pracovního poměru. S tímto postupem ovšem 

nesouhlasila, neboť podle jejího názoru došlo k převodu činností, které dříve 

vykonávala, z obce Schierke na zmíněný svazek obcí a vzhledem k tomu, že určitá 

část těchto činností má také ekonomický charakter, jedná se o převod podniku ve 

smyslu Směrnice.  

                                                 
44 Odst. 32 rozsudku C-175/99 (Mayeur). 
45 Odst. 33 citovaného rozsudku. 
46 Odst. 39 citovaného rozsudku. 
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 Soud tuto argumentaci ovšem odmítnul a přiklonil se k tomu, že jde o převod 

funkcí mezi orgány veřejné správy, neboť důvodem založení svazku obcí byl právě 

společný výkon správních funkcí, resp. veřejné moci (public authority)47. To, že 

část těchto činností může mít i ekonomické aspekty Soud označil za podružné48. 

Směrnice se tak neaplikuje na převod správních funkcí mezi obcí a uskupením 

založeným společně několika obcemi49, což bylo později zobecněno v současném 

znění zmíněného článku 1, odst. 1, písm. c) Směrnice. 

 Členské státy zjevně nechtěly připustit zásah do své volnosti v organizování 

podoby a struktury veřejné správy tím, že by  i jim (a dalším veřejnoprávním 

subjektům) Směrnice přikazovala zachování pracovních míst při převodu 

zaměstnanců na jinou organizační složku apod. Lze to zřejmě zdůvodnit 

specifickým charakterem a potřebami veřejné správy, jakož i nepochybně 

značnými rozdíly v jednotlivých členských zemích, včetně odlišných podmínek 

výkonu veřejné služby.  

 Jako by ale strukturální změny v podnicích vyvolané různými ekonomickými 

procesy (jak ostatně uvádí sama Směrnice) na národní i komunitární úrovni, a z 

toho plynoucí ohrožení pracovních míst, byly pro zaměstnance závažnější než 

obdobné změny a obdobné důsledky, pokud k nim dojde ve veřejném sektoru. Lze 

tedy chápat jako určité pokrytectví ze strany členských států, když podnikatele či 

podniky50 svazuje přísnou regulací s ohledem na zájmy zaměstnanců, zatímco 

pracovníci veřejné správy („státní úředníci“) takto plošně na komunitární úrovni 

chráněni nejsou. Nutno ovšem dodat, že to odpovídá "duchu" komunitárního   

práva, kdy např. jedna ze základních svobod, totiž volný pohyb osob (pracovníků) 

nezahrnuje právo  ucházet se o zaměstnání ve veřejné správě jiného členského 

státu51.  

                                                 
47 Odst. 17 rozsudku C-298/94 (Henke). 
48 Odst. 18 citovaného rozsudku. 
49 Výroková část citovaného rozsudku. 
50 Pro upřesnění zdůrazňuji, že Směrnice se vztahuje nejen na podniky soukromé, ale i veřejné, tj. 
například komunální či státní – čl. 1, odst. 1, písm. c). 
51 Čl. 39, odst. 4.  Smlouvy o založení Evropských společenství. 
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3.2.7. Podniky služeb a výrobní podniky 

 

 Při vymezování pojmů podniku či jeho části dospěl Soud k podstatnému kritériu 

a sice k dělení na podniky služeb, jejichž činnost je založena převážně na "lidských 

zdrojích" s minimem věcných prostředků, a na podniky výrobní, kde význam lidské 

práce zaměstnanců a technického (strojového) vybavení potřebného k provozu je v 

rovnováze, popřípadě se jedná dokonce o výrobu, kde převažuje význam hmotných 

technických prostředků52. 

  V rozhodnutí ve spojených věcech C-173/96 a C-247/96 (Hidalgo and Others) 

se jednalo o převod činností, které soukromé společnosti vykonávaly pro subjekty 

veřejné správy na základě výběrového řízení. Po vyhlášení nového výběrového řízení 

byly vybrány jiné společnosti, které pokračovaly ve stejné činnosti, za stejných 

podmínek a převážně i se stejnými zaměstnanci s obsahově identickými pracovními 

smlouvami. Ti ze zaměstnanců, kteří byli v důsledku těchto změn propuštěni, 

poukazovali na to, že došlo k převodu podniku ve smyslu Směrnice, mj. s ohledem na 

to, že podoba a organizace aktivit, je i nadále téměř totožná, včetně např. stejné 

kolektivní smlouvy. Noví zaměstnavatelé však namítali, že mezi nimi a společnostmi, 

které činnosti vykonávaly předtím, neexistuje žádný smluvní vztah, a tudíž mezi nimi 

nemohlo dojít ani k převodu podniku.  

 Soud k tomu uvedl, že pouhá skutečnost, že služby poskytované původním i 

novým podnikem jsou totožné, nevede k závěru, že mezi oběma subjekty došlo k 

převodu podniku. Hospodářskou jednotku nelze podle ESD redukovat jen na její 

činnost, ale pro posouzení její identity je nutné vzít v úvahu i další faktory53. Aby se 

jednalo o podnik nebo jeho část, musí být taková entita podle Soudu dostatečně 

strukturovaná a autonomní. Nemusí však nutně být vybavena hmotnými či 

nehmotnými statky, s tím, že v určitých sektorech, jako jsou např. úklidové služby či 

ostraha objektů, jsou tyto prostředky omezeny na minimum a činnost je převážně 

založena na lidské práci. Proto organizovaná skupina zaměstnanců, která je trvale 

                                                 
52 V dnešní praxi není neobvyklé, že k obsluze zařízení, jako je např. automatizovaná výrobní linka, stačí  
jeden či dva zaměstnanci. 
53 Odst. 30 rozsudku C-173/96 a C-247/96 (Hidalgo and Others).   
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určena k plnění určitého úkolu, může, i při absenci ostatních výrobních faktorů, 

představovat hospodářskou jednotku54.  

Závěr, který plyne z rozsudku Hidalgo and Others tedy je, že pod pojem 

podniku či jeho části lze zahrnout i pouhé "organizované seskupení osob", které 

stabilně vykonává určitou činnost, aniž by bylo vybaveno hmotnými prostředky (pokud 

nejsou pro tuto činnost stěžejní). 

 

3.2.8. Pojem části podniku 

 

 Zatímco pojem podniku se podařilo Soudnímu dvoru celkem úspěšně definovat, 

vyvstala v praxi potřeba přesnějšího vymezení pojmu části podniku. Příčinou byl 

zejména fenomén tzv. outsourcingu, tedy procesu, kdy se podniky zbavují určitých 

vedlejších činností, které vykonávají, a převádějí je na externí subjekty, tj. na třetí 

osoby, jejichž prostřednictvím pak tyto činnosti zajišťují55. Často je tento proces spojen 

i s převodem části původních zaměstnanců, popřípadě i hmotných či dalších prostředků, 

tedy s převodem části podniku ve smyslu Směrnice. ESD se této problematice věnoval 

mj. v rozhodnutí C-209/91 (Rask and Christensen) a zejména v důležitém rozsudku C-

392/92 (Schmidt), který vyvolal četné komentáře i rozporuplné reakce v odborné 

literatuře, a představoval zřejmě jeden z mezníků judikatury ke směrnici o převodu 

podniku56.  

 Paní Christel Schmidt pracovala jako uklízečka v pobočce jedné z německých 

bank. Z rozhodnutí zaměstnavatele dostala výpověď z pracovního poměru, neboť banka 

se rozhodla, že bude úklid svých prostor zajišťovat prostřednictvím externí společnosti. 

Tato společnost poté nabídla paní Schmidt zaměstnání, ovšem za méně výhodných 

podmínek, než za jakých pracovala u předchozího zaměstnavatele. Z tohoto důvodu 

paní Schmidt s uvedeným postupem nesouhlasila a podala proti němu žalobu u 

německého pracovního soudu. Ten v průběhu řízení položil ESD předběžnou otázku a 

sice, zda:  

                                                 
54 Odst. 26 citovaného rozsudku. 
55 BARANCOVÁ, H.; citované dílo, str.75. 
56 Tamtéž, str. 78. 
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1) Mohou být uklízecí práce v určitém podniku, pokud jsou převedeny smlouvou na 

jinou firmu, chápány jako část podniku ve smyslu směrnice 77/187/EHS? 

2) Pokud ano, platí to i pro uklízecí práce, které před převodem vykonával pouze jediný 

zaměstnanec?57 

Soud uvedl, že není rozhodné, že převedená činnost představuje pouze vedlejší 

aktivitu daného podniku a tento fakt nemůže sám o sobě vést k vyloučení aplikace 

Směrnice58. Stejně tak není dostatečným důvodem pro vyloučení aplikace skutečnost, že 

dotčenou činnost vykonával před převodem pouze jeden zaměstnanec, neboť, jak Soud 

lakonicky konstatuje, aplikace Směrnice není závislá na počtu zaměstnanců přidělených 

k části podniku, která je předmětem převodu.59 Soud důsledně vychází z teleologického 

výkladu Směrnice a řídí se tedy v prvé řadě jejím účelem, kterým je ochrana 

zaměstnanců v případě změny zaměstnavatele. Tato ochrana se vztahuje na všechny 

zaměstnance a musí být zaručena i v situaci, kdy je převodem dotčen pouze jediný 

zaměstnanec60. Soud tyto své závěry doplnil  konstatováním, že převod sám o sobě 

nemůže být důvodem k propuštění zaměstnance, což ale nebrání eventuálnímu 

proopouštění z ekonomických, technických nebo organizačních důvodů61. Směrnice 

podle Soudu rovněž nevylučuje doplnění či změnu pracovního poměru s novým 

zaměstnavatelem, pokud národní právní předpisy takovou změnu umožňují62.  

Závěry a důsledky, které přinesl rozsudek ve věci Schmidt, jsou tedy následující: 

1) Směrnice se vztahuje na situaci, kdy určitý podnik smluvně pověří jiný podnik 

prováděním uklízecích prací, které před tím  vykonával sám a to i tehdy, pokud před 

převodem tyto práce vykonával jeden jediný zaměstnanec63. Z logiky věci je zřejmé, že 

totéž lze vztáhnout i na jiné činnosti, než jsou uklízecí práce. 

2) Podle názoru Soudu není rozhodující, že se jedná pouze o vedlejší činnost, která je 

marginální ve srovnání s hlavními aktivitami podniku, ani to, že převod není 

doprovázen transferem hmotných prostředků, a konečně ani počet dotčených 

zaměstnanců. Určujícím kritériem je podle Soudu, zda si podnik zachová svoji identitu, 

                                                 
57 Odst. 6 rozsudku C-392/92 (Schmidt). 
58 Odst. 14 citovaného rozsudku. 
59 Odst. 15 citovaného rozsudku. 
60 Tamtéž. 
61 Odst. 18 citovaného rozsudku. 
62 Odst. 19 citovaného rozsudku. 
63 Výroková část citovaného rozsudku. 
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na což lze usuzovat z pokračování v činnosti nebo z jejího obnovení novým 

zaměstnavatelem nebo z podobnosti vykonávaných činností64. 

Podstatný význam rozhodnutí Schmidt spočívá v tom, že ESD se dostal zřejmě 

na samou hranici únosnosti extenzivního výkladu Směrnice, resp. pojmu podniku a jeho 

části, když za část podniku uznal i jedinou uklízečku bez ohledu na jakékoliv materiální 

a další prostředky potřebné k výkonu předmětné činnosti. Jak uvádí Fastrich: "Kde má 

být v případě Christel Schmidt část podniku, jehož majitel se změnil? Vnitřní organizace 

toho, že zaměstnanec provádí řádně svoje úkoly, nepředstavuje ještě podnik nebo část 

podniku, neobsahuje podnikovou organizaci, je to pouhé pracovní místo."65 

 

3.2.9. Meze soudního výkladu pojmu podnik 

 

 Zřejmě i Soud samotný se zalekl toho, jak dalece ve svém rozhodování ve věci 

Schmidt zašel, a relativně brzy svoji extenzivní interpretaci zmírnil (či dokonce 

zpochybnil) v rozsudku C-13/95 (Süzen). Šlo o podobnou situaci, jako v případu 

Schmidt, tedy o outsourcing úklidových služeb. Paní Ayse Süzen byla zaměstnána jako 

uklízečka u společnosti, která na základě smlouvy zajišťovala úklid prostor jedné 

střední školy v Bonnu. Paní Süzen byla přidělena právě k úklidu těchto prostor. Poté, co 

škola společnosti vypověděla smlouvu o poskytování služeb, dostala paní Süzen 

výpověď. Škola poté uzavřela obdobnou smlouvu s jinou společností, přičemž ESD ve 

svém rozsudku uvádí, že z podkladů, ze kterých vycházel, není zřejmé, zda tato 

společnost převzala nějaké zaměstnance, kteří již předtím vykonávali zmíněné úklidové 

práce66.  

 Paní Süzen podala u německého soudu pracovněprávní žalobu, kterou se 

domáhala určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru se společností, která ji 

zaměstnávala. Evropský soudní dvůr se v této věci zabýval otázkou, zda lze Směrnici 

použít v situaci, kdy podnik vypoví smlouvu jinému podniku a uzavře obdobnou 

smlouvu se třetí osobou, resp. převede činnosti z této smlouvy na třetí osobu. S ohledem 

                                                 
64 Tamtéž. 
65 FASTRICH, L.; citované dílo, str. 37. 
66 Blainpain k tomu ovšem uvádí, že 7 z 8 původních zaměstnanců bylo novou společností zaměstnáno  
(BLAINPAIN, R.; citované dílo. Str. 603). To je ale, jak plyne z judikatury ESD, podstatná či dokonce 
klíčová skutečnost! 
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na to Soud posuzoval, zda je rozhodné, že při této transakci nebyly převedeny žádné 

hmotné či nehmotné prostředky67. 

 Absence smluvního vztahu mezi dvěma podnikatelskými subjekty, které 

postupně prováděly úklidové služby ve zmíněné škole, může podle Soudu poukazovat 

na to, že nedošlo k převodu podniku ve smyslu Směrnice i když to nemusí být 

definitivní a nezvratná skutečnost68. Soud s odkazem na svoji další judikaturu 

zdůrazňuje, že takový přímý smluvní vztah není bezpodmínečně nutný, a že rozhodující 

naproti tomu je, zda se převod vztahuje ke stabilní ekonomické jednotce, která není 

omezena jen na provedení jedné konkrétní smlouvy (resp. smlouvy o dílo), jak bylo 

judikováno mj. v případu Rygaard69. Rovněž v návaznosti na předchozí rozsudky ESD 

zdůrazňuje, že podnik - hospodářskou jednotku nelze redukovat pouze na činnost, která 

jí je svěřena. 

 Proto Soud dospívá k tomu, že: „Pouhá ztráta (vypovězení) smlouvy o 

poskytování služeb a jejich převod na konkurenční podnik sama o sobě nepředstavuje 

převod ve smyslu Směrnice. Za těchto okolností subjekt, který byl původně pověřen 

uvedenými službami, nepřestává zcela existovat jenom kvůli ztrátě jednoho zákazníka a 

na podnik nebo část podniku, které k němu patří, nelze nahlížet jako by byly převedeny 

na společnost, které byla zakázka nově přidělena.“70 Soud se ovšem musel vypořádat i s 

argumentem (a s odkazem na jeho vlastní judikaturu), že i pouhé "organizované 

seskupení osob vykonávající stabilně určitou činnost" může být chápáno jako podnik, a 

že i dobrovolné převzetí části takovýchto osob - zaměstnanců může být převodem ve 

smyslu Směrnice. 

 ESD s těmito námitkami souhlasí, ale poněkud překvapivě konstatuje (narozdíl 

od aktivního přístupu v mnohých dřívějších případech), že je věcí soudu členského 

státu, aby posoudil, zda v konkrétní věci k převodu došlo nebo nikoliv. Ještě 

překvapivější pak je, že výše uvedené nebrání Soudu, aby přesto vyslovil závěr, že 

"Směrnice se nepoužije v situaci, kdy osoba, která pověřila úklidem svých prostor určitý 

podnik (podnikatele) vypoví tuto smlouvu, a za účelem výkonu obdobných prací uzavře 

novou smlouvu s jiným podnikem, pokud zároveň nedojde k převodu hmotných nebo 

                                                 
67 Odst. 6 rozsudku C-13/95 (Süzen) 
68 Odst. 11 citovaného rozsudku. 
69 Odst. 12 a 13 citovaného rozsudku. 
70 Odst. 16 citovaného rozsudku. 



Jan Kříž                                                              Převod podniku v evropském (a českém) pracovním právu 
 

 33 

nehmotných prostředků nebo většiny zaměstnanců (ve smyslu jejich počtu a schopností), 

kteří byli původním zaměstnavatelem přiděleni k provádění předmětné smlouvy" 71.  

Jestliže rozhodnutí Schmidt představuje maximum v extenzivním výkladu Směrnice 

ze strany Evropského soudního dvora, pak případ Süzen lze zřejmě chápat jako určitý 

obrat v přístupu k interpretaci dané právní úpravy a to směrem k poněkud 

zdrženlivějšímu a méně extenzivnímu výkladu než dosud. Bohužel však tento 

"myšlenkový obrat" není postaven na příliš přesvědčivé argumentaci, ale je spíše 

doprovázen poněkud zmateným zdůvodněním, ze kterého je nejvíce patrný hlavně 

"úlek" Soudu nad tím, jaké reakce vyvolalo jeho dosavadní rozhodování.  

 

3.2.10. Dílčí závěry a hodnocení 

 

 Evropskému soudnímu dvoru se tedy přes veškeré obtíže podařilo v průběhu 

mnoha let účinnosti původní směrnice 77/187/EHS definovat klíčový pojem podnik, 

resp. kritéria a podstatné okolnosti pro jeho posouzení. Část této judikatury byla 

zapracována do právní úpravy novelizační směrnicí 98/50/ES a především se odrazila v 

textu aktuální směrnice 2001/23/ES. Soud vychází z velmi širokého pojetí, přičemž 

akcentuje teleologický výklad, tedy bere ohled hlavně na účel Směrnice v podobě 

ochrany zaměstnanců. Stanoví proto, že je nutno zohlednit vždy všechny faktické 

okolnosti týkající se podniku, který je převáděn. Tuto nekonkrétnost později zmírňuje 

alespoň demonstrativním výčtem kritérií uplatnitelných při takovém posouzení. Soud 

zavádí pojem podniku jakožto „hospodářské jednotky“, která je stabilní (tj. existuje 

delší dobu), není vázána jen na jednu smlouvu či na jednu zakázku a dále je funkční, 

tzn. v době převodu je v provozu (postačí zřejmě i pokud je alespoň provozuschopná). 

Tuto hospodářskou jednotku Soud definuje jako organizované seskupení osob a 

majetku určeného k výkonu ekonomické činnosti a sledující určitý cíl, přičemž není 

rozhodná právní povaha jednotky ani způsob jejího financování (zda z veřejných či 

soukromých zdrojů). 

 Podnikem ve smyslu Směrnice se rozumí podniky soukromé i veřejné, bez 

ohledu na to, zda jsou provozovány za účelem zisku nebo nikoliv. Definici uplatňované 

                                                 
71 Odst. 19 - 23 citovaného rozsudku. 
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ESD tak vyhovuje např. i nezisková nadace poskytující bezúplatně sociální služby. 

V této souvislosti je ovšem nutno odlišit činnost podniku a činnost orgánů veřejné 

správy, neboť správní reorganizace či převod správních funkcí do působnosti Směrnice, 

narozdíl od restrukturalizace podniků, nespadají. Soud také uplatňuje významné dělení 

na podniky služeb, jejichž činnost spočívá hlavně na pracovní síle, a výrobní podniky, 

kde význam hmotných prostředků převažuje nad tzv. osobní složkou. Právě u činností 

spočívajících zejména ve službách (jako úklidové práce, ostraha objektů apod.) Soud 

opakovaně uznal za podnik či jeho část i pouhé „organizované seskupení osob“, bez 

výraznějších hmotných prostředků, pokud stabilně vykonává určitou činnost. Není 

dále podstatné, zda činnost, kterou převáděná část podniku, vykonávala, je činností 

hlavní nebo pouze vedlejší, doplňkovou. Za část podniku Soud označil i jediného 

zaměstnance, pokud určité práce vykonává před převodem i po něm výhradně tato 

osoba.  

Pojetí podniku v evropském právu a zejména v judikatuře je tedy ekonomické, 

Evropský soudní dvůr nezkoumá a ani nestanoví, zda podnik je subjektem práva či jeho 

objektem, jak to (až na výjimky) rozlišuje například český právní řád, ale řadí pod tento 

termín téměř jakoukoliv „hospodářskou jednotku“ (ono již zmiňované „organizované 

seskupení osob a prostředků“), která vykonává určitou funkci nebo činnost, je relativně 

stabilní a je odlišitelná od jiné takové jednotky.  

Základním problémem právní úpravy je skutečnost, že podnik nebyl dlouho pro 

účely Směrnice definován, a současná částečná definice v čl. 1, odst. 1), písm.b) 

Směrnice není příliš vyčerpávající a bezproblémová. Rozhodovací praxe ESD navíc 

příliš nepřispívá tomu, aby byl tento problém překonán, když navzdory kritériím, která 

stanovil, Soud neustále přidává další, jimiž ta dosavadní mnohdy i popírá. Postup ESD 

je tak často těžko předvídatelný a jeho jednotící linii představuje zřejmě jen uplatňování 

teleologického výkladu ve prospěch rozšiřování ochrany zaměstnanců. To představuje 

značnou právní nejistotu pro převodce podniků a zejména pak pro jejich nabyvatele, ale 

i pro osoby (podnikatele), kteří činí určitou majetkovou nebo personální transakci, jež 

zjevně neodpovídá dispozici s podnikem, ale je za takovou na základě rozhodnutí Soudu 

zpětně prohlášena se všemi důsledky, které z toho plynou.  
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3.3. Podnik v českém právu  

 

3.3.1. Podnik podle obchodního zkáoníku 

 

 V českém právním řádu je podnik definován v § 5, odst. 1) obchodního 

zákoníku72 (ObchZ)  jako "soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání". Následný demonstrativní výčet uvádí, že k podniku náleží věci, práva a 

jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Hmotné složky představují typicky 

budovy, stroje, motorová vozidla apod. Nehmotnými složkami se rozumí předměty 

průmyslového a jiného duševního vlastnictví, licence k nim atd. Osobní složku pak 

představují v zásadě zaměstnanci, kteří v podniku pracují.  

