
Závěrečné úvahy 

Organizační změny jsou velmi častým předmětem pracovněprávních sporů a dochází tak ke 

konstantnímu vývoji interpretace právní úpravy obsažené v zákoníku práce ze strany soudů. Vzhledem 

k poměrně krátké účinnosti zákoníku práce dosud neexistuje dostatečné množství soudních rozhodnutí 

přímo vycházejících z jeho ustanovení. Předchozí zákoník práce však obsahoval až na menší výjimky 

shodnou právní úpravu organizačních změn, proto je judikatura odkazující na jeho ustanovení v této 

diplomové práci používána téměř bez omezení. Nejvyšší soud navíc při rozhodování sporů dle právní 

úpravy předchozího zákoníku práce po 1. lednu 2007 odkazuje i na znění současného zákoníku práce a 

zběžně tak hodnotí případy i podle tohoto nového zákona. Hlavní cíl této práce, tedy analýza 

organizačních změn zejména z pohledu judikatury českých soudů, byl v práci naplněn.  

Z porovnání současné právní úpravy s předchozí vyplynulo, že k žádným zásadním změnám 

z hlediska zaměstnavatelů ani zaměstnanců nedošlo. Jedinými výjimkami jsou zrušení nabídkové 

povinnosti a zkrácení výpovědní doby. V některých aspektech byla úprava naopak znepřehledněna, a 

to u přemístění zaměstnavatele a zákazu výpovědi v souvislosti s ním. 

Dalším důležitým závěrem práce je, že zaměstnanci jsou při organizačních změnách pracovním 

právem ve smyslu soudního výkladu obecně silně chráněni. Tato ochrana je posilována tendencí 

zejména nižších soudů rozhodovat zásadně ve prospěch zaměstnance, ať je situace jakákoli. Příliš silná 

ochrana je však zaměstnancům často ke škodě, jak bylo ukázáno při analýze soudních sporů v kapitole 

8.2. Naopak nedostačující je jejich ochrana v případě výběru nadbytečných zaměstnanců, kterým má 

být dána výpověď z organizačních důvodů.  

Pokud jde o zaměstnavatele, právní úprava samotná je v provádění organizačních změn nijak 

neomezuje. Neposkytuje jim však ani žádná vodítka, jak by měli postupovat, pokud se pro organizační 

změny rozhodnou. O to náročnější je pak judikatura, která stanoví celou řadu pravidel a omezení. 

Zaměstnavatelé proto musí provádění organizačních změn věnovat dostatečnou pozornost a často se 

neobejdou bez pomoci právníků. I při maximální péči jim však hrozí, že zaměstnanec výpověď 

napadne u soudu a výsledek takového sporu zaměstnavatel nikdy nemůže s dostatečnou jistotou 

předvídat.  

Pokud jde o zpracování tématu organizačních změn v literatuře, tato je vzhledem k atraktivitě 

tématu pro zaměstnance i zaměstnavatele sice stále početnější, knižní monografie na toto téma však 

stále chybí. Komentáře k zákoníku práce a časopisecké publikace velmi často provádějí rekapitulaci 

judikatury, čímž její roli tvůrce pravidel podporují, přestože nemá v našem právním systému formálně 

postavení pramene práva. Množství soudních rozhodnutí a článků směřuje ke stále lepšímu a 

podrobnějšímu uchopení celé problematiky organizačních změn. I přes tuto snahu však nadále existuje 

množství otázek, které se postupně v právní praxi objevují a dostupné zdroje na ně neposkytují 

uspokojivou, či dokonce vůbec žádnou, odpověď. 