Podstatné pro současné české právo je chápání podniku jako věci (§5, odst. 2) 

ObchZ), nikoliv jako právnické osoby, jedná se tedy o objekt právních vztahů, ne o 

jejich subjekt. § 5, odst. 2) ObchZ dále stanoví, že podnik je věc hromadná a na jeho 

právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Obchodní zákoník ani 

občanský zákoník73 (ObčZ) přesněji nevymezují pojem věci hromadné, byť ho oba 

předpisy používají. Podle právní nauky význam věci hromadné spočívá v tom, že jde o 

soubor samostatných věcí a dalších statků, které představují jednotný celek s ohledem 

na společné účelové určení, zejména s ohledem na hospodářský význam tohoto celku74. 

Podnik je tedy předmětem vlastnického práva a je způsobilý být předmětem různých 

právních dispozic. Z pracovněprávního hlediska je podstatné, že součástí podniku jsou 

zaměstnanci a že jejich pracovněprávní vztahy náležejí k podniku. Při převodech 

podniku na jinou osobu jsou pak převáděny i právní vztahy zaměstnanců vůči 

podnikateli na jiný subjekt75. 

  České právo volí tzv. objektivní pojetí podniku, tedy zákon sám stanoví, co se 

podnikem rozumí, a nenechává tuto volbu na podnikateli, který je jeho provozovatelem 

Důvodem je zájem na právní jistotě při soukromoprávních dispozicích. Na vůli 

                                                 
72 Zákon č. 513/1991 Sb. 
73 Zákon č. 40/1964 Sb. 
74 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Díl 1. Obecná část. 4. 
vyd. Praha: ASPI, 2005. Str. 273. 
75 § 476, odst. 1); § 477, odst. 1); § 480; § 488e, odst. 2) a odst. 4) ObchZ. 
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podnikatele je ale výběr konkrétních hodnot, které budou podnik tvořit, tj. nákup 

konkrétních strojů, nemovitostí atd. a výběr konkrétních zaměstnanců76. Rozhodné je, 

zda jednotlivé prvky podniku k jeho provozování fakticky slouží, resp. mohou sloužit, 

eventuální přerušení nebo dočasné zastavení činnosti tedy neznamenají zánik podniku77. 

 Od pojmu podniku ve smyslu ObchZ je třeba odlišit státní podnik ve smyslu 

zákona č. 77/1997 Sb. Státní podnik78 je právnickou osobou zřízenou státem. Jedná se o 

formu provozování podnikatelské činnosti s majetkem státu svým jménem a na vlastní 

odpovědnost79. Státní podnik lze považovat za podnikatele ve smyslu obchodního 

zákoníku, neboť se jedná o „osobu, která podniká na základě jiného než živnostenského 

oprávnění podle zvláštních předpisů“80. Toto oprávnění plyne přímo ex lege, ze zákona 

č. 77/1997 Sb., resp. z konkrétní zakládací listiny, kterou je státní podnik zakládán81. 

Jestliže tedy ObchZ v § 5, odst. 1) váže existenci podniku na osobu podnikatele, lze říci, 

že i v případě státního podniku se rovněž jedná o „podnikatele, který provozuje podnik“ 

v pojetí ObchZ. To má praktický význam zejména pro privatizaci takových subjektů 

(resp. jejich majetku), ale i pro další dispozice se státními podniky nebo jejich částmi. 

Z výše uvedeného plyne, že se v takových situacích bude jednat o převod podniku ve 

smyslu obchodního zákoníku (ale i Směrnice), což má samozřejmě také příslušné 

pracovněprávní důsledky.  

 

3.3.2. Část podniku 

 

 V praxi bývá častým jevem, že podnik je určitým způsobem členěn, a jeví se 

proto jako nutné, aby právo vymezovalo pojem části podniku, protože i ta může být 

předmětem samostatných dispozic. Jak jsem již uvedl, podnik představuje soubor věcí a 

dalších hodnot. Podstatné tedy je rozlišit, kdy se jedná o převod jednotlivých věcí 

z majetku podniku, a kdy již jde o převod jeho části, která je způsobilá být předmětem 

právních vztahů jako celek. ObchZ v § 7 (s marginální rubrikou „organizační složka 

                                                 
76 ELIÁŠ, K. a kol. Kurs obchodního práva: obecná část, soutěžní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2007. Str. 126. 
77 ELIÁŠ, K. a kol.; citované dílo, str. 129. 
78 V současnosti lze zmínit např. Českou poštu, s.p. nebo Správu Letiště Praha, s.p.  
79 § 1, odst. 1) zákona č. 77/1997 Sb. 
80 § 2, odst. 2), písm. c) ObchZ. 
81 § 4 zákona č. 77/1997 Sb. 
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podniku“) hovoří o odštěpném závodu, jiné organizační složce a o provozovně. 

Zatímco provozovna je v uvedeném ustanovení definována, vymezení pojmu 

odštěpného závodu či jiné organizační složky zůstává judikatuře a doktríně. Podle 

Eliáše musí být odštěpný závod autonomně organizovanou hospodářskou jednotkou, 

prostorově a majetkově (popř. i účetně) zřetelně oddělenou od zbývajících částí podniku 

a musí být zapsán do obchodního rejstříku. Je dále nutné, aby v odštěpném závodu 

docházelo k právním jednáním (uzavírání smluv apod.)82. Obdobné postavení jako 

odštěpný závod má i jiná organizační složka podniku, jestliže zákon stanoví, že se 

zapisuje do obchodního rejstříku. Lze tak vytvářet i další, blíže nespecifikované části 

podniku, u nichž se připouští obdobná právní relevance jako u odštěpného závodu, 

včetně způsobilosti být předmětem právních vztahů a tedy i převodů83.     

 

3.3.3. Srovnání a zhodnocení komunitárního a českého pojetí podniku 

 

 České právo narozdíl od komunitární úpravy váže provozování podniku 

výhradně na osobu podnikatele. Zaměstnavatelé, jakými jsou např. nadace, občanské 

sdružení nebo obecně prospěšná společnost (popřípadě i veřejné vysoké školy aj.), však 

nenaplňují definici podnikatele obsaženou v ObchZ, a jejich činnost proto není 

provozováním podniku ve smyslu ObchZ. Obdobně to platí např. i pro fyzickou osobu – 

majitele rodinného domu, který zaměstnává paní na úklid tohoto domu. Prostory, 

vybavení a personál zmíněných právnických osob ani tento rodinný dům nepředstavují 

podnik podle českého práva. Evropské právo však volí pojetí mnohem širší. 

Je jednoznačné, že při převodu podniku, který odpovídá vymezení v ObchZ, se 

aplikuje také úprava obsažená ve Směrnici se všemi svými důsledky a z jednotlivých 

ustanovení je zřejmé, že ObchZ s tím počítá. Problematičtější se jeví situace, kdy určité 

majetkové a personální dispozice provádí právnická nebo fyzická osoba, která není 

podnikatelem ve smyslu ObchZ. Takové dispozice sice nepředstavují převod podniku 

podle českého obchodního práva, ale s ohledem na definici podniku obsaženou v článku 

                                                 
82  ELIÁŠ, K. a kol.; citované dílo, str. 132. Jako příklad autor uvádí situaci, kdy se podnik skládá 
z obchodních místností a z prodejny nábytku v centru města a z truhlářské dílny na periférii. Tuto dílnu 
nelze podle něj uznat za odštěpný závod podniku.   
83  ELIÁŠ, K. a kol.; citované dílo, str. 136. 
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1, odst. b) a c) Směrnice84 a hlavně s ohledem na judikaturu ESD mohou být 

považovány za převod podniku ve smyslu komunitárního práva.  

 Pokud vezmeme v úvahu konkrétní příklady: Převodem zaměstnanců mezi 

dvěma nadacemi se Soud zabýval v rozsudku C-29/91 (Stichting). Otázka, zda se 

v takovém případě jedná o podnik, zde ani nebyla sporná. Soud uznal, že k převodu 

podniku došlo a to dokonce i bez smluvního ujednání, pouze na základě faktických 

okolností. Problematická může být i situace, kdy výše zmíněný majitel rodinného 

domku tento dům prodá a ukončí smlouvu s paní na úklid. Lze označit prodej domu, 

který tato paní dosud uklízela, za převod podniku? Jestliže ano, pak by mohla na novém 

majiteli požadovat, aby ji i nadále zaměstnával.  

V českém právu je podnik vcelku uspokojivým způsobem definován a je spojený 

s osobou podnikatele, přičemž pojem podnikatele je také dostatečně vymezen. Evropské 

právo naproti tomu vychází z pojmu hospodářské jednotky, která vykonává 

hospodářskou činnost. Domnívám se ale, že není namístě označovat dobročinnou 

nadaci a podobné subjekty poskytující sociální služby za ekonomickou jednotku, což je 

pojem odkazující spíše k činnostem blízkým podnikání, jako jsou výroba, obchod, 

komerční služby atd. než k aktivitám, které se spíše blíží činnosti veřejné správy jako 

třeba sociální služby, bezúplatné vzdělávání apod. 

Komunitární úprava ochrany práv zaměstnanců pokrývá zřejmě všechny případy 

dispozic s podnikem, k nimž dochází podle obchodního zákoníku, a které provádějí 

podnikatelé (ve smyslu ObchZ). Rovněž osoby, které podle českého práva nejsou 

podnikateli a neprovozují podnik ve smyslu ObchZ, mohou podléhat působnosti 

Směrnice, jestliže převádějí na jiný subjekt prostředky nebo činnost, které naplňují 

komunitární definici podniku. Je zřejmé, že pojmosloví komunitárního práva a práva 

členských států se nemůže vždy shodovat a často se také neshoduje. Myslím si ale, že 

to, jak je podnik chápán v českém právu, představuje racionálnější přístup, než 

koncepce prosazovaná ESD. Z preambule Směrnice i z literatury plyne, že evropská 

úprava má chránit zaměstnance před strukturálními změnami, které vyvolává zejména 

uskutečňování společného trhu EU85. Společný trh ale představují (tvoří) podnikatelské 

subjekty, nikoliv občanská sdružení nebo nadace.  

                                                 
84 Hospodářská jednotka (organizované seskupení prostředků) vykonávající určitou hospodářskou činnost  
s cílem dosáhnout zisk nebo bez tohoto cíle, nehledě na to, zda jde o veřejný či soukromý podnik. 
85 Odst. 2, 5, 7 preambule Směrnice.  
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Dělícím kritériem zde sice nemůže být jen zisk, protože zmíněnou 

„hospodářskou činnost“ mohou jistě provozovat i osoby, jejichž cílem není dosahování 

zisku, jako tomu často bývá např. u komunálních podniků86. Dělítkem by tak měl být 

charakter provozované činnosti a Směrnice i Soud by měly diferencovat mezi 

hospodářskou činností, coby pojmem značícím převážně aktivity podnikatelského 

charakteru na jedné straně a mezi sociálními, kulturními, vzdělávacími a dalšími 

aktivitami na straně druhé.        

 

 

 

 

                                                 
86 Jak Soud judikoval např. v rozsudku C-175/99 (Mayeur). 
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4. PŘEVOD PODNIKU  
 

4.1. Vymezení pojmu převodu podniku 

 

4.1.1. Terminologické otázky 

 

 Vymezení pojmu převod podniku, na nějž jsou navázány důsledky Směrnice, 

představuje ústřední prvek celé právní úpravy. Kromě otázek týkajících se obsahových 

náležitostí, které byly bohatě rozvedeny judikaturou Evropského soudního dvora, zde 

ovšem vyvstávají i některé jazykové problémy. Český text Směrnice používá spojení 

„převod podniku, který vyplývá ze smluvního převodu nebo sloučení“. Anglické znění 

Směrnice však obsahuje formulaci “transfer of an undertaking as a result of a legal 

transfer or merger”. Původnímu spojení “legal transfer” (doslovně přeloženo “právní 

převod”) má tedy v češtině korespondovat výraz “smluvní převod”. S přihlédnutím k 

rozdílnému významu (rozsahu, resp. obsahu) pojmů “právní” a “smluvní” a i s 

přihlédnutím k rozhodovací praxi ESD by ovšem použití výrazu “smluvní převod” bylo 

přílišným zúžením jeho původního významu. Jak bude rozebráno níže, Směrnice se 

vztahuje nejen na situace, kdy ke změně vlastníka nebo provozovatele podniku dochází 

na základě smluvního ujednání mezi převodcem a nabyvatelem. Naopak, její působnost 

je mnohem širší.   

 V české právní terminologii kromě toho panují rozdílné názory, pokud jde o 

významy pojmů “převod” a “přechod”. Někteří autoři87 uvádějí, že převod představuje 

situaci, kdy dochází ke změně vlastníka (nebo např. provozovatele podniku) na základě 

právního úkonu (smlouvy), zatímco přechod je změnou vlastníka v důsledku jiné právní 

skutečnosti – např. právní události, kterou může být typicky smrt zůstavitele nebo třeba 

nedobrovolná dražba. Naproti tomu je jinými autory88 uváděno, že převod představuje 

                                                 
87 FIALA, J. a kol. Občanské právo. 1. vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2006. Str. 80.; KNAPPOVÁ, 
M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Díl 1. Obecná část. 4. vyd. Praha: ASPI, 
2005. Str. 346-347.  
88 PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo I. díl. Úvod do obchodního práva, osoby v podnikání. 1. vyd. 
Praha: ASPI, 2005, str. 224-226. 
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vlastní ujednání o majetkové dispozici (tzv. titulus), zatímco přechod je realizací tohoto 

ujednání, tedy vlastním předáním věci, popř.  změnou vlastnického či jiného 

dispozičního práva (tzv. modus). 

 Zákoník práce89 (ZP) v ustanoveních, která transponují Směrnici do českého 

právního řádu, používá spojení „převod činnosti zaměstnavatele” a „přechod práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů”, popř. „přechod výkonu práv a povinností”. Lze 

z toho dovodit, že se kloní k pojetí, kdy převod činnosti je příčinou přechodu práv a 

povinností, resp. příčinou přechodu jejich výkonu90. To tedy odpovídá posléze zmíněné 

tradiční koncepci titulu a modu. Navzdory možným terminologickým nepřesnostem se 

budu v dalším textu primárně držet Směrnicí uváděného pojmu převod (podniku)91, s 

tím, že rozeberu jeho obsah podle evropského práva, které představuje východisko celé 

právní úpravy. V návaznosti na to se pak budu věnovat i zmíněné české úpravě 

obsažené v zákoníku práce, obchodním zákoníku a dalších právních předpisech, s tím, 

že zde budu respektovat českou právní terminologii. 

 

4.1.2. Obecné rozdělení dispozic týkajících se podniku 

 

V praxi lze rozlišit tři základní typy ekonomických transakcí, které se mohou 

zásadně dotýkat podniku. I když ekonomický význam a důsledky mohou být u všech 

typů těchto transakcí podstatné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, jejich 

právní dopady jsou odlišné: 

 

a) Share deal 

 

Pojem share deal představuje změnu v osobě, která je vlastníkem obchodního 

podílu ve společnosti, resp. právnické osobě, které patří podnik. Nedochází tedy ke 

změně vlastníka podniku navenek ani ke změně zaměstnavatele, ale pouze k vnitřní 

                                                 
89 Zákon č. 262/2006 Sb. 
90 Arg. § 338, odst. 2), věta první: „Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele […] k jinému 
zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na 
přejímajícího zaměstnavatele." 
91 Tento pojem používá jak český text Směrnice, tak i česká, popř. slovenská odborná literatura vztahující 
se ke Směrnici – např. GREGOROVÁ, Z.; cit. dílo; BARANCOVÁ, H.; cit. dílo; DOBEŠ, P. Několik 
poznámek k převodu (části) podniku. Právní rozhledy, 2007, č. 19, str. 707-713. 
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změně struktury právnické osoby. Ačkoliv to v praxi může mít zásadní faktické i 

ekonomické důsledky pro zaměstnance, z právního hlediska se jejich postavení vlivem 

samotné transakce nemění. Proto jim není poskytována žádná zvláštní ochrana a tato 

nastupuje až v návaznosti na eventuální zmíněné důsledky, jakými může být např. 

hromadné propouštění apod92.  

 

b) Asset deal 

 

 Asset deal je klasickou situací, kdy dochází k převodu podniku v „čisté podobě“, 

tedy k dispozici s věcmi, majetkem a závazky. Nejčastěji se jedná o prodej nebo nájem 

podniku, popř. jeho části. V současné podnikatelské praxi je také často využívan tzv. 

outsourcing (eventuálně i opačný proces – insourcing), kdy je část podniku, která 

neslouží k uskutečňování hlavní činnosti podnikatele, vyčleněna a převedena na jiného 

podnikatele93.  

 

c) Mergers  

 

 Posledním typem transakcí jsou fúze a přeměny. Jedná se o situace, kdy dochází 

nejen ke změně ve struktuře – podstatě právnické osoby, ale pravidelně také 

k univerzálnímu právnímu nástupnictví a v důsledku toho i k převodu podniku a celého 

majetku na nástupnickou společnost, tedy i k převodu pracovněprávních závazků 

z původního zaměstnavatele na nového – nabyvatele podniku94.   

4.2. Směrnice a judikatura ESD 

 

4.2.1. Směrnice 

 

Podle článku 1, odst. 1., písm a) se Směrnice vztahuje na „veškeré převody 

podniku, závodu nebo části podniku nebo závodu na jiného zaměstnavatele, které 

vyplývají ze smluvního převodu nebo sloučení“.  Výslovně je přitom uvedeno, že za 

                                                 
92 FASTRICH, L.; citované dílo, str. 23. 
93 Tamtéž, str. 24. 
94 Tamtéž, str. 25. 



Jan Kříž                                                              Převod podniku v evropském (a českém) pracovním právu 
 

 43 

převod podniku ve smyslu Směrnice se nepovažuje správní reorganizace orgánů veřejné 

správy nebo převod správních funkcí mezi orgány veřejné správy. Dále jsou z 

působnosti vyloučeny situace, kdy převodce je předmětem konkursního řízení nebo 

obdobného úpadkového řízení, které bylo zahájeno s cílem likvidace majetku převodce, 

a které probíhá pod dohledem příslušného orgánu veřejné moci (kterým může být 

správce konkurzní podstaty schválený příslušným orgánem veřejné moci, tj. nejčastěji 

soudem). 

Jak již bylo naznačeno výše, vznikají v aplikační praxi nejasnosti ohledně toho, 

jaké transakce lze pod uvedenou definici převodu podniku zahrnout. Nepochybně se 

bude jednat o klasické dispozice s podnikem či jeho částí, kterými jsou prodej nebo 

nájem či leasing. V praxi zřejmě ne příliš častý, ale jinak myslitelný, je i převod 

podniku na základě darovací smlouvy. K převodu může dále dojít, je-li podnik 

předmětem zástavního práva, pokud je v likvidaci či v insolvenci. Eliáš95 uvádí, že 

v českém právu může podnik být také předmětem vkladu do obchodní společnosti, do 

tichého společenství nebo do sdružení podle § 829 ObčZ, přičemž dodává, že poslední 

dvě situace jsou složité vlastnicky a domnívám se, že tím pádem i z hlediska určení 

toho, kdo je nabyvatelem pro účely pracovněprávní (tj. i pro účely Směrnice).  

Zvláštní případy představuje dědění. Dědit lze sice jen po fyzické osobě, ale 

dědicem (ze závěti) a tedy nabyvatelem podniku může být i právnická osoba. Cestou 

odúmrti pak může nabyvatelem podniku v českém právním řádu být i stát. Dále pojem 

převodu zahrnuje fúze, přeměny a rozdělení obchodních společností (a družstev), popř. 

dalších právnických osob96. Mezi časté jevy, byť nebývají v právních řádech členských 

států EU výslovně podchyceny, patří outsourcing a insourcing. I v případě, že se jedná o 

dispozice na základě tzv. inominátních smluv, zpravidla nebývá pochyb, že jde o převod 

podniku. Rovněž jsou zahrnuty privatizace státních podniků nebo organizací. 

Většina zmíněných situací má společné to, že se jedná o dispozice, s nimiž 

právní řády výslovně počítají a dotčené osoby (převodci, nabyvatelé, zaměstnanci atd.) 

se tedy mohou spolehnout na relativně vysoký stupeň právní jistoty při jejich realizaci. 

Určitou výjimku může představovat zmíněný outsourcing, tomu se ale o to více věnuje 

soudní praxe, včetně Evropského soudního dvora. Právě judikatura ESD ale vytvořila 

                                                 
95 ELIÁŠ, K. a kol.; citované dílo, str. 137. 
96 Tamtéž.  
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velmi abstraktní pravidla pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o převod ve 

smyslu Směrnice a významně rozšířila spektrum situací, které budou Směrnicí zahrnuty.      

 

4.2.2. Judikatura - obecné pravidlo 

 

 Ve věci C-101/87 (Bork International) Soud definoval obecné pravidlo pro 

určení transakcí, které jsou chápány jako převod podniku. Skutkový stav byl v daném 

případě následující: Dánská společnost P. Bork International si pronajala továrnu na 

výrobu bukové dýhy. Po určité době smlouvu o nájmu řádně vypověděla a předtím 

propustila všechny zaměstnance továrny. Následně vlastník prodal továrnu jiné 

společnosti, která po několika týdnech převzala více než polovinu původních 

zaměstnanců, přičemž nezaměstnala žádné nové, a obnovila výrobu. Část propuštěných 

zaměstnanců, kteří nebyli převzati novým zaměstnavatelem, namítala u dánského 

soudu, že jejich pracovní poměry byly rovněž převedeny na novou společnost. 

Nabyvatel továrny se ovšem bránil tím, že použití Směrnice předpokládá uzavření 

smlouvy mezi původním a novým zaměstnavatelem. ESD byl proto požádán o výklad, 

zda se v této situaci jedná o převod podle Směrnice.  

 Soud k tomu uvádí, že na základě ustálené judikatury je cílem Směrnice zajistit 

ochranu práv zaměstnanců v případě změny zaměstnavatele, tím, že jim je umožněno 

zůstat v pracovním poměru u nového zaměstnavatele za stejných podmínek jako u 

převodce. Směrnice se proto použije kdekoliv v kontextu smluvních vztahů, kde 

dochází ke změně právnické nebo fyzické osoby, která je odpovědná za provoz 

podniku, a která nastupuje do práv a povinností zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům podniku97.  

 V konkrétním případě tedy podle Soudu výsledná operace, po vypovězení 

smlouvy o nájmu podniku a po jeho následném prodeji třetí osobě, spadá do působnosti 

Směrnice. Skutečnost, že k převodu došlo ve dvou fázích, prostřednictvím vlastníka 

podniku, není překážkou pro aplikaci Směrnice, pokud si podnik zachová svoji identitu, 

                                                 
97 Rozsudek C-101/87 (Bork International), odst. 13. 
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což je naplněno v případě, kdy je převeden jako funkční a nový zaměstnavatel 

pokračuje v jeho provozování98. 

 Evropský soudní dvůr tímto rozsudkem dal pojmu smluvní (právní) převod 

podniku velmi široký rámec, když dovodil, že k němu může dojít "kdekoliv v kontextu 

smluvních vztahů", což je formulace poměrně široká. Z tohoto i z dalších rozhodnutí 

jsou ale zřejmé konkrétnější situace, které pod tím lze, vedle uzavření přímé smlouvy 

mezi převodcem a nabyvatelem, rozumět.  

 

4.2.3. Navazující judikatura - speciální případy převodu 

 

ESD své závěry z rozsudku Bork International prohloubil v dalších 

rozhodnutích. Ve věci C-29/91 (Stichting) se Soud zabýval situací, kdy se nizozemské 

město Groningen rozhodlo ukončit poskytování dotací jedné dobročinné nadaci a začalo 

tyto dotace poskytovat jiné nadaci. Tento druhý subjekt převzal většinu aktivit i klientů 

původní nadace a také část jejích zaměstnanců, aniž by se tak stalo ve formě smlouvy či 

jiného ujednání mezi oběma nadacemi.  

Soud s poukazem na teleologický výklad (tedy na účel Směrnice v podobě 

ochrany práv zaměstnanců) a s ohledem na závěry vyslovené v rozsudku Bork 

International (ale i ve věci Hidalgo and Others) opětovně uvedl, že Směrnice se použije 

„kdykoliv, kdy v kontextu smluvních vztahů dochází ke změně fyzické či právnické 

osoby, která je odpovědná za provoz podniku, a která je nositelem povinností 

zaměstnavatele vůči zaměstnancům podniku“99. Soud dále zdůraznil, že předpokladem 

pro aplikaci Směrnice není, aby k převodu došlo na základě smlouvy, resp. 

dvoustranného ujednání. Jestliže v případu Bork International se uskutečnil převod ve 

smyslu Směrnice poté, co pronajímatel podniku vypověděl nájemci nájemní smlouvu a 

tento následně podnik prodal třetí osobě, jednalo se, podle Soudu, ze strany majitele 

podniku o stejně autonomní a jednostranné rozhodnutí, jako v případě města, které se 

rozhodne ukončit poskytování dotací určitému subjektu100.  

                                                 
98 Citovaný rozsudek, odst. 14. 
99 Rozsudek C-29/91 (Stichting), odst. 11. 
100 Citovaný rozsudek, odst. 17 
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 Obdobně jako v uvedeném případě postupoval Soud i ve spojených věcech C-

171/94 a 172/94 (Merckx and Neuhuys). Zde posoudil jako převod podniku či jeho části 

převedení 14 zaměstnanců ze 60 z jedné společnosti na druhou, přičemž mezi těmito 

společnostmi nebyl dán žádný smluvní vztah. Pojítkem bylo pouze převedení 

distribučních oprávnění na vozy společnosti Ford v regionu města Brusel. K tomuto 

převodu došlo tak, že belgická pobočka společnosti Ford ukončila smlouvu s jednou 

distribuční společností a následně uzavřela nový smluvní vztah s jinou společností, 

která poté převzala i zmíněnou část zaměstnanců. 

Výchozí formulace "kdekoliv v kontextu smluvních vztahů" zde dostává další 

rozměr, když ekonomická jednotka považovaná za podnik není vůbec smluvně 

převáděna a to ani s výše zmiňovaným mezičlánkem v osobě vlastníka. Skutečnosti, 

které zde vyvolávají změnu zaměstnavatele, tj. ukončení poskytování veřejných dotací 

nebo převod distribučního oprávnění, rovněž nejsou smluvní povahy, jde spíše o 

faktické okolnosti. 

 

4.2.4. Veřejné zakázky 

 

 Již v části týkající se vymezení pojmu podnik jsem zmínil rozsudek ve 

spojených věcech C-173/96 a C-247/96 (Hidalgo and Others). Připomeňme, že se 

jednalo o činnosti, které soukromé společnosti zajišťovaly pro subjekty veřejné správy. 

Po vyhlášení nového výběrového řízení pak tyto činnosti začaly vykonávat jiné 

společnosti, k nimž přešla část zaměstnanců, a tito za stejných podmínek a s obsahově 

nezměněnými pracovními smlouvami prováděli stejné práce pro nového 

zaměstnavatele. Původní a nový zaměstnavatel však neuzavřeli žádnou smlouvu ani 

„faktickou dohodu“, neexistoval mezi nimi žádný právní vztah. ESD měl posoudit, zda 

tato situace představuje převod ve smyslu Směrnice. 

 Podle Soudu není rozhodné, že mezi původním a stávajícím zaměstnavatelem 

neexistuje žádný smluvní či právní vztah, stačí i "zprostředkování", resp. spojení v 

podobě třetí osoby, pro kterou je činnost vykonávána. Není tedy nutné, aby existoval 

přímý smluvní vztah mezi převodcem a nabyvatelem; převod se také může uskutečnit 

ve dvou fázích se zprostředkováním třetí osoby jako třeba vlastníkem či osobou, která 
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navyšuje kapitál101. Účelem Směrnice je zachování kontinuity pracovních vztahů v 

rámci určité ekonomické jednotky, nezávisle na změnách jejího vlastníka. 

Rozhodujícím kritériem tak je pouze to, zda si tato jednotka zachová svoji identitu102. 

Závěr Soudu proto zní, že: "Směrnice se použije v situaci, kdy veřejnoprávní korporace, 

která udělila zakázku na poskytování určitých služeb, po uplynutí sjednané doby udělí 

stejnou zakázku jiné osobě, za předpokladu, že tato změna je doprovázena převodem 

ekonomické jednotky mezi těmito dvěma podniky."103 

 Ve věci Hidalgo and Others tedy Soud rozšířil působnost Směrnice, resp. pojmu 

převodu podniku i na situaci, kdy veřejnoprávní subjekt pověří na základě výběrového 

řízení provozováním určitých služeb jinou osobu než dosud. Soud zde ve své 

argumentaci potvrdil možnost "zprostředkování" převodu v podobě osoby vlastníka 

podniku, popř. osoby, která navyšuje kapitál nebo pro kterou je vykonávána předmětná 

činnost.  

 

4.2.5. Převod v rámci skupiny společností 

 
 
 Smyslem ochrany poskytované Směrnicí při převodu podniku má být zmírnění 

dopadů různých restrukturalizačních procesů, které probíhají na národní i komunitární 

úrovni104. Jedním z takovýchto jevů je i častější vytváření koncernů, které představují 

skupinu právně samostatných podniků, ale fakticky a ekonomicky se jedná o jeden 

celek105. Ve věci C-234/98 (Allen and Others) Soud řešil otázku, zda se Směrnice 

vztahuje i na převod zaměstnanců mezi společnostmi v rámci jedné koncernové skupiny 

se společným vlastníkem. 

 Společnosti ACC a AMS, které se zabývaly ražením tunelů v dolech, byly 

stoprocentními dceřinnými společnostmi holdingu AMCO Group. Své služby 

poskytovaly třetí osobě – vlastníkovi dolů na jeho pozemcích a s jeho strojovým 

vybavením. ACC v roce 1994 vyhrála jedno z pravidelných výběrových řízení na další 

                                                 
101 Rozsudek ve spojených věcech C-173/96 a C-247/96 (Hidalgo and Others), odst. 23. 
102 Citovaný rozsudek, odst. 21. 
103 Citovaný rozsudek , výroková část. 
104 Preambule směrnice 2001/23/ES, odst. 2. 
105 PELIKÁNOVÁ, I.; ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. 
díl. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006, str. 139. 



Jan Kříž                                                              Převod podniku v evropském (a českém) pracovním právu 
 

 48 

poskytování části služeb, s tím, že již v podané nabídce uváděla záměr využít pro tyto 

práce jako subdodavatele AMS, u níž pracovali zaměstnanci za méně výhodných 

podmínek, a představovali tak levnější pracovní sílu.  

 Následně ACC propustila část svých zaměstnanců s tím, že byli okamžitě znovu 

zaměstnáni společností AMS, ovšem za oněch méně výhodných podmínek. Po určité 

době (před dalším výběrovým řízením) se ACC rozhodla nepokračovat v 

subdodavatelském vztahu s AMS, ale provádět práce opět samostatně, k čemuž zpátky 

převzala své dřívější zaměstnance. Pracovní podmínky, které jim ACC nabídla, byly 

výhodnější než u AMS, ale méně výhodné než které měli tito zaměstnanci původně u 

ACC před prvním převodem v roce 1994.  

 Převádění zaměstnanci namítali, že došlo postupně ke dvěma převodům podniku 

(z ACC na AMS v roce 1994 a následně zpět z AMS na ACC), a že mají nárok být 

zaměstnáni za původních, tedy výhodnějších, podmínek. Naproti tomu ACC odmítala, 

že by vůbec došlo k převodu podniku. Britský soud, který se případem zabýval, věc 

předložil ESD k posouzení s otázkou, zda se Směrnice vztahuje na převod zaměstnanců 

mezi dvěma společnostmi v rámci jedné skupiny, které mají stejného vlastníka, 

management, provozovnu i stejnou činnost nebo zda tyto společnosti představují 

dohromady jeden podnik. Mezi oběma společnostmi mj. nedošlo k žádnému převodu 

strojů, materiálu či jiného majetku 

 Soud opětovně zdůraznil, že Směrnice se uplatní vždy, když následkem převodu 

nebo fúze dojde ke změně fyzické nebo právnické osoby, která je odpovědná za 

provoz podniku, a která na základě této skutečnosti nastupuje vůči zaměstnancům do 

práv a povinností zaměstnavatele, nezávisle na tom, zda došlo i k převodu vlastnictví 

podniku106. Z toho je podle Soudu zřejmé, že Směrnice pokrývá jakoukoliv právní 

změnu v osobě zaměstnavatele, jsou-li splněny ostatní podmínky, které právní úprava 

předpokládá. Směrnice se proto použije na převod mezi dvěma dceřinnými 

společnostmi v rámci jedné skupiny i když představují odlišné právní subjekty107. 

Skutečnost, že obě společnosti jsou majetkově a personálně propojeny, nemůže podle 

Soudu vylučovat aplikaci Směrnice, pokud mezi nimi došlo k převodu hospodářské 

jednotky ve významu daném judikaturou ESD108. I když ražení podzemních tunelů 

                                                 
106 Rozsudek C-234/98 (Allen and Others), odst. 16. 
107 Odst. 17 citovaného rozsudku. 
108 Odst. 34 citovaného rozsudku. 
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vyžaduje značné materiální vybavení a nelze jej považovat za činnost spočívající 

především na lidské práci (ve smyslu rozsudků Hidalgo and Others; Schmidt; resp. 

Süzen) ani to, že nedošlo k převodu vlastnictví tohoto vybavení, nevylučuje existenci 

převodu podniku109. 

 Ve svých závěrech proto Soud jednoznačně vyjádřil, že "Narozdíl od soutěžního 

práva, nic neospravedlňuje to, aby  jednotné vystupování mateřské společnosti a jejích 

dceřinných společností na trhu mělo větší význam pro aplikaci Směrnice než formální 

oddělení těchto společností, které mají odlišnou právní identitu."110 

 

4.2.6. Privatizace státních podniků a organizací 

 

 V právní věci Collino111 se Soud zabýval otázkami spojenými s privatizací 

státního podniku, resp. státní organizace. Italské ministerstvo pošt a telekomunikací 

bylo zmocněno zákonem, aby udělilo výlučnou koncesi na provozování 

telekomunikačních služeb, které dosud provozovala státní organizace ASST, obchodní 

společnosti IRITEL založené za tímto účelem holdingovou společností, v níž měl 

stoprocentní podíl stát. Žalobce pan Collino byl zaměstnancem organizace ASST a v 

rámci uvedené transakce byl převeden do společnosti IRITEL, která měla nahradit 

ASST. IRITEL se následně transformoval na Telecom Italia.  

 Pan Collino zažaloval společnost Telecom Italia pro nesouhlas s podmínkami 

svého převodu od ASST k IRITELu. Namítal, že pro účely příplatků za odpracované 

roky mu má být započítávána i doba, po kterou dříve pracoval u ASST, neboť to plyne 

ze Směrnice. Telecom Italia tvrdil, že mezi ASST a IRITELem se neuskutečnil převod 

podniku ve smyslu Směrnice, neboť ASST jako státní organizace nepředstavuje podnik 

a navíc výkon předmětné činnosti (telekomunikační služby) byl podmíněn udělením 

správní koncese. Italský soud se v řízení obrátil na ESD s otázkou, zda se Směrnice 

uplatní při převodu založeném na rozhodnutí orgánu veřejné moci a na udělení 

veřejnoprávní koncese soukromoprávní společnosti kontrolované státem.  

                                                 
109 Odst. 30 citovaného rozsudku. 
110 Citovaný rozsudek, shrnutí, odst. 1. 
111 Rozsudek C-343/98 (Collino). 
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 Podle Evropského soudního dvora je ustáleným pravidlem, že Směrnice se 

vztahuje na převod jakékoliv jednotky, která provozuje ekonomickou činnost, bez 

ohledu na to, zda tak činí za účelem zisku nebo bez tohoto účelu112. Zároveň ale 

reorganizace veřejné správy nepředstavuje převod podniku, pokud se jedná o změny v 

činnostech, které jsou výkonem veřejné moci113. Soud dále uvádí, že z jeho judikatury v 

oblasti soutěžního práva (kterou lze ale použít i v tomto kontextu) plyne, že provoz 

veřejných telekomunikačních zařízení je ekonomickou činností. Navíc skutečnost, že 

tato aktivita je svěřena instituci, která tvoří součást veřejné správy, nemůže být sama o 

sobě důvodem, aby takový subjekt nebyl chápán jako veřejný podnik114. 

 Podle Soudu okolnost, že k převodu došlo na základě jednostranného rozhodnutí 

orgánu veřejné moci a nikoliv na základě smlouvy, nebrání použití Směrnice. ESD 

odkazuje na svůj rozsudek ve věci Stichting, kde se uskutečnil převod činností i 

zaměstnanců rovněž následkem jednostranného rozhodnutí – o ukončení veřejné 

podpory jedné právnické osobě, když tato podpora byla poté poskytovaná jinému 

subjektu, který taktéž provozoval předmětnou dotovanou činnost115. Převod podniku v 

případě Collino tedy spadá do působnosti Směrnice. Zaměstnanci, kteří jsou takovým 

převodem dotčeni, požívají ochrany dané Směrnicí, ovšem za předpokladu, že se na ně 

vztahovala ustanovení pracovního práva a nikoliv zvláštní úprava služebního poměru 

pro úředníky veřejné správy116.  

 

4.2.7. Dílčí závěry 

 

 I když pojem převod podniku představuje klíčový prvek celé právní úpravy, 

samotná Směrnice ho nevymezuje a tato úloha zůstává judikatuře. ESD postupně 

vytvořil abstraktní pravidla pro jeho vymezení a zabýval se i různými konkrétními 

situacemi, v nichž bylo sporné, zda jde o transakci spadající do působnosti Směrnice. 

Lze tak shrnout, že převod podniku je jakákoliv situace, kdy "v kontextu smluvních 

vztahů" dochází ke změně právnické nebo fyzické osoby, která je odpovědná za provoz 

                                                 
112 Citovaný rozsudek, odst. 30. 
113 Citovaný rozsudek, odst. 31. 
114 Citovaný rozsudek, odst. 33. 
115 Citovaný rozsudek, odst. 34. 
116 Citovaný rozsudek, výroková část, odst. 1 in fine. 
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podniku, a která nastupuje do práv a povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům 

podniku.  

 Není potřeba, aby mezi převodcem a nabyvatelem existoval přímý smluvní 

vztah, postačí i "zprostředkování" nebo určitý spojovací prvek. Tím může být např. 

vlastník podniku, který ho pronajme nejdříve jednomu nájemci a záhy po ukončení  

smlouvy opět jinému subjektu. Může se také jednat např. o distribuční oprávnění nebo 

o veřejnou dotaci, které příslušely určité osobě, a pak jim byly odebrány, resp. přešly 

na jinou osobu. Za převod uskutečněný na základě smlouvy se považuje i jednostranné 

ukončení smlouvy (její výpověď) u nájmu, popř. při prodeji podniku, např. pro porušení 

této smlouvy. Rovněž není překážkou, když takovéto ukončení právního vztahu plyne 

ze soudního rozhodnutí, které se o ustanovení smlouvy opírá. 

 Za převod se považují i převody mezi podniky jedné skupiny (koncernu), což 

ESD odůvodňuje tím, že v oblasti pracovněprávní (narozdíl od soutěžního práva) není 

důvod nerespektovat právní samostatnost jednotlivých členů koncernu, kteří jinak 

mohou ekonomicky a fakticky představovat jednu hospodářskou jednotku. Směrnice se 

také použije v případě privatizace státních podniků a státních organizací, pokud jimi 

vykonávaná činnost není výkonem veřejné správy, ale ekonomickou činností, a pokud 

se na jejich zaměstnance vztahuje obecné pracovní právo a nikoliv zvláštní právní 

úprava služebního poměru státních zaměstnanců. Na reorganizaci veřejné správy se 

naproti tomu Směrnice nevztahuje a výluku z působnosti představují také situace, kdy 

se podnik nachází v insolvenčním či obdobném řízení. 

 Určité jazykové a obsahové problémy, které jsou s významem pojmu "smluvní", 

resp. "právní převod" (legal transfer) spojeny, Soud překonal extenzivním výkladem, 

opět s poukazem na účel Směrnice, tj. s ohledem na ochranu zaměstnanců v co možná 

největší šíři. Ve výsledku tedy Směrnice zahrnuje nejen samotné smluvní převody, ale i 

transakce "založené na smlouvě". Zmíněné situace, kdy jakékoliv smluvní ujednání 

úplně chybí, pak posouvají význam pojmu "smluvní" převod ještě podstatně dále, k 

onomu méně konkrétnímu termínu "právní". Lze tedy říci, že rozebíraná právní úprava 

se spíše než "kdekoliv v kontextu smluvních vztahů" uplatní "kdekoliv v kontextu 

právních vztahů". 
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4.3. Převod a přechod v českém právu 

 

4.3.1. Hlavní rysy úpravy v zákoníku práce 

 

 Právní úprava obsažená ve směrnici č. 2001/23/ES byla do českého právního 

řádu transponována v podobě ustanovení Hlavy XV zákoníku práce117. Tato pasáž 

zákoníku práce se týká:  

1) přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, 

2) zániku práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická 

osoba a  

3) přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů118. 

 ZP nepoužívá, narozdíl od Směrnice, pojem "převod podniku", který má v 

českém právním řádu základ spíše v obchodním právu. Namísto toho volí výrazy 

"převod činnosti zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli" (popř. části činnosti), 

"převod úkolů zaměstnavatele" (resp. jejich části) a "přechod práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů". Na tomto místě je vhodné připomenout, resp. rozvést 

terminologické otázky týkající se pojmů převod a přechod. Zákoník práce chápe pojem 

přechod (práv a povinností) jako označení následku určité změny na straně 

zaměstnavatele. Ta bude nejčastěji vycházet z právního úkonu, na jehož základě se 

uskuteční zmíněný "převod činnosti" nebo "převod úkolů" k jinému zaměstnavateli. 

Přechodem se tedy rozumí změna v osobě, která je nositelem práv a povinností (zde 

tedy práv a povinností zaměstnavatele), zatímco převod je jednou z možných příčin této 

skutečnosti119. Nerozhoduje přitom ani právní důvod převodu ani to, zda zároveň 

dochází k převodu vlastnických práv120. 

 Základní zásadou je, v souladu se Směrnicí, kontinuita pracovněprávních 

vztahů i při změně zaměstnavatele, což je vyjádřeno v § 338, odst. 2 zákoníku práce: 

"Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo 

k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí 
                                                 
117 Pro upřesnění lze dodat, že i předchozí zákoník práce č. 65/1965 Sb. byl s ohledem na Směrnici již 
harmonizován a to na základě zákona č. 155/2000 Sb. 
118 Nadpis – marginální rubrika Hlavy XV zákoníku práce. 
119 Jinou příčinou přechodu práv a povinností v pracovněprávních vztazích může být typicky např. smrt  
zaměstnavatele, který je fyzickou osobou - § 342, odst. 1) ZP.  
120 § 338, odst. 2) zákoníku práce, poslední věta. 
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práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího 

zaměstnavatele." K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může kromě 

toho dojít jen v případech stanovených ZP nebo zvláštním právním předpisem (§ 338, 

odst. 1) ZP). Tuto zásadu označuje Gregorová jako zásadu legality121.  

 Zvláštním právním předpisem zde bude především obchodní zákoník, který v 

této souvislosti upravuje dispozice s podnikem (ve smyslu § 5 ObchZ), zánik a likvidaci 

obchodních společností a družstev atd. Dále sem lze zahrnout např. zákon o veřejných 

dražbách, insolvenční zákon, zákon o nadacích, zákon o státním podniku122 a další. 

Analýze konkrétních situací, které tyto právní předpisy v souvislosti s přechodem 

upravují, se budu věnovat v  samostatné části. Zákoník práce (zejména § 338) tak 

představuje obecnou úpravu problematiky a ostatní zákony, které ji případně rovněž 

řeší, jsou vůči ní speciální.  

 Zákoník práce dále v § 338, odst. 2) poměrně složitě definuje, že "Za úkoly nebo 

činnost zaměstnavatele se [...] považují zejména úkoly související se zajištěním výroby 

nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů, které 

právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na 

místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost." 

 Používaný termín "převod činností", resp. "převod úkolů" zaměstnavatele se 

zjevně velmi blíží pojmu "převod podniku", popř. "převod hospodářské jednotky", jak 

ho ve světle judikatury ESD chápe Směrnice. Klíčový pojem komunitární úpravy, totiž 

zmíněnou "hospodářskou jednotku" lze z hlediska českého práva přirovnat k 

zaměstnavateli, části zaměstnavatele, ale za určitých podmínek i k činnosti 

zaměstnavatele123. 

 Zákoník práce nepoužívá pojmy převodce a nabyvatel uváděné ve Směrnici, ale 

výrazy dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel. Za přejímajícího 

zaměstnavatele se (bez ohledu na právní důvod převodu a bez ohledu na to, zda dochází 

k převodu vlastnických práv) považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá 

jako zaměstnavatel (ve smyslu § 7-10 ZP) pokračovat v plnění úkolů nebo činností 

dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu124. Z toho mj. plyne, že 

                                                 
121 GREGOROVÁ, Z.; citované dílo, str. 1121. 
122 Zákony č. 26/2000 Sb., 182/2006 Sb., 227/1997 Sb., resp. 77/1997 Sb. 
123 BĚLINA, M. a kol.; Zákoník práce. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. Str. 882. 
124  § 338, odst. 2, poslední věta. 



Jan Kříž                                                              Převod podniku v evropském (a českém) pracovním právu 
 

 54 

přejímající zaměstnavatel musí mít příslušná oprávnění k činnosti a také příslušné 

vybavení, aby mohl v převzaté činnosti pokračovat125. Není však zcela zřejmé, jaké 

důsledky by měla mít situace, kdy přejímající zaměstnavatel tato oprávnění nebo 

vybavení nemá. I když ZP tyto náležitosti požaduje, domnívám se, že s nesplněním 

stanovených povinností nebude spojena žádná sankce týkající se platnosti či neplatnosti 

přechodu.  

 

4.3.2. Přechod práv a povinností 

 

 Podle § 338, odst. 2) ZP může tedy k přechodu práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů obecně dojít v těchto situacích: 

● následkem převodu úkolů nebo činností zaměstnavatele, popř. jejich částí k jinému  

   zaměstnavateli nebo 

● v důsledku převodu zaměstnavatele, popř. převodu části zaměstnavatele k jinému  

    zaměstnavateli126. 

 Z judikatury Nejvyššího soudu České republiky (NS) přitom plyne, že částí 

zaměstnavatele se rozumí organizační jednotka, útvar nebo jiná složka, která vyvíjí v 

rámci zaměstnavatele relativně samostatnou činnost, jíž se podílí na plnění úkolů (na 

předmětu činnosti) zaměstnavatele. Taková složka má vyčleněny určité prostředky 

(budovy, stroje, nářadí apod.) a prostory k provozování této činnosti, zpravidla je 

uvedena ve vnitřním organizačním předpisu zaměstnavatele (např. v organizačním řádu) 

a v jejím čele zpravidla stojí vedoucí zaměstnanec127. 

 Narozdíl od komunitárního práva se tedy připouští, aby k přechodu práv a 

povinností došlo i v případě pouhého převodu činnosti, úkolů nebo jejich části a to i 

při nepřevzetí hmotných, nehmotných a osobních složek sloužících k zajištění příslušné 

činnosti128. Z dalších ustanovení ZP pak plyne, že přechod nastává také: 

● následkem organizačních změn, dochází-li ke zrušení zaměstnavatele bez likvidace, 

● následkem zrušení zaměstnavatele s likvidací, 

● následkem smrti zaměstnavatele, je-li jím fyzická osoba. 
                                                 
125 BĚLINA, M. a kol.; citované dílo. Str. 881. 
126  Tamtéž. Str. 882. 
127  Rozsudek NS sp. zn. 2 Cdon 1053/96. 
128  BĚLINA, M. a kol.; citované dílo. Str. 883. 
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Smlouva o přechodu již existujících nároků zaměstnavatele vůči zaměstnanci a naopak 

je nepřípustná a jednalo by se o neplatný právní úkon. K takovému přechodu 

jednotlivých nároků ale může dojít a to na základě zákona129. 

 Zmíněnou zásadu legality, která je jedním z hlavních prvků české právní úpravy, 

podtrhuje i judikatura. Podle rozsudku NS sp. zn. 21 Cdo 906/2000 k přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů od dosavadního zaměstnavatele (dosavadního 

subjektu odpovědnostního vztahu) může dojít toliko na základě právního předpisu; je 

vyloučeno, aby nastal jen na základě smluvního ujednání zaměstnavatelských subjektů. 

Obdobně v rozsudku Městského soudu (MS) v Praze sp. zn. 10 Ca 250/2004 se uvádí, 

že přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě smluvního ujednání 

zaměstnavatelů není možný, pokud s předmětnou smlouvou zákoník práce ani žádný 

jiný právní předpis takové právní následky výslovně nespojuje. 

 Pokud se pokusíme se o strukturovaný výčet situací (byť nutně ne dokonalý a 

úplný), které bude transponovaná úprava v zákoníku práce zahrnovat, lze je vymezit 

takto: 

● transakce podnikatelů130 týkajících se podniku (ve smyslu ObchZ) a přeměny, fúze aj. 

v případě obchodních společností a družstev, 

● převody zaměstnanců uskutečňované tzv. neziskovým sektorem, tj. obecně 

prospěšnými společnostmi, občanskými sdruženími, nadacemi, ale i veřejnými 

vysokými školami nebo např. veřejnými výzkumnými institucemi apod., 

● převody zaměstnanců (úředníků) obcí a krajů a to i v případě, kdy vykonávají 

veřejnou (resp. státní) správu v tzv. přenesené působnosti. 

Úprava převodu podle ZP se tedy vztahuje jak na podnikatelský sektor, tak na sektor 

neziskový, a i na část veřejného sektoru v podobě obcí a krajů.  

 

4.3.3. Veřejná správa – organizační složky státu 

 

 V souladu s možností danou Směrnicí upravuje zákoník práce poněkud odlišně 

přechod práv a povinností u zaměstnanců organizačních složek státu. To vychází ze 

specifického postavení a vystupování státu v právních vztazích, kdy subjektem práva a 

                                                 
129  Tamtéž, str. 881-882. 
130 V nejširším smyslu, tedy včetně např. státních podniků. 
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tedy i účastníkem právních vztahů je stát – Česká republika, ale jedná za něj některá z 

jeho organizačních složek131. Úprava těchto situací v § 343 – 345 ZP rovněž vychází z 

kontinuity pracovněprávních vztahů a soustředí se především na určení toho, která 

organizační složka v případě zániku nebo převodu jiné organizační složky převezme 

dotčené zaměstnance. Z § 343 – 345 ZP plyne, že organizační složka státu může 

zaniknout sloučením nebo splynutím s jinou organizační složkou, rozdělením, 

zrušením132 a uplynutím doby, byla-li zřízena na dobu určitou. Rovněž je možné, aby 

část organizační složky státu byla převedena do jiné organizační složky. 

 V souvislosti se změnami v organizačních složkách státu pak ZP nehovoří o 

převodu činnosti či úkolů zaměstnavatele, ale o přechodu výkonu práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů. Je tomu tak proto, že při uvedených změnách, kdy dochází k 

převodu zaměstnanců mezi organizačními složkami, se nemění subjekt práv a 

povinností (resp. právních vztahů), kterým zůstává i nadále stát. Dochází ovšem k 

přechodu výkonu práv a povinností z těchto právních vztahů, když vůči převedeným 

zaměstnancům jedná za stát jiná organizační složka než dosud. 

 

4.3.4. Hodnocení 

 

 Navázání důsledků právní úpravy na faktickou změnu osoby odpovědné za 

podnik se jeví jako vcelku logické. Důsledky, do kterých tento prvek dovádí další 

judikatura Evropského soudního dvora, jsou již někdy problematičtější. Obdobně, jako 

u vymezení samotného pojmu podniku, i zde jde o otázku právní jistoty a to nejen 

převodce a nabyvatele, ale pochopitelně i zaměstnanců (i když se rozhodovací praxe 

ESD ve sporných situacích kloní spíše na jejich stranu). Tak, jako je problematické, 

když účastníci právních vztahů nemají jistotu o tom, zda určitá entita představuje 

podnik, může působit problémy, pokud lze obtížně předvídat, že určité jednání, ač to 

nemusí být vůbec zřejmé, bude chápáno jako převod podniku. 

 Nejmenší nejasnosti jsou zřejmě spojeny s převody v důsledků fúzí, kterými se 

judikatura ESD prakticky nezabývá a ani v literatuře nebývají zmiňovány jako 

                                                 
131 Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních vztazích. 
132 Na základě zvláštního právního předpisu nebo podle rozhodnutí zřizovatele organizační složky –  § 
345, odst. 1) zákoníku práce. 
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"kritické". Převody na základě smluv, typicky kupní, nájemní apod. představují také 

klasickou a obvyklou transakci a to včetně jejich změn nebo ukončení. Soudní výklad se 

ovšem stává již nadměrně extenzivním v momentě, kdy připouští převod podniku bez 

ohledu na jakýkoliv právní vztah mezi "převodcem" a "nabyvatelem". 

 Problém tak nastává, pokud ke "smluvnímu" převodu podniku se všemi jeho 

důsledky má docházet na základě skutečností, které jsou zcela mimo sféru jedné ze 

"smluvních stran" či dokonce obou. Takovými skutečnostmi mohou být, jak plyne z 

praxe, např. i (ne)udělení veřejné zakázky nebo změna v poskytování veřejných dotací. 

Pokud na základě takové okolnosti dojde k ukončení činnosti (části) podniku a v této 

činnosti pokračuje jiný podnik, k němuž z vlastního rozhodnutí přejde část 

zaměstnanců, lze těžko hovořit o smluvním nebo převodním vztahu, pokud žádný 

smluvní ani jiný právní vztah mezi oběma podniky neexistuje.  

 Zaměstnavatel, který zde vystupuje jako nabyvatel podniku, mj. nemusí mít 

vůbec možnost zjistit, že podnik či jeho část nabývá, ani nemusí mít možnost rozpoznat 

rozsah takového podniku nebo jeho části, zejména pokud jde o počet dotčených 

zaměstnanců. Podstatný problém také představuje eventuální nemožnost seznámit se s 

podmínkami smluv (individuálních a zejména kolektivních) či interních předpisů, které 

platí pro "převáděné" zaměstnance, a které přesto musí nový zaměstnavatel zachovat133. 

 Skutečnost, že Soud připouští absenci jakéhokoliv smluvního ujednání mezi 

původním majitelem podniku a jeho novým faktickým nabyvatelem, dovádí Fastrich do 

krajnosti: "Naprosto konkrétně: jestliže si chcete otevřít v postranní uličce butik, ve 

kterém nedávno někdo jiný takový butik zavřel, není podle evropského práva vyloučeno, 

že několik dní po otevření podniku vám přijde dosud zaměstnaná prodavačka a bude 

požadovat další zaměstnávání a mzdu."134 

 Smyslem pracovního práva jistě nemá být "chránit zaměstnance za každou cenu" 

na úkor zaměstnavatele a povinnost zaměstnavatele snášet možnost vzniku takové 

situace nelze odůvodnit ani podnikatelským rizikem, které jinak obecně nese. Záměrem 

Směrnice je nepochybně především ochrana zaměstnanců a jejich práv, domnívám se, 

                                                 
133  V praxi je obvyklé, že se provádí tzv. due diligence, tj., že standardně si potenciální nabyvatel 
podniku udělá právní a ekonomickou analýzu mzdových a jiných podmínek, které se vztahují na 
převáděné zaměstnance, a ta mu slouží jako podklad pro rozhodování o tom, zda transakci uskuteční či 
nikoliv. Takový postup, resp. jeho umožnění, nepochybně odpovídá obecně respektované zásadě právní 
jistoty. 
134  FASTRICH, L.; citované dílo. Str. 38. 
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že však nelze opomíjet ani vliv na ochranu zájmů a právní jistotu nabyvatele podniku. 

Nabyvatel má ve většině případů (stejně jako zaměstnanci) zájem na dalším řádném 

fungování podniku, který získal, přičemž zásadní pro toto fungování jsou nejen 

materiální nebo imateriální složka, ale i složka personální, tedy zaměstnanci. To ve 

svém článku dokládá např. M. Kappenhagen135. Jevilo by se proto jako krátkozraké, 

chápat zájmy zaměstnavatele a zaměstnanců pouze jako protikladné, jsou-li naopak 

často obdobné i když mohou mít přirozeně odlišnou motivaci. 

 Argumentuje-li ESD teleologickým výkladem, lze také namítnout, že podle 

preambule Směrnice má být účelem právní úpravy ochrana zaměstnanců při 

restrukturalizačních procesech vyvolaných trendy na národní i komunitární úrovni. 

Těmi ale těžko jsou nové výběrové řízení nebo prostá situace, kdy mezi původním a 

novým zaměstnavatelem chybí jakýkoliv smluvní vztah. 

 Narozdíl od Směrnice volí český zákonodárce otevřeně takřka maximální 

ochranu zaměstnanců, pokud jde o rozsah situací, které zahrnuje pod pojem převodu, a 

na které se aplikují příslušná ochranná ustanovení. Jedinou podstatnou výjimku 

představují změny organizačních složek státu, pro které platí specifická pravidla 

určování "přejímajícího zaměstnavatele", a s nimiž nejsou spojeny některé důsledky, 

jako je zejména povinnost informační a projednací (§ 339 ZP), o nichž se zmíním v 

dalším textu.  

 Směrnice dochází k obdobnému výsledku i když poněkud klikatou cestou. 

Pojmu podnik, který má ekonomický (hospodářský) základ, dává evropská legislativa i 

judikatura velmi široký obsah a subsumuje pod něj prakticky všechny zaměstnavatele 

kromě veřejné správy. Obdobně i pojem smluvní či právní převod je v evropském právu 

chápán velmi široce a zahrnuje takřka jakoukoliv změnu v osobě zaměstnavatele. Obě 

úpravy jsou v tomto bodě tedy ve vzájemné shodě, ale nutno říci, že české řešení 

dosahuje vymezení situace pro aplikaci pravidel převodu poněkud elegantnějším 

způsobem.  

 

 

 

                                                 
135 KAPPENHAGEN, M. Verkauf eines Betriebsteils. Welche Arbeitnehmer "gehen mit"? Arbeit und  
Arbeitsrecht, 2007, č. 2. Str. 90. 
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5. JEDNOTLIVÉ MODALITY PŘEVODU 
PODNIKU 
 

 

 Převod podniku představuje obecný pojem pracovního i obchodního a 

občanského práva pro řadu různorodých právních situací. Jejich výčet není a nemůže 

být úplný, a proto ani není obsažen v žádném právním předpisu na úrovni 

komunitárního či českého práva. Záměrem Směrnice i navazující české právní úpravy 

totiž nepochybně je postihnout všechny myslitelné situace tohoto druhu, čemuž by 

případný taxativní výčet bránil. V jednotlivých právních předpisech však lze najít řadu 

konkrétních situací, kdy bude Směrnice aplikována. Je tedy možné sestavit z nich jakýsi 

"katalog" a jednotlivě je charakterizovat, včetně judikatury, která se k jednotlivým 

modalitám převodu podniku vztahuje. Existence těchto ustanovení ve zvláštních 

právních předpsiech je nutná mj. i kvůli pojetí zmiňované „zásady legality“ uplatněné 

v zákoníku práce – aby mohlo dojít k přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů, musí se jednat o případ uvedený v ZP nebo v jiném zákoně. 

 Z výkladu v předchozí části plyne, že obecnou úpravu rozebírané problematiky 

představuje v českém právu zákoník práce (zejm. § 338). Již jsem také zmínil, že řada 

dalších právních předpisů obsahuje zvláštní ustanovení, která se pro pracovněprávní 

důsledky použijí přednostně před ZP. Charakteristické je, že prakticky všechny tyto 

„pojmenované“ situace se týkají podniku nebo jeho části ve smyslu obchodního 

zákoníku. Důvodem je, že podnik v pojetí českého obchodního práva představuje dobře 

odlišitelnou jednotku a, jak bylo již rozebráno, je také věcí v právním smyslu. Proto 

může být relativně snadno předmětem právních dispozic a právních vztahů.  

 V této části se chci zaměřit na pojmenování a analýzu těchto konkrétních variant 

převodu, které lze nalézt v českém právním řádu, popř. v právní praxi. Kromě právních 

aspektů a zohlednění jak pozice zaměstnanců, tak zaměstnavatelů, chci zmínit i četnost 

jednotlivých transakcí v praxi a tedy jejich ekonomický a praktický význam, popř. i 

problémová místa.   
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5.1. Prodej podniku 

 

 Smlouva o prodeji podniku je upravena v § 476 a násl. obchodního zákoníku. 

Podle § 476, odst. 1) ObchZ se touto smlouvou prodávající zavazuje odevzdat 

kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje 

převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Na 

kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje (§ 477, 

odst. 1) ObchZ). K přechodu závazku se dále nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající 

však ručí za splnění převedených závazků kupujícím. § 480 ObchZ pak obsahuje ještě 

výslovné upřesňující ustanovení, podle něhož práva a povinnosti vyplývající z 

pracovněprávních vztahů k zaměstnancům podniku přecházejí z prodávajícího na 

kupujícího. 

 Základní situací, kdy zde dochází k přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů, je pochopitelně samotný prodej. S ohledem na závažnost 

takové dispozice a z toho plynoucí zvýšenou nutnost právní jistoty, se vyžaduje písemná 

smlouva (§ 476, odst. 2) ObchZ) a také sepsání zápisu o převzetí podniku (§ 483, 

odst.1) ObchZ)136. Účinnost smlouvy nastává dnem, který je v ní uveden, jinak dnem 

jejího uzavření. Okamžik, kdy dojde (alespoň formálně) ke změně zaměstnavatele, který 

je nositelem práv a povinností vůči zaměstnancům podniku, tak bude při dodržení 

tohoto postupu zřetelně podchycen. Na tomto místě je však nutné poznamenat, že podle 

judikatury Evropského soudního dvora tato změna nastává ex factu, tj. podle toho, kdy 

se nový zaměstnavatel fakticky ujme výkonu svých práv a povinností v podniku. Den či 

moment převodu (v pracovněprávním významu) nelze stanovit dohodou smluvních 

stran, nelze jej dohodou posunout na dřívější ani na pozdější datum137. 

 Nejen u kupní smlouvy, ale i u jiných smluvních typů, je potřeba počítat 

s různými situacemi, které mohou v praxi nastat a které ovlivňují existenci hlavního 

smluvního vztahu (tj. vztahu týkajícího se podniku) s důsledky i pro oblast 

pracovněprávní. K přechodu práv a povinností v souvislosti s prodejem podniku tak 

může dojít i „opačným směrem“, tj. z kupujícího na prodávajícího. Může se tak stát 

v situaci, kdy jedna ze stran odstoupí od smlouvy138, zejména pro porušení smluvních 

                                                 
136 Nutno dodat, že toto ustanovení je podle § 263, odst. 1) ObchZ dispozitivní. 
137 GREGOROVÁ, Z.; citované dílo. Str. 1113.  
138 Výslovně to připouští např. § 486, odst. 2) ObchZ, obecně pak § 341 a násl. ObchZ. 
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povinností druhou stranou, např. pokud kupující nezaplatí řádně a včas kupní cenu. 

Obdobně je myslitelná i situace, kdy se smlouva o prodeji podniku později ukáže jako 

neplatná, a podnik bude předán zpět prodávajícímu podle úpravy bezdůvodného 

obohacení (§ 457 ObčZ).  

 Tyto závěry potvrzuje i judikatura ESD, konkrétně již rozebírané rozhodnutí 

Bork International. V něm Soud uvedl, že převodem ve smyslu Směrnice se rozumí i 

převod při ukončení smlouvy o nájmu podniku, které může plynout z porušení smlouvy 

nájemcem, popř. i ze soudního rozhodnutí, kterým je toto porušení konstatováno. Tento 

závěr Soud potvrdil i v rozsudku Berg and Busschers139, kde šlo o obdobnou situaci 

v případě leasingové smlouvy vztahující se k podniku. Je zřejmé, že tyto závěry ESD 

lze vztáhnout obecně na jakoukoliv smluvní dispozici s podnikem, tj. uplatní se, pokud 

nastanou zmíněné okolnosti, u jakéhokoliv smluvního typu. 

 Z obchodněprávního hlediska také platí, že není-li předmětem smlouvy o prodeji 

podniku podnik jako celek nebo jeho část (v podobě samostatné organizační jednotky), 

nejedná se o smlouvu o prodeji podniku podle ObchZ a příslušné účinky nenastávají, 

tedy práva a povinnosti nepřecházejí140. Je zřejmé, že taková skutečnost se ukáže nebo 

prokáže až v průběhu času a důsledky s tím spojené tak nastanou zpětně, ex tunc141. 

§ 487 obchodního zákoníku uvádí, že ustanovení o prodeji podniku platí i pro 

smlouvy, jimiž se prodává část podniku tvořící samostatnou organizační složku. 

Narozdíl od komunitárního práva, které interpretuje pojem části podniku velmi 

široce142, v českém právu musí část podniku splňovat konkrétnější a formálnější kritéria, 

tj. musí být poměrně autonomně organizována, prostorově a majetkově oddělena, popř. 

i zapsaná do obchodního rejstříku143. Smlouva o prodeji části podniku podle ObchZ 

bude vždy spojena s přechodem práv a povinností z dotčených pracovněprávních 

vztahů. Naproti tomu ale i právní úkon, který nebude možné podle českého obchodního 

práva kvalifikovat jako takovouto smlouvu, může vyvolat účinky předvídané Směrnicí, 

pokud se bude dotýkat části podniku – hospodářské jednotky, jak ji chápe judikatura 

ESD. Při převodu části podniku platí obecně, že na nabyvatele přecházejí jenom ty 

                                                 
139 Rozsudek ve spojených věcech C-144 a 145/1987 (Berg and Busschers) 
140 ŠTENGLOVÁ, I; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník: Komentář. 12. vyd. Praha: C. H. 
Beck, 2009. Str. 1055-1056. 
141 § 48, odst. 2) ObčZ. 
142 Jak je zřejmé např. z citovaných rozsudků Schmidt a Süzen. 
143 ELIÁŠ, K. a kol.; citované dílo, str. 132.  
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práva a povinnosti, které se vztahují k této části podniku. To se týká pochopitelně i 

oblasti pracovněprávní.  

K prodeji podniku lze uvést zajímavý příklad z aktuální rakouské judikatury 

vztahující se k právní úpravě, kterou byla transponována Směrnice: Rakouský soud za 

převod podniku shledal prodej nájemního bytového domu, o jehož údržbu se staral 

zaměstnanec – správce, který zde měl "služební" byt. Rakouský soud takový dům s 

ohledem na zásady definované ESD považoval za podnik, a proto na nového vlastníka 

domu přešel pracovní poměr zmíněného správce, včetně nájmu služebního bytu144. 

 

5.2. Nájem podniku 

 

 Nájem podniku upravuje obchodní zákoník v § 488b a násl. Smlouvou o nájmu 

podniku se pronajímatel zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby jej samostatně 

provozoval a řídil na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Nájemce se 

za to zavazuje zaplatit pronajímateli nájemné. § 488e, odst. 2) ObchZ obsahuje 

ustanovení, podle něhož práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku, 

přecházejí účinností smlouvy o nájmu podniku na nájemce, což (jak je výslovně 

uvedeno) platí i pro práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Pronajímatel dále 

ručí za závazky, které náležejí k pronajatému podniku a vznikly před účinností 

smlouvy. 

 V situaci, kdy je podnik pronajímán, se ještě zřetelněji ukazuje jeho zvláštní 

povaha jako předmětu právních vztahů a vliv této skutečnosti na vztahy pracovněprávní. 

Na rozdíl od prodeje podniku se zde z podstaty věci počítá s tím, že dojde nejméně ke 

dvojí změně zaměstnavatele, tj. nejdříve z pronajímatele na nájemce a později při 

skončení smluvního vztahu zpět z nájemce na pronajímatele. S ohledem na to § 488e, 

odst. 2) ObchZ stanoví, že práva a závazky z pracovněprávních vztahů trvajících ke 

dni skončení nájmu přecházejí na pronajímatele. Podle § 488i ObchZ pro smlouvy, 

jimiž se pronajímá část podniku tvořící samostatnou organizační složku, platí výše 

zmíněná pravidla obdobně. 

                                                 
144 BINDER, M. Mietshausverkauf als Betriebsübergang. Das Recht der Arbeit, 2007, č. 4, str. 274-278. 
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 Jednu z mezních situací pro aplikaci Směrnice představuje, pokud k převodu 

dochází i při absenci jakéhokoliv smluvního vztahu mezi původním a novým 

zaměstnavatelem. To se již jeví jako velmi problematické. Takovou situací ovšem není, 

ukončí-li vlastník nájem podniku s jedním subjektem a následně ho pronajme jinému 

subjektu. Zde dochází nejprve k převodu z původního nájemce na vlastníka a následně k 

dalšímu převodu z vlastníka na nového nájemce. Jedná se tedy vlastně o dvě transakce i 

když vlastník tu fakticky působí jen jako "spojovací článek".  

Barancová uvádí, že pokud dojde během trvání nájmu podniku k nárůstu počtu 

zaměstnanců, pak při převodu podniku zpět na pronajímatele po ukončení nájemní 

smlouvy, přecházejí pracovní poměry jenom těch zaměstnanců, kteří byli v podniku 

zaměstnáni při uzavření nájemní smlouvy. Na ostatní se tedy pracovněprávní ochrana 

podle současného znění článku 3 Směrnice nevztahuje145. 

 U nájmu podniku je (obdobně jako u prodeje) často důležité a zároveň někdy 

nesnadné odlišit, zda dochází ke smlouvě o nájmu určitého technického zařízení (stroj, 

nákladní automobil, letadlo apod.), popř.  nemovitosti (zejména nebytových prostor) 

nebo již k nájmu celku, který lze kvalifikovat jako podnik nebo jeho část. Ve světle 

judikatury ESD si lze představit řadu hraničních situací. ESD se nájmem podniku 

zabýval mj. v analyzovaných rozhodnutích Ny Molle Kro, Berg and Busschers nebo 

Bork International. 

5.3. Darování (bezúplatný převod) 

 

 Darovací smlouva je i pro účely obchodněprávních dispozic upravena v § 628-

630 ObčZ. Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje 

obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. ObčZ užívá při vymezení předmětu 

darovací smlouvy širokého termínu "něco". Jejím předmětem tak může být i podnik 

coby věc v právním smyslu. Specifické situace pak řeší ustanovení § 629 ObčZ, podle 

něhož je obdarovaný oprávněn věc vrátit, má-li věc vady, na které dárce neupozornil. 

Dárce se může naproti tomu podle § 630 ObčZ domáhat vrácení daru, jestliže se 

obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré 

mravy. Zákon tím mj. formuluje možné eventuality, kdy může dojít ke zrušení smlouvy 

                                                 
145 BARANCOVÁ, H.; citované dílo; str. 87-88. 
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a k přechodu práv a povinností spojených s podnikem zpět na dárce. 

 Smlouva, kterou je podnik bezúplatně převáděn, představuje nepojmenovanou 

smlouvu podle § 269, odst. 2) ObchZ. Na nabyvatele i v takovém případě přecházejí 

všechna práva a závazky, na které se převod vztahuje, neboť se na základě analogie 

použije obdobně úprava prodeje podniku (zejména § 477, odst.1) a 2) ObchZ). Právní 

základ pro tuto interpretaci představuje § 1, odst. 2) ObchZ ve spojení s § 491, odst. 2) 

ObčZ.  

 V praxi je darování podniku myslitelné spíše u menších, "rodinných" podniků, 

bezúplatný převod byl relativně častý např. v případě některých druhů privatizace 

státního majetku převáděného do vlastnictví obcí. 

5.4. Zástavní právo 

 

 Podnik jako věc v právním smyslu může být předmětem zástavního práva. 

Výslovně to uvádí § 153, odst. 1) ObčZ. Obecně je myslitelné odevzdání zástavy 

zástavnímu věřiteli, v případě podniku to ale v praxi nebude časté. Samotný vznik 

zástavního práva tak nepředstavuje převod podniku a nemá pracovněprávní důsledky. 

Podle § 165, odst. 1) ObčZ má zástavní věřitel v případě, že jeho zajištěná pohledávka 

není splněna řádně a včas, právo na uspokojení pohledávky z výtěžku zpeněžení 

zástavy. Zástavu lze zpeněžit na návrh zástavního věřitele ve veřejné dražbě nebo 

soudním rozhodnutím (§ 165a, odst. 1) ObčZ). Zástavní právo se vztahuje nejen na 

zástavu samotnou, ale i na její příslušenství a přírůstky, ať již přirozené nebo jako 

výsledek činnosti zástavce146. 

 Při zpeněžení zástavy, kterou představuje podnik, pak může nastat v zásadě 

několik situací: Buď je podnik prodán jako celek a tedy dochází ke "klasickému" 

převodu na nového vlastníka (nabyvatele). Dále je myslitelný jeho rozprodej "po 

částech", čímž může dojít k zániku původního podniku. V takovém případě nedochází k 

převodu, ale může se jednat o důvod výpovědi z pracovního poměru podle § 52, písm. 

                                                 
146 KNAPPOVÁ, M.; ŠVESTKA, J.; DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné Díl 1. Obecná část. 4. vyd. 
Praha: ASPI, 2005. Str. 443. 
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a) zákoníku práce, tedy o situaci, kdy „se ruší zaměstnavatel nebo jeho část“147. Pokud 

ale jednotlivé rozprodávané části lze kvalifikovat jako části podniku, pak jejich prodej 

rovněž představuje převod podniku ve smyslu ObchZ a také ve smyslu 

pracovněprávním, tedy dochází i k přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů. 

 Praktický ekonomický význam může zástavní právo k podniku mít např. jako 

prostředek zajištění bankovního úvěru, v praxi nejčastěji takového, který se vztahuje k 

podnikání s předmětným podnikem. 

 

5.5. Likvidace 

 

 Likvidace představuje proces vypořádání jmění obchodní společnosti (popř. i 

jiných právnických osob) při jejím zrušení. Likvidátor, kterého jmenuje statutární orgán 

společnosti nebo soud, činí jménem společnosti úkony směřující k její likvidaci. Při 

výkonu této působnosti mj. může uzavírat nové smlouvy, je-li to potřeba k zachování 

majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu 

podniku148. Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku nebo použitím prostředků 

z výtěžku prodeje majetku k uspokojení věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli k 

úhradě jejich pohledávek149. 

 Pokud tedy společnost při vstupu do likvidace provozuje podnik, je likvidátor 

oprávněn ve věcech podniku za společnost právně jednat obdobně jako statutární orgán. 

Nejedná se ovšem o převod podniku, tj. ani o změnu zaměstnavatele. Vstup do 

likvidace jako začátek procesu skončení činnosti obchodní společnosti musí být logicky 

spojen i s ukončením provozu podniku, což plyne mj. ze zmíněné skutečnosti, že 

likvidátor nemůže uzavírat nové smlouvy, které by byly s provozem podniku spojeny.  

Při tomto ukončení činnosti je dán důvod k výpovědi z pracovního poměru podle § 52, 

písm. a) zákoníku práce. Zaměstnavatel však tento důvod může, ale nemusí využít. 

Pokud tak neučiní a při likvidaci majetku společnosti nedojde pouze k „rozprodeji“ 

                                                 
147 Toto „zrušení“ je chápáno v poměrně širokém významu a zahrnuje mj. ukončení podnikání (ukončení 
provozu podniku), třeba i z vlastního rozhodnutí podnikatele. BĚLINA, M. a kol. Zákoník práce. 
Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. Str. 192-193. 
148 § 72, odst.1) ObchZ. 
149 § 75a, odst. 1) ObchZ. 
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jejího majetku „po částech“, ale bude prodán její podnik jako celek nebo část podniku, 

pak je takový prodej zahrnut do působnosti Směrnice, neboť jde o prodej podniku (části 

podniku) podle ObchZ, na jehož ustanovení odkazuje transpoziční úprava v zákoníku 

práce. U podniku podnikatele, který je v likvidaci, tedy může zásadně dojít buď 

k ukončení pracovních poměrů zaměstnanců s nárokem na odstupné (§ 67, odst. 1) 

ZP) nebo k převodu podniku či jeho části se zachováním pracovních poměrů a 

stávajících podmínek (v souladu se Směrnicí). 

 

5.6. Prodej v insolvenčním řízení  

 

 Insolvenční řízení směřuje k uspokojení pohledávek věřitelů podnikatele (osoby, 

která provozuje podnik ve smyslu § 5 ObchZ), který je v úpadku. S touto situací jsou 

spojeny specifické podmínky z pohledu fungování podniku a nakládání s ním, jakož i s 

ohledem na pracovněprávní důsledky z toho plynoucí. Směrnice v článku 5, odst. 1. 

vylučuje ze své působnosti převody podniku a jejich částí, je-li převodce předmětem 

insolvenčního řízení, pokud ovšem právo členských států nestanoví jinak. I v takovém 

případě jsou v odst. 2. – 4. článku 5 výslovně připuštěny podstatné odchylky od úpravy, 

kterou jinak Směrnice předpokládá. 

 Jak konstatoval Evropský soudní dvůr v rozsudku C-135/83 (Abels), insolvenční 

právo představuje specifický obor právních řádů členských států, který je 

charakteristický hlavně snahou o vyvážení různých zájmů, zejména pak zájmů různých 

skupin věřitelů. Tohoto cíle dosahují členské státy prostředky a způsoby, které se 

v jednotlivých zemích velmi odlišují. Zvláštní povahu uvedeného oboru podtrhuje také 

skutečnost, že součástí komunitárního pracovního práva je i speciální směrnice o 

platební neschopnosti zaměstnavatele (č. 80/987/EHS), a že směrnice o hromadném 

propouštění (č. 75/129/EHS) ze své působnosti výslovně vylučuje propouštění, k němuž 

dojde kvůli ukončení činnosti podniku na základě soudního rozhodnutí150.    

S ohledem na účel právní úpravy, kterým je ochrana zaměstnanců, zastává ESD 

názor, že eventuální rozšíření působnosti Směrnice by mohlo odrazovat potenciální 

nabyvatele od uskutečnění převodu podniku za podmínek přijatelných pro insolvenční 

                                                 
150 Rozsudek C-135/83 (Abels), odst. 16. 
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věřitele. To by v důsledku vedlo spíše k častějšímu zpeněžení veškerého majetku z 

podniku za účelem uspokojení věřitelů a tím ke ztrátě všech pracovních míst151. To je 

samozřejmě z pohledu účelu Směrnice nežádoucí.  

 V současném českém právu lze insolvenci podnikatele řešit konkursem či 

reorganizací - § 4, odst. 1) insolvenčního zákona152 (InsZ). Podle § 246, odst. 1) InsZ 

prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s 

majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, 

pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce rovněž vystupuje vůči 

dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel a zajišťuje provoz dlužníkova 

podniku. Prohlášením konkursu tak provoz dlužníkova podniku zásadně nekončí (§ 261 

InsZ). Dlužníkův podnik ovšem představuje součást majetkové podstaty, která slouží k 

uspokojení věřitelů a jako takový může být i zpeněžen, tj. prodán jako celek nebo po 

částech, popř. "rozprodán". 

 Provoz dlužníkova podniku v rámci konkursu může skončit z důvodů uvedených 

v § 261, odst.2) InsZ, tj. prodejem podniku jednou smlouvou v rámci zpeněžení 

majetkové podstaty nebo rozhodnutím insolvenčního soudu (vydaným na návrh 

insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru). Smlouva, kterou může 

insolvenční správce zpeněžit dlužníkův podnik jako celek (§ 290, odst. 1) InsZ), nabývá 

účinnosti na základě vyslovení souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru 

(§ 290, odst. 2) InsZ). Výtěžek takového zpeněžení dlužníkova podniku je ovšem 

součástí celkového výtěžku zpeněžení majetkové podstaty a mj. nemůže sloužit pouze 

ke krytí závazků (včetně pracovněprávních) souvisejících s prodávaným podnikem - § 

290, odst. 3) InsZ. 

 Podle § 291 InsZ zpeněžením dlužníkova podniku jedinou smlouvou přecházejí 

na nabyvatele práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k 

zaměstnancům tohoto podniku, s výjimkou pracovněprávních pohledávek 

dlužníkových zaměstnanců, které  vznikly do účinnosti smlouvy. Jiné závazky na 

nabyvatele nepřecházejí. Na tuto smlouvu se použijí obdobně příslušná ustanovení 

obchodního zákoníku o prodeji podniku; za splnění závazků, které přešly na nabyvatele, 

ovšem prodávající neručí. Tato pravidla platí obdobně, je-li stejným způsobem 

zpeněžována celá majetková podstata (jejíž součástí je podnik) nebo část dlužníkova 
                                                 
151 Citovaný rozsudek, odst. 21 a 23. 
152 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení. 
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podniku (§ 292 InsZ). Winterová uvádí, že zpeněžení podniku v majetkové podstatě 

insolvenčním správcem se souhlasem soudu má vést k oproštění podniku od závazků, tj. 

k nastolení lepších podmínek pro obnovení podnikání novým majitelem153.  

 Druhým z možných způsobů řešení úpadku podnikatele je, za splnění určitých 

podmínek, reorganizace (§ 316 InsZ). Přitom je výslovně uvedeno, že reorganizace se 

týká dlužníkova podniku (§ 316, odst. 2) InsZ). Na základě reorganizačního plánu 

schváleného insolvenčním soudem a věřitelskou schůzí lze reorganizaci provést 

zejména prostřednictvím těchto opatření: 

 ● prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem dlužníkova 

podniku, 

 ● vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto aktiv na nově  

    založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast,  

 ● fúzí dlužníka - právnické osoby s jinou osobou nebo převodem jeho jmění na  

    společníka154.  

 Myslitelný je v rámci reorganizace i převod podniku nebo jeho části na základě 

nájemní smlouvy s přiměřeným použitím ustanovení ObchZ. Podle § 356, odst. 1) InsZ 

zanikají účinností reorganizačního plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi, což lze 

vztáhnout i na zaměstnance.  

 

5.7. Výkon rozhodnutí a exekuce 

 

 České právo připouští dva způsoby výkonu rozhodnutí, jehož předmětem může 

být i podnik. Jedná se o výkon rozhodnutí prodejem podniku podle Hlavy šesté, části 

šesté (§ 338 f a násl.) občanského soudního řádu155 (OSŘ) a o exekuci prodejem 

podniku podle exekučního řádu156 (EŘ).  

 Výkon rozhodnutí prodejem podniku podle OSŘ lze nařídit na návrh 

oprávněného tehdy, pokud je podnik majetkem povinného (§ 338f OSŘ). V usnesení o 

nařízení výkonu rozhodnutí pak soud ustanoví správce podniku a povinnému mj. 

                                                 
153 WINTEROVÁ, A. Civilní právo procesní. 4. vyd. Praha: Linde, 2006. Str. 649. 
154 § 341 insolvenčního zákona. 
155 Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád. 
156 Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). 



Jan Kříž                                                              Převod podniku v evropském (a českém) pracovním právu 
 

 69 

zakáže, aby podnik nebo část podniku převedl na někoho jiného. Prodej podniku se 

uskutečňuje formou dražby (§ 338o, odst. 1) OSŘ), přičemž její podmínky upravuje 

pro tento případ přímo OSŘ a nevztahují se na ni ustanovení zákona č. 26/2000 Sb. o 

veřejných dražbách (ZoVeřDr).  

 Vydražený podnik přechází do majetku vydražitele, pokud usnesení soudu o 

příklepu nabylo právní moci a zároveň vydražitel zaplatil nejvyšší podání. Přechod 

vlastnictví je zde (obdobně jako u dražby podle ZoVeřDr) konstruován zpětně ke dni 

vydání usnesení o příklepu. K tomuto dni vydražitel vstupuje do práv a zavázků 

patřících k podniku, k převzetí podniku je ovem oprávněn již dnem následujícím po 

vydání usnesení o příklepu (§ 338z, odst. 1) a 2) OSŘ). Na vydražitele, do jehož 

majetku přešel vydražený podnik, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z 

pracovněprávních vztahů zaměstnanců působících ve vydraženém podniku157. 

Uvedený postup platí i pro výkon rozhodnutí prodejem části podniku, který tvoří 

samostatnou organizační složku158. OSŘ v § 338zr, odst. 1) upravuje také výkon 

rozhodnutí prodejem zastaveného podniku, přičemž i na ten se v zásadě užijí ustanovení 

o výkonu rozhodnutí prodejem podniku. 

 Postup při exekuci prodejem podniku je upraven v § 70-71 EŘ. Až na některé 

odchylky se pro něj však použijí přiměřeně ustanovení OSŘ upravující výkon 

rozhodnutí prodejem podniku, tedy úprava rozebraná výše.  

 

5.8. Veřejná dražba  

 

Veřejná dražba podle zákona č. 26/2000 Sb. představuje jeden ze způsobů 

prodeje věci, tj. i podniku. Dražba může být dobrovolná nebo nedobrovolná, přičemž 

pro každý typ platí trochu odlišná pravidla. Právní teorie, ale i praxe s tímto dělením 

spojuje mj. otázku, zda se v případě dobrovolné dražby jedná o smlouvu či nikoliv a zda 

se na ni tedy vztahují ustanovení o právních úkonech, popř. obecná ustanovení o 

závazkových vztazích  v ObčZ159. Jde tu o otázku řešení případné neplatnosti právního 

úkonu, odstoupení od smlouvy apod., což má i zásadní vliv na to, zda ve výsledku jsou 

                                                 
157 § 338zk, odst. 1), písm. c) OSŘ. 
158 § 338zp, odst. 1) OSŘ. 
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či nejsou převedeny pracovněprávní vztahy, resp. na to, za jakých podmínek může být 

takový převod (přechod) zpětně revokován160. 

K nabytí vlastnictví k vydraženému podniku dochází, když vydražitel uhradí 

cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, vlastnictví na něj ovšem přechází k 

okamžiku udělení příklepu, tedy zpětně (§ 30, odst. 1) zákona o veřejných dražbách). 

Na vydražitele přecházejí všechna práva a závazky spojené s podnikem, včetně práv 

a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Jde-li o organizační složku 

podniku, přecházejí na vydražitele všechna práva a závazky, která se týkají této složky, 

rovněž včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů161. Navrhovatel dražby 

dále ručí za splnění závazků, které přešly s vlastnictvím podniku nebo jeho 

organizační složky na vydražitele162. 

§ 32, odst. 2) ZoVeřDr stanoví, že pokud vydražitel nabyl vlastnictví k předmětu 

dražby – podniku, předá bývalý vlastník podnik bez zbytečného odkladu vydražiteli. 

Dražebník je povinen na místě sepsat protokol o předání vydraženého podniku; v 

protokolu uvede mj. zejména podrobný popis stavu, v němž se podnik nacházel při 

předání a soupis práv a závazků, které se k podniku vztahují.  

Podle současného zákona o veřejných dražbách nejde přinejmenším u 

nedobrovolné dražby o smlouvu (arg. § 2, písm. a) a j), § 30, odst. 1) cit. zákona), a 

jedná se tedy o přechod vlastnického práva ve smyslu jiné právní skutečnosti stanovené 

zákonem - § 132, odst. 1) ObčZ163. K nabytí vlastnictví tak dochází originárně, bez 

vztahu k předchozímu vlastníkovi. Důsledkem těchto skutečností je zmíněná nemožnost 

uplatňovat podstatnou část obecných ustanovení ObčZ. 

 Vlastnictví k vydraženému podniku se ovšem v obou případech nabývá 

okamžikem příklepu dražebníka se zmíněnou zpětnou konstrukcí po zaplacení ceny 

dosažené vydražením. Určení momentu přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů spojených s vydraženým podnikem je tedy rovněž vázáno na příklep dražebníka 

                                                                                                                                               
159 Podle § 65 zákona o veřejných dražbách se právní vztahy jím upravené řídí ObčZ, není-li stanoveno 
jinak. K uvedeným skutečnostem viz ŠVESTKA, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. 
H. Beck, 2009. Str. 750-751. Podle autorů tohoto komentáře je dobrovolná dražba z podstaty věci 
smlouvou a  „aktuální názor“ zákonodárce vyjádřený v terminologii jednoho zákona to nemůže změnit. 
160 Tamtéž. Str 751. Obdobně také VESELÝ, J. a kol. Zákon o veřejných dražbách. Komentář. 1. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2001. Str. 7-8. 
161 § 30, odst. 2) zákona č. 26/2000 Sb. 
162 § 30, odst. 3) cit. zákona. 
163 ŠVESTKA, J a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. Str. 751. 
VESELÝ, J. a kol. Zákon o veřejných dražbách.  Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2001. Str. 7. 
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za předpokladu zaplacení ceny dosažené vydražením (arg. § 30, odst. 1) a 2)  a § 53 

ZoVeřDr)164. 

 

5.9. Outsourcing a insourcing 

 

 Outsourcing představuje jednu z forem restrukturalizace podniku, resp. jeho 

činnosti (činnosti podnikatele). Jde o jev, který není v českém právním řádu výslovně 

upraven, outsourcingové smlouvy jsou zpravidla uzavírány jako tzv. nepojmenované 

(inominátní) smlouvy podle § 269, odst. 2) ObchZ. Tato operace má různé právní 

podoby i když její ekonomický efekt může být totožný. Jedná se obecně o proces, kdy 

podnikatel převede část své činnosti, zpravidla některou z vedlejších – „servisních“ 

aktivit, na jiný subjekt a tuto službu pak od něj „nakupuje“, tj. tento externí subjekt mu 

ji poskytuje na základě smluvního vztahu, který není pracovněprávní, ale zpravidla 

obchodněprávní povahy165. Stručně řečeno, v případě outsourcingu jde tedy o 

vyčleňování činností. Typické činnosti, které jsou v rámci outsourcingu převáděny, 

představují informační a komunikační technologie, správa nemovitostí, doprava, 

úklidové služby či ostraha objektů166.  

 Zmíněnými formami provedení outsourcingu jsou zejména vyčlenění mimo 

podnik a dále vyčlenění za hranice regionu či země (nazývané též offshoring). 

Z hlediska pracovního práva je relevantní, že zaměstnanci, kteří dosud v podniku 

předmětnou činnost zajišťovali, mohou být propuštěni (§ 52, písm. a) ZP) anebo, což je 

v praxi velmi časté, převedeni na zmíněný externí subjekt mimo původní podnik167. 

V případě takového převodu již může nastupovat právní úprava předpokládaná 

Směrnicí, ovšem s ohledem na okolnosti konkrétní situace.  

 Je třeba odlišit, zda jsou převáděni pouze zaměstnanci, včetně vzetí v úvahu 

jejich počtu, nebo také hmotné, popř. i nehmotné prostředky podniku. Dále je s ohledem 

                                                 
164 Obdobně např. i rakouská judikatura k ustanovením transponujícím Směrnici. Viz OBEREDER, A.  
Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerung als Betriebsübergang. Das Recht der Arbeit, 2006, č. 2, str. 
144-148. 
165 ŽÁK, M. Velká ekonomická encyklopedie. 2. vyd. Praha: Linde, 2002. Str. 554. 
166 STÝBLO, J. a kol. Personalistika 2009-2010. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009. Str. 780; 794. 
167 Pokud je pracovní místo zrušeno z toho důvodu, že došlo k jeho přemístění do jiného regionu či země, 
jedná se o výpovědní důvod podle § 52, písm. c) ZP (“organizační důvody na straně zaměstnavatele“). 
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na judikaturu ESD nutné zkoumat, zda se jedná o tzv. „výrobní podnik“ nebo o „podnik 

služeb“. I u činností vyžadujících větší hmotné vybavení je myslitelné takové provedení 

outsourcingu, kdy převedení zaměstnanci budou svoji činnost vykonávat na stejném 

pracovišti a s identickými prostředky jako dosud, s tím, že se „pouze“ změní jejich 

právní pozice, tedy dojde jen ke změně zaměstnavatele168.  

 Z již rozebírané judikatury Evropského soudního dvora je pro outsourcing 

podstatné hlavně vymezení pojmu podnik a zejména jeho část, neboť právě 

zaměstnanci, kteří jsou převáděni, mohou představovat stabilní hospodářskou jednotku, 

jak ji definuje ESD. Na tomto místě lze odkázat na závěry Soudu uvedené v rozsudcích 

Schmidt, Süzen, Hidalgo and Others. V rozsudku C-209/91 (Rask and Christensen) pak 

ESD judikoval, že Směrnice se použije např. v situaci, kdy podnikatel přenese na jiného 

podnikatele smlouvou odpovědnost za provoz zařízení sloužícího zaměstnancům (zde 

konkrétně kantýny), které dříve provozoval přímo původní podnikatel sám169. Právě 

takováto situace představuje outsourcing takříkajíc v modelové podobě.  

Insourcing je opačný proces, při němž jsou externí činnosti nebo dodávky 

nahrazovány vlastními. I zde platí zmíněná pravidla a kritéria, je tedy nutno v každém 

jednotlivém případě posoudit, zda je do struktury podniku začleňována relativně stabilní 

a samostatná hospodářská jednotka. Podle konkrétní situace podniku může insourcing, 

stejně jako outsourcing vést k jeho větší efektivitě170.  

5.10. Fúze a další přeměny obchodních společností 

 

 Pojem přeměny je zastřešujícím výrazem pro skupinu transakcí, při kterých 

dochází ke strukturálním změnám právnických osob, se kterými je zároveň spojena i 

změna vlastníka podniku171. Jde o situace, kdy je společnost (popř. družstvo) zrušena 

z hlediska obchodního práva i jako zaměstnavatel a zpravidla také zaniká. Nedochází 

však k likvidaci, ale k univerzálnímu právnímu nástupnictví, tj. majetek i společníci 

přecházejí na právního nástupce původní společnosti. Právní úprava fúzí a přeměn je 

                                                 
168 Motivací k takovému postupu mohou být zejména úspory mzdových a daňových nákladů, nákladů na 
sociální pojištění apod.; dále též možnost pružnější reakce podniku na vývoj trhu atd. 
169 Rozsudek C-209/91 (Rask and Christensen), výroková část, odst. 1. 
170 STÝBLO, J. a kol; citované dílo. Str. 782. 
171 PELIKÁNOVÁ, I.; ČERNÁ, S.; Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl. 1. 
vyd. Praha: ASPI, 2006. Str. 105. 
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v českém právním řádu obsažena zejména v zákoně č. 125/2008 Sb. o přeměnách 

obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“).  

Směrnice ve svém klíčovém článku 1 výslovně uvádí, že její právní úprava se 

vztahuje na veškeré převody podniku či jeho části, které vyplývají ze smluvního 

převodu nebo sloučení (v anglické verzi merger). Používaný pojem sloučení pak lze 

z hlediska jeho obsahu chápat jako synonymum právě pro „fúze a přeměny“, popř. 

„přeměny“.   

 Podle § 2 citovaného zákona lze přeměnu uskutečnit: 

● fúzí, 

● rozdělením, 

● převodem jmění na společníka,  

● změnou právní formy. 

K přeměně může dojít i pokud se společnost nachází v likvidaci nebo je v insolvenci172. 

Právní účinky přeměny nastávají dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku173. 

Fúze se může uskutečnit formou splynutí nebo sloučení174. V § 62 zákona o 

přeměnách je výslovně uvedeno, že při fúzi splynutím (kdy dochází k zániku dvou nebo 

více obchodních společností či družstev) jmění zanikajících obchodních společností 

včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nově vznikající 

nástupnickou obchodní společnost (družstvo). Nelze tedy uplatnit výpovědní důvod 

podle § 52, písm. a) zákoníku práce i když se „fakticky“ jedná o zrušení zaměstnavatele, 

ale dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.   

 Rozdělení lze provést sloučením, odštěpením, rozdělením se vznikem nových 

společností anebo kombinací těchto variant (§ 243 zákona o přeměnách). 

Rozdělovaná společnost transakcí obecně zaniká a práva a povinností z 

pracovněprávních vztahů přechází na jednu nebo více nástupnických společností - 

§ 244, odst. 1) cit. zákona. Při rozdělení odštěpením nedochází ke zrušení společnosti, 

ale vyčleněná část jejího jmění (jíž může být i podnik nebo jeho část) přechází na 

existující nebo vznikající jednu nebo více nástupnických společností (družstev). Podle § 

                                                 
172 § 4, odst. 1); § 5, odst. 1) zákona o přeměnách. 
173 § 59, odst. 1) zákona o přeměnách. 
174 Při splynutí dochází k zániku dvou nebo více obchodních společností a jejich jmění včetně práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nově založenou nástupnickou společnost. Při sloučení 
dochází k zániku jedné nebo více společností s tím, že jmění zanikající společnosti včetně práv a 
povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou společnost, tj. na společnost, s níž se 
zanikající společnost sloučila.  
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250, písm. g) zákona o přeměnách musí být v projektu rozdělení mj. určeno, kteří 

zaměstnanci zanikající nebo rozdělované společnosti se stávají zaměstnanci 

nástupnických společností a kteří popř. zůstávají zaměstnanci rozdělované společnosti.  

Další formou přeměny je převod jmění na společníka. Jde o situaci, kdy 

společníci nebo příslušný orgán obchodní společnosti rozhodnou, že společnost se 

zrušuje bez likvidace a že jmění společnosti včetně práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů převezme jeden společník. (§ 337, odst. 1) zákona o 

přeměnách).  

Poslední druh přeměny představuje změna právní formy obchodní společnosti či 

družstva (§ 360 a násl. zákona o přeměnách). Touto změnou však právnická osoba 

nezaniká ani nenastává přechod jejího jmění na právního nástupce, pouze se mění její 

vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Nejsou s ní tedy přímo 

spojené žádné pracovněprávní důsledky. 

5.11. Privatizace 

 

 Otázka privatizace státního majetku, tj. zejména státních podniků, byla v České 

republice aktuální hlavně v 90. letech 20. století po revoluci v roce 1989. Dodnes však 

tento proces "doznívá" a privatizace některých významných státních podniků se 

připravují, popř. výhledově plánují. Během 90. let proběhly tzv. malá privatizace podle 

zákona č. 427/1990 Sb. (dále jen "zákon o převodech vlastnictví") a tzv. velká 

privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. (dále jen "zákon o převodu majetku")175. Oba 

tyto zákony jsou dodnes platné a účinné i když jejich hlavním účelem bylo nepochybně 

vytvoření právního rámce pro privatizační procesy v rámci transformace ekonomiky ve 

zmíněném období. V rámci "malé privatizace" byly podle § 2 zákona o převodech 

vlastnictví převáděny „movité a nemovité věci, které jako majetková podstata 

provozních částí organizací působících v oblasti služeb, obchodu a jiné než zemědělské 

výroby tvoří nebo mohou tvořit soubor, který je ucelenou hospodářskou nebo 

majetkovou jednotkou“. 

                                                 
175 Zákon č. 427/1990 Sb. o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické 
osoby; zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 



Jan Kříž                                                              Převod podniku v evropském (a českém) pracovním právu 
 

 75 

Prodej těchto provozních jednotek se uskutečňuje veřejnou dražbou176, 

vlastnictví k vydraženým věcem tak přechází na vydražitele příklepem licitátora177. 

Podle § 22 zmíněného zákona však pracovněprávní vztahy pracovníků "organizací" 

nejsou tímto zákonem dotčeny. Nedochází k jejich přechodu na nového nabyvatele 

„provozní jednotky“, ale pracovněprávní vztah zaměstnance zůstává zachován vůči 

„organizaci“. Tou je podle § 1 uvedeného zákona státní podnik, rozpočtová, popř. 

příspěvková organizace nebo „národní výbor“, které měly dosud k převáděné jednotce 

tzv. právo hospodaření, tedy zjednodušeně řečeno – jde o dosavadního provozovatele 

jednotky a zároveň dosavadního zaměstnavatele.   

"Velká privatizace" (včetně tzv. kupónové privatizace) se vztahovala, resp. 

vztahuje v zásadě na všechny ostatní převáděné státní podniky či organizace, které 

nebyly prodávány podle výše uvedeného zákona č. 427/1990 Sb. Rozhodnutí o 

privatizaci vydává vláda, popř. ministerstvo financí (§ 10 zákona o převodu majetku) a 

privatizaci majetku pak uskutečňuje toto ministerstvo prodejem na základě smlouvy 

uzavřené s kupujícím nebo veřejnou dražbou (§ 14, odst. 1) cit. zákona). Od zvoleného 

způsobu prodeje se pak také odvíjí způsob a okamžik nabytí vlastnického práva k 

podniku.  

S vlastnickým právem k privatizovanému majetku přecházejí na jeho nabyvatele 

i jiná práva a závazky související s privatizovaným majetkem178. § 17 zákona o převodu 

majetku pak výslovně uvádí, že práva a povinnosti podniku z pracovněprávních 

vztahů k zaměstnancům pracujícím v podniku nebo v jeho organizační složce, jichž se 

privatizace týká, přecházejí na nabyvatele. Výjimku z tohoto pravidla představují 

případy, kdy je způsobem vypořádání nároku oprávněných osob vydání věci podle  

zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích.  

Z judikatury Evropského soudního dvora k privatizaci lze odkázat na již 

rozebírané rozhodnutí v právní věci Collino. Skutečnost, že tento rozsudek pochází z 

roku 2000 mj. dokazuje, že otázky privatizace jsou v mnoha státech Evropské unie stále 

aktuální.  

 

 

                                                 
176 § 4, odst. 1) zákona o převodech vlastnictví. 
177 § 11, odst. 1) cit. zákona. 
178 § 15, odst. 1) zákona o převodu majetku. 
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6. DŮSLEDKY PŘEVODU 
 

 

 Po obsáhlém vymezení pojmů podnik a převod podniku můžeme konečně přejít 

k samotným důsledkům převodu. Nutno dodat, že tento poměr, tj. značný prostor 

určený "pouhému" vymezení situací, kdy se bude Směrnice aplikovat, vůči prostoru 

věnovanému vlastním důsledkům, které právní úprava přináší, odpovídá obrazu tohoto 

tématu v praxi (tj. v právních předpisech a zejména v judikatuře), jakož i v literatuře179.  

6.1. Přechod práv a povinností podle Směrnice 

 

6.1.1. Zachování práv zaměstnanců 

 

 Kromě zmiňovaného vymezení rámce, kdy se bude Směrnice aplikovat, 

představuje jádro Směrnice zásada kontinuity pracovněprávních vztahů při převodu. 

Podle článku 3, odst. 1. Směrnice práva a povinnosti, které pro převodce vyplývají z 

pracovní smlouvy nebo z pracovního poměru platných ke dni převodu, jsou v 

důsledku převodu převedeny na nabyvatele. K tomuto převodu práv a povinností 

dochází ex lege, bez potřeby zvláštního úkonu ze strany převodce, nabyvatele či 

zaměstnanců (arg. slovy "v důsledku převodu"). Formulaci "z pracovní smlouvy nebo z 

pracovního poměru" je nutno chápat tak, že jde o veškerá práva a povinnosti, které 

vyplývají z individuálních pracovních smluv, z kolektivní smlouvy, z vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, ale i přímo ze zákona či jiného právního předpisu180. 

 Právní úprava (článek 3 Směrnice) výslovně nechává členským státům určitý 

prostor pro modifikaci převodu práv a povinností. Jedná se o tato fakultativní opatření: 

                                                 
179 Na okraj poznamenávám, že dle mého názoru to odráží složitost společenských a tedy i právních 
vztahů současnosti. Často je nutno nejprve rozsáhle zkoumat, zda se na konkrétní situaci aplikuje určitá 
právní úprava, popř. který z možných právních režimů bude použit (např. občanskoprávní vs. 
pracovněprávní). V návaznosti na výsledek tohoto posouzení pak mohou být aplikována i relativně 
jednoduchá pravidla zvolené právní úpravy, která se ale mohou diametrálně odlišovat od těch, která 
obsahuje alternativní právní úprava, jež eventuálně přicházela v úvahu. Je tedy poměrně časté, že 
samotnému věcnému  vymezení problematiky (např. věcné působnosti zákona) je věnován srovnatelný 
prostor, jako samotným právním důsledkům situací, na něž se úprava vztahuje.  
180 GREGOROVÁ, Z.; cit. dílo, str. 1129. 
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● zavedení solidární odpovědnosti převodce a nabyvatele za dosavadní pracovněprávní  

závazky, 

● zavedení informační povinnosti převodce vůči nabyvateli ohledně rozsahu 

převáděných práv a povinností a 

● zachování nároků zaměstnanců i pokud jde o nároky ze systémů podnikového 

připojištění. 

 Směrnice umožňuje členským státům stanovit s účinností ke dni převodu, že 

převodce a nabyvatel odpovídají společně a nerozdílně za závazky, které vznikly z 

pracovní smlouvy nebo z pracovního poměru přede dnem převodu181. Je tak dána 

možnost posíleného postavení zaměstnanců, kteří mohou svá práva (nároky) uplatnit 

vůči původnímu i vůči novému zaměstnavateli. 

 Podle článku 3, odst. 2. Směrnice mohou členské státy přijmout opatření k tomu, 

aby zajistily, že převodce oznámí nabyvateli všechna práva a povinnosti, které na něj 

budou v souvislosti s článkem 3 Směrnice převedeny, pokud tato práva a povinnosti 

jsou nebo by měly být převodci známy v okamžiku převodu. Toto opatření míří 

zejména k posílení právní jistoty nabyvatele 

 Zachování práv a povinností při převodu podniku se podle článku 3, odst. 4., 

písm. a) Směrnice obecně nevztahuje na nároky zaměstnanců pokud jde o důchody 

plynoucí ze systémů podnikového nebo mezipodnikového připojištění (tj. existujícího 

mimo platné systémy sociálního zabezpečení v členských státech), nestanoví-li členské 

státy jinak. Směrnice zde tedy nechává otevřený prostor pro silnější ochranu 

zaměstnanců.   

  Směrnice také v článku 6 výslovně stanoví, že i po převodu zůstávají 

zachovány status a funkce zástupců zaměstnanců dotčených převodem, pokud jsou 

splněny dva předpoklady:  

1) převáděný podnik nebo jeho část si zachová svoji samostatnost a 

2) nadále jsou splněny podmínky nezbytné pro vznik a existenci zastoupení 

zaměstnanců. 

 Blainpain s poukazem na rozsudek C-324/86 (Daddy´s Dance Hall) uvádí, že 

zaměstnanec se nemůže vzdát svých práv, jejichž zachování mu zaručuje úprava 

obsažená v kogentních ustanoveních Směrnice. Zaměstnanec tak nemůže učinit ani 

                                                 
181 Článek 3, odst. 1, věta druhá Směrnice. 
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tehdy, když by nevýhody plynoucí ze vzdání se některých práv, byly kompenzovány 

takovými výhodami, že ve výsledku by se jeho postavení jako celek nezhoršilo182. 

Judikatura ESD se ve věcech zachování práv zaměstnanců po převodu podniku 

zabývá zejména mzdovými otázkami. Přejímající zaměstnavatel tak mj. musí 

respektovat dosavadní nároky, které v souvislosti s odměňováním zaměstnanec získal u 

dosavadního zaměstnavatele, pokud tyto plynou z obsahu převáděného pracovního 

poměru. Má-li pro určení výše mzdy nebo jiné formy odměny (prémie, osobní 

ohodnocení apod.) význam např. počet odpracovaných let, musí nový zaměstnavatel 

zohlednit i dobu, kterou zaměstnanec odpracoval u předchozího zaměstnavatele183. 

Pokud dojde následkem převodu podniku k zásadnímu zhoršení mzdových 

podmínek převáděného zaměstnance, pak může tento zaměstnanec ukončit pracovní 

poměr a s ohledem na článek 4, odst. 2. Směrnice se v této situaci považuje 

zaměstnavatel za subjekt, který pracovní poměr ukončil. Taková situace přichází 

v úvahu i při respektování právní úpravy, např. při převodu zaměstnance ze 

„soukromého sektoru“ do „veřejného sektoru“, kde jsou zaměstnanci zpravidla 

odměňováni podle přesně daných pravidel, která navíc bývají zakotvena ve formě 

právního předpisu. Veřejnoprávní zaměstnavatel pak musí respektovat tato pravidla i 

v případě, kdy měl zaměstnanec u předchozího zaměstnavatele vyšší mzdu. 

Zaměstnanec je však chráněn alespoň tím, že má možnost ukončit pracovní poměr a že 

zároveň není považován za toho, z jehož strany k ukončení došlo. To má důsledky 

zejména pro otázku nároku na odstupné184.  

Po převodu podniku musí být zachovány podmínky týkající se mzdy, včetně 

těch, které se vztahují k datu výplaty mzdy a ke složení mzdy (k jejím jednotlivým 

složkám). Tyto podmínky nemohou být libovolně měněny i když celková výše mzdy 

zůstane stejná. Směrnice ovšem nevylučuje takovou změnu v situacích, kdy ji národní 

právo dovoluje i v jiných situacích než je převod podniku (tj. dohoda o změně pracovní 

smlouvy, změna vnitřního mzdového předpisu zaměstnavatele, který je oprávněn k jeho 

vydání apod.)185. 

                                                 
182 BLAINPAIN, R. cit. dílo, str. 624. 
183 Rozsudek C-343/98 (Collino), výroková část, odst. 2. 
184 Rozsudek C-425/02 (Boor), výroková část. 
185 Rozsudek C-209/91 (Rask and Christensen), výroková část, odst. 2. 
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 Pro otázku, zda musí nový zaměstnavatel stávající podmínky bez dalšího 

respektovat nebo zda je lze jednostranně změnit, může být mj. podstatné, jakým 

způsobem jsou tyto podmínky v konkrétním případě upraveny. Jak bude uvedeno 

v dalším výkladu, materie obsažená ve vnitřním předpisu zaměstnavatele může být v 

zásadě jednostranně změněna, naproti tomu úprava téhož v kolektivní smlouvě je již 

poměrně rigidní a v případě individuální smlouvy zásadně vyžaduje shodu obou 

smluvních stran. 

 

6.1.2. Možnost změny práv a povinností 

 

 Výše jsem uvedl, že formulace "práva a povinnosti z pracovní smlouvy nebo 

pracovního poměru" znamená, že přecházejí veškerá práva a povinnosti, které vyplývají 

z individuálních pracovních smluv, z kolektivní smlouvy, z vnitřního předpisu 

zaměstnavatele, popřípadě přímo ze zákona či jiného právního předpisu. Směrnice 

samotná obecně neřeší možnost jejich následné změny, ať již jednostranně nebo 

dohodou a tuto věc přenechává národnímu zákonodárství. V článku 3, odst. 3. Směrnice 

se však ohledně kolektivních smluv stanoví, že členské státy mohou zkrátit dobu pro 

povinné zachování pracovních podmínek zde sjednaných až na 1 rok. Pokud členské 

státy toto omezení ve svém právním řádu neuplatní, pak se trvání kolektivní smlouvy a 

její případné změny po uplynutí jednoroční lhůty řídí příslušným vnitrostátním 

zákonodárstvím. 

 Je zřejmé, že podmínky sjednané v různých pramenech pracovněprávních práv a 

povinnosti (individuální smlouvy, kolektivní smlouvy, vnitřní předpisy zaměstnavatele) 

je možné  měnit odlišnými způsoby. Konkretizaci těchto pravidel přenechává Směrnice 

rovněž národnímu zákonodárci, samozřejmě při respektování mantinelů daných 

evropskou úpravou. Pokud jde o český právní řád, budu se možnostem změny obsahu 

pracovněprávních vztahů věnovat v další části své práce. 
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6.1.3. Ochrana před propouštěním 

 

 Převod podniku nebo jeho části nepředstavuje sám o sobě pro převodce nebo 

nabyvatele důvod k propouštění186. Samotná skutečnost že došlo k převodu podniku a 

ke změně zaměstnavatele tak nemůže být důvodem pro ukončené pracovního poměru, 

pokud národní právní řád eventuálně neumožňuje např. propuštění bez udání důvodu. 

Toto ustanovení je ale doplněno tím, že převod podniku nebrání propouštění z 

hospodářských, technických nebo organizačních důvodů, se kterými jsou spojeny 

změny počtu zaměstnanců. Pokud tedy v souvislosti s převodem dojde v podniku k 

organizačním změnám, při kterých národní právní řády umožňují zaměstnavateli 

propouštět, nebrání mu ustanovení Směrnice, aby tak učinil. Členské státy také mohou 

stanovit, že zmíněná ochrana se nepoužije pro určité speciální kategorie zaměstnanců, 

na které se nevztahují právní předpisy týkající se ochrany před propuštěním187. 

 Článek 4, odst. 2. Směrnice pak na ochranu zaměstnanců stanoví, že pokud je 

rozvázán pracovní poměr v důsledku podstatné změny pracovních podmínek v 

neprospěch zaměstnance způsobené převodem, pak je zaměstnavatel považován za 

osobu, z jejíž strany byl pracovní poměr ukončen. Toto pravidlo cílí na situace, kdy 

se (nahlíženo objektivně) v důsledku převodu zhorší pracovní podmínky zaměstnance 

(zejm. mzdové aj.), navzdory respektování příslušných omezení, která se týkají 

možnosti změny obsahu pracovněprávních vztahů. Pokud je např. podstatná část obsahu 

pracovněprávního vztahu určována vnitřními předpisy zaměstnavatele, pak si lze 

představit, že tyto předpisy nový zaměstnavatel změní do té míry, že půjde právě o 

takovou podstatnou změnu v neprospěch zaměstnance. Fikce, že v těchto situacích se 

zaměstnavatel považuje za osobu, která pracovní poměr ukončila, pak směřuje zejména 

k otázce vyplacení odstupného, popř. k dalším povinnostem, které zaměstnavateli 

zpravidla vznikají, dá-li zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. 

 Ochranu zaměstnanců dále konkretizuje judikatura ESD: Na zaměstnance, 

kterému byla v rozporu s článkem 4, odst. 1. Směrnice ze strany zaměstnavatele dána 

výpověď v době bezprostředně předcházející datu převodu podniku, je nutno pohlížet 

jako na zaměstnance, jehož pracovní poměr v okamžik převodu trval. To má mj. za 

                                                 
186 Článek 4, odst. 1. Směrnice. 
187 V českém prostředí se bude jednat o zaměstnance, kteří vykonávají práci v rámci dohod uzavíraných 
mimo pracovní poměr podle § 74 a násl. ZP (DPP, DPČ). 
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následek automatický přechod příslušných práv a povinností na nabyvatele podniku ve 

smyslu článku 3, odst. 1. Směrnice. Pro posouzení, zda šlo o výpověď danou v 

souvislosti s převodem, je podle Soudu nutno vzít v úvahu objektivní podmínky, za 

kterých se tak stalo, např., že k propuštění zaměstnanců došlo v době bezprostředně 

předcházející převodu a že dotčení zaměstnanci byli poté znovu zaměstnáni 

nabyvatelem podniku188. Svých práv, tj. zejména práva na další zaměstnávání, se mohou 

takto dotčení zaměstnanci domáhat vůči nabyvateli podniku189. 

 

6.1.4. Nesouhlas zaměstnance s převodem podniku 

 

Nabízí se na druhé straně otázka, jak postupovat v situaci, kdy zaměstnanec, 

jehož pracovní poměr byl převeden, nechce pracovat pro nového zaměstnavatele, 

kterého si nevybral. Podle Barancové (s odkazem na rozsudek ESD ve věci Katsikas190 

ze Směrnice plyne, že zaměstnanec nemůže být proti své vůli nucen pracovat pro 

zaměstnavatele, kterého si nezvolil191. To má však zřejmě za následek nejvýše to, že 

zaměstnanci musí být dána možnost, aby v takové situaci mohl bez jakékoliv sankce 

rozvázat pracovní poměr. Podle judikatury ESD je úlohou členských států, aby určily, 

jaký bude osud pracovní smlouvy a pracovněprávního vztahu v případě, kdy se 

zaměstnanec z vlastní vůle rozhodne nesetrvat kvůli převodu v pracovním poměru192. 

Takovým řešením může být např. úprava v českém zákoníku práce, podle níž má 

zaměstnanec možnost kdykoliv, pouze s výhradou dvouměsíční výpovědní lhůty, dát 

výpověď z pracovního poměru. Podle nálezu Ústavního soudu ČR č. 53/2003 Sb. pak 

této situaci může zaměstnanec předejít tím, že si pro případ převodu podniku sjedná 

právo odstoupit od pracovní smlouvy.  

 Některé členské státy (např. Německo) zakotvily ve svých právních předpisech 

právo zaměstnanců na "odpor" vůči převodu. Pokud v určité lhůtě po oznámení 

příslušných informací o převodu podniku sdělí zaměstnanec svému zaměstnavateli, že si 

nepřeje být u nabyvatele podniku zaměstnán, pak jeho pracovní poměr není převeden a 

                                                 
188 Rozsudek C-101/87 (Bork International), odst. 18. 
189 Rozsudek C-319/94 (Dethier Équipment), výroková část, odst. 2. 
190 Rozsudek ve spojených věcech C-132/91, C-138/91 a C-139/91 (Katsikas). 
191 BARANCOVÁ, H. cit. dílo, str. 104. 
192 Rozsudek C-145/87 (Berg and Busschers), odst. 13 a 14. 
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trvá i nadále vůči původnímu zaměstnavateli193. Není tím ovlivněna transakce jako 

celek, ale pouze konkrétní pracovní poměr. Český právní řád však takové ustanovení 

neobsahuje.  

 

6.1.5. Datum převodu a jeho určení 

 

 Z judikatury ESD jednoznačně plyne, že datum převodu a tedy i okamžik, kdy 

nastává jeho účinnost se všemi důsledky, je nutno chápat objektivně a podle 

vymezených kritérií. Nelze ho posunout na jiný den ani dohodou převodce a nabyvatele 

ani se souhlasem dotčených zaměstnanců. Tímto datem se pak rozumí den, kdy se nový 

zaměstnavatel fakticky ujme své role a začne v převáděném podniku nebo jeho části 

vykonávat příslušná práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů194. 

 

6.2. Česká právní úprava 

 

6.2.1. Rozsah převáděných práv a povinností  

 

 Přechod práv a povinností se podle § 338, odst. 2) ZP vztahuje na 

pracovněprávní vztahy, které existovaly v době převodu. Naproti tomu § 338, odst. 

3) ZP výslovně stanoví, že práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají 

nedotčeny. Tyto práva a povinnosti, jakož i nároky z nich plynoucí, tedy existují, 

popřípadě mohou vzniknout, "bývalým zaměstnancům" jen vůči původnímu 

zaměstnavateli195.  

 Uvedené rozdělení lze ilustrovat na následujících příkladech: Pokud 

zaměstnanec, jehož pracovní poměr skončil před uskutečněním převodu, má uhradit 

původnímu zaměstnavateli škodu způsobenou při výkonu práce nebo takovou  náhradu 

                                                 
193 § 613a, odst. 6 občanského zákoníku SRN. 
194 Rozsudek C-478/03 (Celtec), výroková část, odst. 1, 2. 
195 BĚLINA, M. a kol; cit. dílo, str. 885. 
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škody splácí, pak ji bude i nadále hradit či splácet subjektu, který ho zaměstnával. 

Pokud by však pracovní poměr tohoto zaměstnance neskončil a byl by převeden k 

novému zaměstnavateli, pak s ním přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele i práva 

(nároky) na náhradu způsobené škody, včetně dosud neuhrazených splátek.  

 Pokud se u zaměstnance, jehož pracovní poměr skončil před uskutečněním 

přechodu práv a povinností, objeví nemoc z povolání, která vznikla při činnosti konané 

pro původního zaměstnavatele, pak nároky z této odpovědnosti může uplatňovat jen 

vůči původnímu zaměstnavateli. Obdobně jako v předchozím případě však platí, že 

pokud bude takový zaměstnanec převzat novým zaměstnavatelem, pak mu vznikají 

příslušné nároky vůči přejímajícímu zaměstnavateli, bez ohledu na to, zda se nemoc z 

povolání projevila již před převodem. 

 Jedním z mezních případů se zabývá judikatura Nejvyššího soudu. V rozsudku 

sp. zn. 2 Cdon 1495/96 se uvádí: "Prodá-li žalovaný zaměstnavatel v průběhu sporu o 

neplatnost rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem podnik, přechází jeho práva 

a povinnosti z tohoto pracovního poměru na kupujícího (§ 480 obch. zák.). Kupující 

vstupuje z titulu procesního nástupnictví do řízení jako účastník na místo původního 

žalovaného, a to za předpokladu, že procesní nástupnictví bylo některým z dosavadních 

účastníků nebo kupujícím u soudu uplatněno." Procesní nástupnictví ve sporu o 

neplatnost rozvázání pracovního poměru tak přechází na nabyvatele podniku a s ním 

jistě i hmotněprávní následky pozdějšího  rozhodnutí soudu bez ohledu na výsledek, tj. 

nehledě na to, zda bude soudem určena neplatnost příslušného právního úkonu či 

nikoliv (a tím tedy také rozhodnuto o případném trvání pracovního poměru vůči 

novému zaměstnavateli).  

 Shodně s judikaturou NS lze shrnout: "Pro přechod práv a povinností z 

pracovněprávních vztahů tedy platí, že na přejímajícího zaměstnavatele přechází 

všechna práva a povinnosti, jež byly dosud (do dne přechodu práv a povinností) mezi 

zaměstnancem a jeho dosavadním zaměstnavatelem založeny, včetně všech nároků mezi 

nimi případně vzniklých (splatných či nesplatných, popřípadě též budoucích, 

přisouzených nebo dosud sporných a řešených v řízení před soudem)."196 

 

                                                 
196 Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2843/2006. 



Jan Kříž                                                              Převod podniku v evropském (a českém) pracovním právu 
 

 84 

6.2.2. Prameny práv a povinností a možnost jejich změny 

 

 Obdobně, jako to předpokládá evropské právo, mohou i podle české právní 

úpravy být zdrojem práv a povinností v pracovněprávních vztazích různé prameny. 

Kromě zákoníku práce a dalších právních předpisů jsou to především individuální 

pracovní smlouvy, dále pak kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy zaměstnavatele. 

S ohledem na odlišný charakter těchto právních úkonů, co se týče jejich vzniku a trvání, 

jsou odlišné i podmínky, za kterých může v případě přechodu práv a povinností dojít k 

jejich změně. 

 

a) Individuální pracovní smlouvy 

 

 Individuální pracovní smlouvy mohou vznikat a být měněny pouze se souhlasem 

smluvních stran (§ 13, odst. 1) ZP). Nabyvatel podniku, který do nich sukceduje, je tedy 

musí plně respektovat, což na druhé straně nebrání jejich případné konsensuální změně, 

na které se nový zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne. 

 

b) Kolektivní smlouvy 

 

 U kolektivních smluv je situace složitější. Směrnice stanoví, že nabyvatel po 

převodu zachová pracovní podmínky sjednané v kolektivní smlouvě až do dne 

rozvázání této smlouvy nebo skončení její platnosti nebo do vstupu v platnost či nabytí 

účinnosti jiné kolektivní smlouvy. Členské státy mohou omezit dobu pro zachování 

těchto podmínek, ale ne na méně než jeden rok197. Český zákonodárce této možnosti 

nevyužil, v takovém případě tedy u práv a povinností z kolektivních smluv dochází k 

přechodu na nového zaměstnavatele s tím, že  otázka jejich trvání nebo změny se pak 

řídí ustanoveními ZP, která obecně platí pro kolektivní smlouvy (zejm. § 26 ZP).  

 Z judikatury českých soudů198 plyne, že u kolektivních smluv je nutné odlišovat 

normativní ustanovení, z nichž vznikají nároky blíže neurčenému okruhu jednotlivých 

zaměstnanců. Tato ustanovení je potřeba považovat za pramen práva v širším smyslu, 

                                                 
197 Článek 3, odst. 3. Směrnice. 
198 Např. rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 2843/2006; rozsudek VS v Praze sp. zn. 6 Cdo 94/94. 
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neboť kolektivní smlouva zde plní funkci právního předpisu. Ostatní závazky, z nichž 

nevznikají nároky jednotlivým zaměstnancům nebo které upravují další práva a 

povinnosti smluvních stran, mají povahu smluvněprávní, a kolektivní smlouvu je proto 

v tomto rozsahu nutno posuzovat stejně jako jiné dvoustranné právní úkony. Nároky, 

které vznikly z normativních ustanovení kolektivní smlouvy jednotlivým 

zaměstnancům, se pak uspokojují obdobně jako ostatní nároky zaměstnanců z 

pracovního poměru. 

 Podle rozsudku NS sp. zn. 21 Cdo 2843/2006: "Přejímající zaměstnavatel 

(organizační složka státu) přebírá normativní závazky z kolektivní smlouvy ve stejné 

podobě (za stejných podmínek), v jaké by z kolektivní smlouvy vznikaly, kdyby k 

přechodu (výkonu) práv a povinností z pracovněprávních vztahů vůbec nedošlo, a to až 

do doby, dokud neuplyne doba, na kterou byla kolektivní smlouva uzavřena, nebo dokud 

jinak neztratí svou účinnost." Zmíněným jiným způsobem, kterým může kolektivní 

smlouva ztratit účinnost, je např. její vypovězení za předpokladu, že jsou splněny 

příslušné podmínky pro takový krok. 

Přejímající zaměstnavatel je vázán podmínkami dohodnutými v kolektivní 

smlouvě, kterými byl vázán převodce a to až do doby výpovědi nebo skončení této 

smlouvy nebo než vstoupí v účinnost nová kolektivní smlouva199. 

 Podle § 26, odst. 1) ZP může být  kolektivní smlouva uzavřena na dobu určitou 

nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Byla-li uzavřena na dobu 

určitou, pak přejímající zaměstnavatel musí respektovat dojednané podmínky po celou 

takto dojednanou dobu. Pokud byla kolektivní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, 

musí ji nový zaměstnavatel samozřejmě také respektovat, domnívám se ale, že může 

využít možnosti vypovědět ji v uvedené lhůtě 6 měsíců při respektování další podmínky 

stanovené v § 26, odst. 1) ZP a to, že v době, kdy je tato výpověď činěna, uplynulo 

alespoň 6 měsíců od účinnosti smlouvy. S otázkou případné výpovědi kolektivní 

smlouvy pak souvisí i otázka subjektu vůči němuž je činěna. Tím má být samozřejmě 

odborová organizace, která smlouvu uzavřela, pokud ale u přejímajícího zaměstnavatele 

nezůstane záchována, pak informaci o výpovědi kolektivní smlouvy musí zaměstnavatel 

doručit zřejmě všem dotčeným zaměstnancům.  

                                                 
199 C-209/91 (Rask and Christensen), výroková část, odst. 2. 
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 Otázkou může být také možnost výpovědi (nebo modifikace) kolektivní 

smlouvy, která byla uzavřena na dobu neurčitou, ze strany zaměstnance u takového 

zaměstnavatele, který převzal podnik a u něhož po převodu podniku nepůsobí odborová 

organizace. Domnívám se, že v takové situaci může zaměstnanec kolektivní smlouvu 

vypovědět (ovšem s účinky pouze pro svůj pracovněprávní vztah), pokud respektuje 

příslušnou výpovědní lhůtu danou zákonem (tj. ZP), popř. sjednanou v předmětné 

smlouvě. Poté si může se zaměstnavatelem individuálně upravit odlišným způsobem 

než dosud práva a povinnosti regulované kolektivní smlouvou, ovšem již právním 

úkonem individuální povahy, tedy z praktického hlediska zejména změnou pracovní 

smlouvy či dodatkem k ní. 

 Kolektivní smlouva může být dále uzavřena jako podniková, tj. na úrovni 

zaměstnavatele nebo jako kolektivní smlouva vyššího stupně. Druhý případ 

předpokládá členství zaměstnavatele v organizaci zaměstnavatelů, která smlouvu 

uzavřela (§ 25, odst. 2), písm. a) ZP). Zde je možné spatřovat potenciální kolizi s 

Listinou základních práv a svobod, konkrétně s článkem 27, odst. 1), který stanoví, že 

každý má právo se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a 

sociálních zájmů. Nový zaměstnavatel není sice zákonem přímo nucen ke členství v této 

organizaci, ale v podobě povinnosti respektovat kolektivní smlouvu, kterou uzavřela, 

musí nést důsledky (resp. jsou mu uloženy povinnosti), které jinak plynou výhradně 

členům takové organizace. Naproti tomu lze ovšem namítnout, že práva a povinnosti 

sjednané v takové kolektivní smlouvě vyplývají přímo "z pracovního poměru" (jak to 

uvádí Směrnice ve svém článku 3, odst. 1.) a bez ohledu na konkrétní pramen či právní 

úkon, v němž jsou zachyceny, přecházejí na nového zaměstnavatele.  

 

c) Vnitřní předpisy zaměstnavatele  

 

 Zaměstnavatel může za splnění podmínek v § 305 ZP stanovit práva 

zaměstnanců v praocvněprávních vztazích svým vnitřním předpisem. (může tak učinit, 

pokud u něj nepůsobí odborová organizace anebo pokud ustanovení o této možnosti 

obsahuje kolektivní smlouva). Vnitřní předpis nesmí ukládat povinnosti jednotlivým 

zaměstnancům200. Přejímající zaměstnavatel je povinen respektovat vnitřní předpisy 

                                                 
200 § 305, odst. 1 ZP in fine. 
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dosavadního zaměstnavatele platné pro podnik nebo část podniku (přesněji pro 

zaměstnance), které převzal. Pokud však splní příslušné podmínky v ZP, může relativně 

jednoduchým způsobem vnitřní předpisy měnit či rušit a tím modifikovat práva či 

povinnosti zaměstnanců. 

Z judikatury i z literatury tak plyne, že obecně je po převodu podniku možné 

měnit úpravu vzájemných práv a povinností v pracovněprávních vztazích tehdy, když to 

národní právo dovoluje i v jiných situacích než je převod podniku201.  

 

6.3. Informování a projednávání se zaměstnanci 

 

 Jedním z důsledků převodu podniku je povinnost převodce a nabyvatele 

uvědomit zaměstnance, resp. zástupce zaměstnanců o některých skutečnostech 

ohledně převodu. Tuto povinnost stanoví článek 7 Směrnice. Podle něj jsou převodce a 

nabyvatel povinni informovat zástupce svých zaměstnanců o: 

● stanoveném nebo navrhovaném dni převodu, 

● důvodech převodu, 

● právních, hospodářských a sociálních důsledcích převodu pro zaměstnance, 

● předpokládaných opatřeních vůči zaměstnancům. 

 Převodce je povinen sdělit uvedené informace zástupcům svých zaměstnanců v 

dostatečném předstihu před provedením převodu. Nabyvatel pak musí informovat 

zástupce svých zaměstnanců rovněž v dostatečném předstihu, každopádně však dříve 

než budou tito zaměstnanci přímo dotčeni převodem, pokud jde o podmínky jejich 

zaměstnání. Pokud převodce nebo nabyvatel předpokládá přijetí opatření vůči svým 

zaměstnancům, je povinen tato opatření projednat se zástupci zaměstnanců 

v dostatečném předstihu a s cílem dosáhnout dohody. Pokud v převáděném podniku 

nejsou zástupci zaměstnanců, musí být o všech uvedených skutečnostech předem 

informováni  dotčení zaměstnanci.  

 Zákoník práce upravuje v § 339 rozsah informační povinnosti shodně se 

Směrnicí. Dosavadní a přejímající zaměstnavatel jsou však povinni zástupce 

                                                 
201 Např. BLAINPAIN, R.; cit. dílo, str. 622; z judikatury např. rozsudek ESD C-209/91 (Rask and 
Christensen), výroková část, odst. 2. 
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zaměstnanců o zmíněných skutečnostech nejen informovat, ale všechny s nimi i 

projednat. To lze chápat jako „apel“ na snahu o dosažení shody, nicméně bez 

jakýchkoliv důsledků, pro případ, že strany k takové shodě nedojdou. Pokud u 

zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace ani rada zaměstnanců, pak musí 

zaměstnavatel projednat uvedené skutečnosti rovněž přímo se všemi dotčenými 

zaměstnanci.      

 Případné nesplnění informační povinnosti nemá důsledky pro účinnost přechodu 

práv a povinností z pracovněprávního vztahu a lze je pouze sankcionovat jako správní 

delikt podle  § 23 zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce pokutou až do výše 200 000 

Kč. 
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7. TRANSPOZICE SMĚRNICE DO ČESKÉHO 
PRÁVNÍHO ŘÁDU 
 

 

 Směrnice 2001/23/ES byla do současného českého práva implementována 

zejména v podobě některých ustanovení zákoníku práce202. Tématu je věnována 

samostatná Hlava XV zákoníku práce, která představuje jádro transpoziční úpravy, a 

kterou jsem již podrobně rozebral. V této části bych se chtěl stručně zaměřit na srovnání 

evropské a české úpravy, zejména s ohledem na soulad českého práva se Směrnicí.   

 Cílem Směrnice je, již podle její preambule, ochrana zaměstnanců při převodu 

podniku, zachování jejich pracovních míst a pracovních podmínek. Evropská úprava 

tedy vcelku jednoznačně staví na ochraně zaměstnance jako slabší strany smluvního 

vztahu. Zákoník práce v podobě základních zásad pracovněprávních vztahů uvedených 

v § 13 ZP a v podobě obecné ochrany zaměstnanců před skončením pracovního poměru 

vychází z obdobných předpokladů, byť je jinak založen na myšlence smluvní volnosti. 

Stabilita (či rigidita) pracovněprávních vztahů je v českém právu dále posílena 

uplatněním tzv. zásady legality, kdy k přechodu práv a povinností může dojít pouze v 

případech stanovených zákonem. 

 Jedním z klíčových prvků Směrnice je vymezení pojmu převod podniku, kterým 

se rozumí "převod hospodářské jednotky, která si zachovává svou identitu, považované 

za organizované seskupení prostředků, jehož cílem je vykonávat hospodářskou činnost". 

Vzhledem k odlišnému významu pojmu podnik, pak český zákonodárce pro 

pracovněprávní oblast volí pojmy "převod činnosti zaměstnavatele" nebo "převod úkolů 

zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli".  Pojmy "činnosti nebo úkoly zaměstnavatele" 

jsou pak v § 338, odst. 2) ZP poněkud komplikovaně definovány, lze však říci, že se 

jedná o obdobné vymezení, jaké plyne ze Směrnice a z judikatury ESD. Tím je dán i 

stejný rámec aplikace právní úpravy. 

 Stejně jako Směrnice pak i zákoník práce obsahuje vlastní jádro právní úpravy, 

totiž zásadu kontinuity pracovněprávních vztahů, pouze s obecnou výhradou případů, 

                                                 
202 Jak je i výslovně uvedeno v § 1, písm. c) ZP a v poznámce pod čarou č. 1), která k němu přísluší.  
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kdy zvláštní právní předpis stanoví jinak203. Český zákonodárce nevyužil některých 

možností, které mu Směrnice nabízí v článku 3, a nezavedl solidární odpovědnost 

převodce a nabyvatele za převáděné závazky ani informační povinnost převodce vůči 

nabyvateli ohledně převáděných práv a povinností. Rovněž výslovně neomezil dobu pro 

zachování pracovních podmínek sjednaných v kolektivní smlouvě ani nerozšířil přechod 

práv a povinností na nároky zaměstnanců z podnikových systémů penzijního 

připojištění. Zákoník práce se tak omezuje spíše na základní úpravu problematiky a 

otázky jdoucí nad její rámec ponechává smluvní volnosti dotčených stran.  

 Článek 4 Směrnice obsahuje zákaz propouštění pouze na základě převodu. To 

koresponduje s taxativním výčtem důvodů, ze kterých může podle ZP zaměstnavatel dát 

zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. V českém právu však chybí transponované 

ustanovení článku 4, odst. 2. Směrnice, podle kterého se při skončení pracovního 

poměru v důsledku podstatné změny pracovních podmínek v neprospěch zaměstnance 

považuje zaměstnavatel za subjekt, který pracovní poměr ukončil. Pokud jde o další 

podstatný důsledek převodu, tj. informační povinnost převodce a nabyvatele vůči 

dotčeným zaměstnancům, jsou evropská a česká úprava téměř shodné. 

 České právo v souladu s možností, kterou Směrnice ponechává, obsahuje výluku 

z působnosti pro insolvenční řízení, avšak pouze pro případ, kdy je insolvence řešena 

reorganizací. U převodu podniku v konkursu naopak k přechodu pracovněprávních 

vztahů dochází.  

 Celkově lze říci, že česká právní úprava je v souladu se Směrnicí a tato byla do 

českého práva v patřičném rozsahu transponována, s výhradou chybějící fikce 

propuštění ze strany zaměstnavatele při podstatném zhoršení pracovních podmínek po 

převodu. Český zákonodárce nevyužil některých možností ke zvýšení ochrany 

zaměstnanců, které mu Směrnice výslovně nabízí a ani jinak nešel nad rámec toho, co 

evropské právo požaduje. 

 

  

                                                 
203 V poznámce pod čarou je uveden odkaz na již zrušený zákon o konkursu a vyrovnání; je však zřejmé, 
že onu případnou výjimku mohou představovat situace, kdy (jak uvádí Směrnice) "převodce je 
předmětem konkursního nebo obdobného úpadkového řízení", a které v současnosti upravuje insolvenční 
zákon. 
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ZÁVĚR 
 
 

 Pracovněprávní úprava převodu podniku přijatá v původní podobě v roce 1977 

prošla v Evropské unii dlouhým vývojem. Původní směrnice 77/187/EHS byla postupně 

doplněna bohatou judikaturou Evropského soudního dvora, která se soustředila 

především na vymezení věcné působnosti směrnice (tj. jejího aplikačního rámce) 

prostřednictvím výkladu klíčových pojmů "podnik" a "převod podniku". Podstatná část 

judikatury pak byla promítnuta do současného znění směrnice 2001/23/ES. Právě 

určení, zda ekonomická entita je podnikem a zda dispozice s ní představuje převod 

podniku, rozhoduje, jestli budou uplatněny důsledky předvídané Směrnicí 

 Podle ESD se podnikem rozumí hospodářská jednotka, tj. organizované 

seskupení osob a majetku určené k výkonu ekonomické činnosti a sledující určitý 

cíl. Tato hospodářská jednotka musí být stabilní a dlouhodobě fungující. Nerozhoduje 

přitom ani její právní povaha ani to, zda je financována ze soukromých či veřejných 

zdrojů. Definice tak zahrnuje podniky soukromé i veřejné, bez ohledu na to, zda jsou 

provozovány za účelem zisku nebo nikoliv. Rovněž nehraje roli, zda předmětná činnost 

je činností hlavní nebo vedlejší. Působnost Směrnice se naproti tomu nevztahuje na 

orgány veřejné správy a na jejich reorganizaci či převod správních funkcí mezi nimi. 

 Soud ve své judikatuře vychází z nutnosti posuzovat každou situaci individuálně 

(tzv. "case by case"). Pro určení, zda se jedná o podnik je podle něj nutné vzít v úvahu 

všechny faktické okolnosti týkající se ekonomické jednotky či předmětné transakce, 

tyto rozhodující okolnosti jsou však judikaturou definovány pouze namátkově, což 

oslabuje právní jistotu účastníků právních vztahů.  

 Rozhodovací praxe ale dospěla k podstatnému kritériu a sice k dělení na 

podniky služeb, jejichž činnost je založena převážně na lidské práci a které využívají 

jen v omezené míře věcné prostředky (např. úklidové služby). Naproti tomu jsou 

odlišovány podniky výrobní, kde při výkonu hospodářské činnosti převažuje význam 

technických prostředků nebo kde jsou tyto prostředky v rovnováze s podílem lidské 

práce – např. stavebnictví či doprava. U výrobních podniků tak narozdíl od podniků 

služeb identitu ekonomické jednotky ve větší míře určují právě věcné prostředky 

(budovy, stroje a další vybavení) a jejich převod tak signalizuje, že došlo k převodu 
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podniku. U podniků služeb budou na druhé straně Směrnicí zahrnuty i převody pouhéhé 

organizovaného uskupení zaměstnanců, které společně stabilně vykonává určitou  

činnost. 

S vymezováním pojmu podniku souvisí i definice pojmu části podniku. Právě v 

souvislosti s tím však Soud dospěl k maximu svého extenzivního výkladu, když v 

rozsudku Schmidt za část podniku označil jediného zaměstnance, který byl převeden k 

jinému zaměstnavateli. To již zjevně neodpovídá ani výše uvedeným kritériím, která 

ESD ve své praxi sám stanovil. Tento přístup však Soud poměrně záhy korigoval v 

rozsudku Süzen, kde se de facto vrátil k původním pravidlům. ESD při interpretaci 

Směrnice vychází zejména z teleologického výkladu, tj. z hlavního účelu Směrnice 

v podobě ochrany zaměstnanců.  

 S pojmem převodu podniku jsou spojeny jak jazykové, tak obsahové problémy. 

Směrnice se podle českého znění vztahuje na převody podniků nebo jejich částí, které 

vyplývají ze smluvního převodu nebo sloučení. Původní anglické znění Směrnice ale 

obsahuje pojem "legal transfer or merger”, tedy nikoliv "smluvní převod", ale "právní 

převod", tj. formulaci podstatně širší. Z toho pak vychází i judikatura ESD, která se k 

těmto pojmům postupně rozvinula. 

 Směrnice se podle rozsudku Bork International použije kdekoliv v 

kontextu smluvních vztahů, kde dochází ke změně osoby, která je odpovědná za 

provoz podniku, a která nastupuje do práv a povinností zaměstnavatele vůči 

zaměstnancům podniku. Podle pozdější judikatury dokonce není rozhodujícím 

předpokladem, aby k převodu došlo na základě smlouvy, resp. dvoustranného ujednání. 

K převodu podniku či jeho části může dojít v důsledku široké škály skutečností, jakými 

je např. přidělení veřejné dotace jinému subjektu než dosud nebo převod distribučních 

oprávnění na jinou společnost. Takové skutečnosti již ani nejsou smluvní či právní 

povahy, jde spíše o faktické okolnosti. Podle Soudu také není rozhodné, že mezi 

původním a stávajícím zaměstnavatelem neexistuje žádný smluvní či právní vztah. Stačí 

i pouhý "spojovací článek" např. i v podobě třetí osoby, pro kterou činnost vykonával 

původní a následně stávající zaměstnavatel.  

Účelem Směrnice je zachování kontinuity pracovních vztahů v rámci určité 

ekonomické jednotky, nezávisle na změnách jejího vlastníka. Rozhodujícím kritériem je 

pouze, zda si tato jednotka zachová svoji identitu. S ohledem na výše uvedené 
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skutečnosti lze říci, že rozebíraná právní úprava se spíše než "kdekoliv v kontextu 

smluvních vztahů" uplatní "kdekoliv v kontextu právních vztahů".  

 Jako bezproblémové převody se jeví fúze a dnes již také transakce na základě 

typizovaných smluv (kupní, nájemní apod.), včetně změn nebo ukončení takových 

smluv. Problematickým však je soudní výklad, který připouští převod podniku bez 

ohledu na jakýkoliv právní vztah mezi "převodcem" a "nabyvatelem". Zaměstnavatel, 

který má v takové situaci být nabyvatelem podniku, nemusí mj. mít vůbec možnost 

zjistit, že podnik či jeho část nabývá, zejména pokud jde o počet dotčených 

zaměstnanců. Kritický moment také představuje eventuální nemožnost seznámit se s 

podmínkami smluv či interních předpisů, které platí pro "převáděné" zaměstnance, a 

které přesto musí nový zaměstnavatel zachovat. To představuje právní nejistotu pro 

zaměstnavatele i pro zaměstnance. 

 České právo používá pojem podnik jako termín obchodněprávní a to jako soubor 

hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Podnik a jeho provozování jsou 

tak vázány výhradně na osobu podnikatele (ve smyslu obchodního zákoníku). Narozdíl 

od Směrnice se tak za podnik nepovažuje jakákoliv hospodářska jednotka. Význam 

návaznosti obchodního a pracovního práva spočívá v tom, že obchodněprávní transakce 

s podnikem tvoří podstatnou část převodů ve smyslu Směrnice a jsou tak základem pro 

uplatnění jejích důsledků.  

 Úprava obsažená ve Směrnici je v českém právním řádu transponována v 

zákoníku práce. Namísto pojmu převod podniku se pro pracovněprávní účely užívá 

spojení převod činnosti zaměstnavatele a převod úkolů zaměstnavatele, jejichž 

důsledkem je pak přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Obsahově se 

však tyto termíny shodují s pojmem "převod podniku", jak ho užívá evropské právo. Z 

toho pak plyne i stejný rámec užití vlastní právní úpravy, tj. příslušných důsledků 

převodu. Konkrétní podoba těchto důsledků je pak shodná s obsahem Směrnice, český 

zákonodárce nejde nad její rámec ani tam, kde to evropské právo výslovně připouští  

 Důsledkem aplikace Směrnice je přechod práv a povinností z existujících 

pracovních poměrů z převodce na nabyvatele, tento přechod se vztahuje na práva a 

povinnosti vyplývající z individuálních a kolektivních smluv i z vnitřních předpisů 

zaměstnavatele. Pracovní místa převáděných zaměstnanců zůstávají zachována, 

převod sám o sobě nemůže být důvodem k propouštění, což nevylučuje propouštění z 
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jiných důvodů, pokud to právní řád členského státu umožňuje. Převodce a nabyvatel 

mají povinnost informovat své zaměstnance o některých podstatných skutečnostech 

týkajících se převodu. Judikatura ESD a českých soudů se ohledně důsledků převodu 

zabývá některými speciálními situacemi, zejména pokud jde o rozsah zachování práv 

zaměstnanců, celkově ale nejde o problematickou část právní úpravy.  

 Směrnice 2001/23/ES a její transpozice do zákoníku práce představují účinný 

nástroj ochrany zaměstnanců v případě převodu podniků. K lepší funkčnosti právní 

úpravy do budoucna je především potřeba stabilních kritérií, pokud jde o vymezení a 

chápání klíčových pojmů  podnik a převod podniku. Nelze akceptovat postup hodnocení 

"případ od případu" bez obecně stanovených závazných pravidel. Jako velmi 

problematické se pak jeví situace, kdy k převodu dochází bez jakéhokoliv ujednání 

dotčených zaměstnavatelů, eventuálně i bez možnosti, aby tyto subjekty předem věděly 

o podstatných okolnostech takové "transakce". Společným prvkem problémových míst 

Směrnice tak zůstává potřeba stability právní úpravy a jasnosti kritérií pro její aplikaci a 

interpretaci. Jejich zajištění zůstává úkolem hlavně pro Evropský soudní dvůr. 
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SUMMARY 
 

Transfer of Undertaking in European (and Czech) Labour Law 

 

 The author deals with the issue of a transfer of undertaking which is a term used 

in the terminology of labour law as a name for the situation when a change of employer 

occurs following a legal transfer or merger. This issue is regulated both in European 

law (in form of a Directive) as in Czech law (in the Czech Labour Code). The original 

Directive relating to the safeguarding of employees´ rights in the event of transfers of 

undertakings or businesses was adopted in 1977. Also rich case law has developed since 

then. Despite these facts there are still many significant parts of the topic which remain 

unclear. This causes uncertainty in legal relations both for employers and employees. 

 The aim of the thesis is therefore to analyze the legal regulation of the transfer of 

undertaking from the point of view of labour law, especially to analyze the case law of 

the European Court of Justice (ECJ) relating to the Council Directive Nr. 2001/23/EC 

(hereinafter called ”The Directive”). A detailed characteristic of  the topic should be 

given and controversial parts should be pointed out, eventually with the proposal for 

improving them. A partial problem is also the relation between the EU Directive and the 

Czech Labour Code which transposes it into the Czech law. 

 The Directive aims to safeguard the employment relationships (contracts of 

employment) and the acquired rights of employees in the case of a change of employer, 

i.e. in the case when an undertaking is transferred to another owner who thus becomes a 

new employer. For these purposes it is important to define the terms “undertaking” and 

“transfer of undertaking” (or “legal transfer”).  

As the author shows in his analyse, an undertaking or its part  is defined as an 

economic entity stable in time which retains its identity. It is understood as an organised 

grouping of resources which has the objective of pursuing an economic activity, 

whether or not that activity is central or ancillary. Both private and public undertakings 

are included, on the other hand, an administrative reorganisation of public 

administrative authorities or the transfer of administrative functions between public 

administrative authorities, do not consist a transfer within the meaning of the Directive. 

It is obvious that the definition of an undertaking covers many economic “entities” of 
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different legal character or autonomy. The ECJ case law generaly tends to include 

further specific types of undertakings into the scope of the definition. Nevertheless the 

used criterias are not definitively fixed and according to the ECJ a “case by case” 

evaluation is always necessary. This causes persisting uncertainty for  both employers 

and employees. 

Further the term transfer (of undertaking) is being discussed. As follows from 

the Directive and from the case law, it is understood as any situation where, in the 

context of contractual relations, there is a change in the legal or natural person who is 

responsible for carrying on the business and who incurs in the obligations of an 

employer towards employees of the undertaking. According to the ECJ case law no 

contract or legal relationship between the transferor and the transferee is required for 

fullfilling the criterias of the transfer. An indirect link may also be sufficient such as the 

change of a person who becomes a subsidy from a public body, as a result of which the 

activities of one legal person are fully and definitively terminated, and transferred to 

another legal person with a similar aim without there being any contractual relationship 

between the two legal persons or any contract [or decision] on transfering the 

undertaking and the employees. The problem in such situations is that the “new 

employer” has sometimes no chance to find out that a transfer of undertaking (and 

transfer of employees) occurred. In addition, the employer has no possibility to know 

that there is a situation when he has to obey the duties laid by the Directive.    

The transfer of undertaking as such does not consist a reason for the transferor 

for termination of employment contracts. The transferor has to take over all employees 

concerned and has to keep the conditions of their employment relationships regulated in 

individual contracts, collective agreements or others documents [sources of law]. Both 

the transferor and the transferee have to inform their employees about certain facts 

relating to the transfer. The transferee may dismiss the employees concerned only when 

national law allows it in situations other than the transfer of undertaking. Similarly 

employees who do not consent the change of employer may terminate their contract of 

relationship only when national law allows it in situations other than the transfer of 

undertaking. 

A special part deals with the harmonization of Czech law with the regard to the 

Directive. Czech Labour Code which transposes the Directive into the Czech law 
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contains a part on the transfer of  “rights and obligations arising from employment 

relationships”. Czech labour law uses a rather different terminology than European law, 

but the understanding of the concept of safeguarding of the rights of employees in case 

of a change of employer is in accordance with the EU Directive. The consequences of a 

transfer of undertaking are the same as those required by the Directive. Thus can be said 

that the Czech law is sufficiently harmonized as concerns the analyzed issue.  

 The author´s conclusions are that the Directive as such is an effective instrument 

for safeguarding of the rights of employees in case of a transfer of undertaking. 

Nevertheless it is necessary to set clear rules and stable criteria for its application and 

interpretation. This would bring more certainity and predictability into the employment 

relationships, both for employers and employees. That remains a task for the European 

Court of Justice for the future. 
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nebo závodů. 

(2) Směrnice 98/50/ES, kterou se mění směrnice 77/187/EHS sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů 

podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů. 

(3) Směrnice Rady 2001/23/ES, o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo 

částí podniků nebo závodů. 

(4) Smlouva o založení Evropských společenství. 

 

B. České právo 

 

(1) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(3) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné 

právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění 

pozdějších předpisů. 

(5) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

(6) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 

(7) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 

(8) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a o jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

(9) Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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(10) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

(11) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

(12) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

JUDIKATURA 

 

A. Rozsudky Evropského soudního dvora  

 

(1) Rozsudek ve spojených věcech C-7/56, C-3/57 – 7/57 (Algera). 

(2) Rozsudek C-24/85 (Spijkers). 

(3) Rozsudek C-135/83 (Abels). 

(4) Rozsudek C-287/86 (Landorganisationen i Danmark). 

(5) Rozsudek C-324/86 (Daddy´s Dance Hall). 

(6) Rozsudek C-101/87 (Bork International). 

(7) Rozsudek ve spojených věcech C-144 a 145/87 (Berg and Busschers). 

(8) Rozsudek C-29/91 (Stichting). 

(9) Rozsudek ve spojených věcech C-132/91, C-138/91 a C-139/91 (Katsikas). 

(10) Rozsudek C-209/91 (Rask and Christensen).  

(11) Rozsudek C-392/92 (Schmidt). 

(12) Rozsudek C-48/94 (Rygaard). 

(13) Rozsudek ve spojených věcech C-171/94 a 172/94 (Merckx and Neuhuys). 

(14) Rozsudek C-298/94 (Henke). 

(15) Rozsudek C-319/94 (Dethier Équipment). 

(16) Rozsudek C-13/95 (Süzen). 

(17) Rozsudek C-336/95 (Trevejo). 

(18) Rozsudek ve spojených věcech C-173/96 a C-247/96 (Hidalgo and Others). 

(19) Rozsudek C-234/98 (Allen and Others). 

(20) Rozsudek C-175/99 (Mayeur). 

(21) Rozsudek C-425/02 (Boor). 

(22) Rozsudek C-478/03 (Celtec). 
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B. Rozsudky českých soudů 

 

(1) Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 94/94. 

(2) Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 1053/96. 

(3) Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 1495/96. 

(4) Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 906/2000. 

(5) Nález Ústavního soudu ČR č. 53/2003 Sb. 

(6) Rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 10 Ca 250/2004. 

(7) Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2843/2006. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

 

 

DPČ    Dohoda o pracovní činnosti 

DPP    Dohoda o provedení práce 

EHS    Evropské hospodářské společenství 

EŘ    Exekuční řád 

ESD    Evropský soudní dvůr 

ES    Evropská společenství 

InsZ    Insolvenční zákon 

KS    Krajský soud 

MPV    Mezinárodní právo veřejné 

NS    Nejvyšší soud 

ObčZ    Občanský zákoník 

ObchZ   Obchodní zákoník 

OSŘ    Občanský soudní řád 

SES    Smlouva o založení evropských společenství 

VS    Vrchní soud 

ZoVeřDr   Zákon o veřejných dražbách 

ZP    Zákoník práce 
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Převod podniku v evropském (a českém) pracovním právu 

 

Klíčová slova: 

 

● evropské pracovní právo 

● převod podniku  

● přechod práv a povinností v pracovním právu 

 

 

Transfer of Undertaking in European (and Czech) Labour Law 

 

Key words: 

 

● European labour law 

● Transfer of undertaking 

● Transfer of rights and obligations in labour law 

 

 


