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Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma „Organizační změny z pohledu 

judikatury českých soudů“. Téma organizačních změn jsem zvolila proto, ţe se s ním 

ve své praxi v oboru pracovního práva velmi často setkávám. V pracovněprávním 

advokátním poradenství tvoří organizační změny podstatnou část dotazů a právních 

zadání ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Tato problematika je tedy dle mého 

názoru pro zaměstnavatele i zaměstnance stále velmi aktuální a zajímavá, za současné 

sloţité ekonomické situace dokonce ještě více neţ kdy jindy.  

Cílem této práce je analýza organizačních změn zejména z pohledu judikatury 

českých soudů, především Nejvyššího soudu jako dovolací instance a orgánu 

sjednocujícího judikaturu niţších soudů. Soudní rozhodnutí sice nejsou v České 

republice ve formálním smyslu pramenem práva, jejich význam v praxi, vycházející 

z autority zejména vyšších soudů, je však značný. U poměrně fragmentární, a ne zcela 

přesné, právní úpravy organizačních změn toto platí dvojnásob. 

Zaměřím se na to, zda judikatura ve spojení s literaturou k tématu organizačních 

změn poskytuje dostatečný návod a vodítka pro zaměstnavatele, jak při provádění 

reorganizací postupovat. Dále se budu zabývat otázkou, zda jsou práva zaměstnanců 

při organizačních změnách dostatečně chráněna, či zda naopak nejsou zaměstnavatelé 

právem při provádění organizačních změn nadměrně omezováni. V rámci tohoto 

posuzování provedu i stručné srovnání současného zákoníku práce s předchozím a 

rozeberu dopad nové právní úpravy právě v oblasti organizačních změn.  

Práce se bude primárně zabývat organizačními změnami jako jedním 

z výpovědních důvodů. Zaměří se na moţnosti, jaké zaměstnavatel v tomto ohledu má, 

a podmínky, které musí splnit pro úspěšné podání výpovědi (tedy bez moţnosti jejího 

zrušení soudem pro neplatnost) či uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru. 

Z důvodu limitace rozsahu se práce naopak nebude podrobněji soustřeďovat na otázky 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ani hromadného propouštění, 

které sice s tématem organizačních změn úzce souvisí, vydaly by však na samostatnou 

práci. Cílem práce není zabývat se otázkou efektivního uskutečňování organizačních 

změn z pohledu personálního řízení zaměstnavatele. 

Práci jsem rozčlenila na úvod, stať o sedmi kapitolách a závěr. První kapitola se 

zabývá organizačními změnami z obecného pohledu, od vymezení důleţitých pojmů 

aţ po funkce organizačních změn z pohledu zaměstnavatele. Za stěţejní část první 

kapitoly povaţuji stručnou typologii organizačních změn, které u zaměstnavatele 

mohou nastat, s přehledem jejich pracovněprávních důsledků. Druhá kapitola se jiţ 

konkrétně zabývá jednotlivými organizačními změnami umoţňujícími skončení 

pracovního poměru dle současné právní úpravy a judikatury. Třetí kapitola řeší 
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časovou souslednost, kterou musí zaměstnavatel při provádění organizačních změn 

dodrţet. Dle této časové osy jsou pak řazeny další kapitoly, které podrobněji analyzují 

jednotlivé aspekty organizačních změn - rozhodnutí o organizačních změnách, výběr 

nadbytečného zaměstnance, rozvázání pracovního poměru dohodou nebo jako poslední 

moţnost výpovědí ze strany zaměstnavatele. 

Za velmi důleţitou část práce povaţuji závěr, kde nejprve hodnotím právní 

úpravu organizačních změn ve srovnání s předchozí úpravou. Dále zde předkládám 

některé návrhy právní úpravy de lege ferenda, které směřují především k co nejvíce 

přehledné a srozumitelné právní úpravě, tak aby byla v praxi co nejlépe pouţitelná. 

Věnuji se několika vybraným oblastem, kterými jsou problémy soudních sporů ve věci 

organizačních změn, přemístění zaměstnavatele a zákazu výpovědi, výběr 

nadbytečného zaměstnance a ochrana členů odborů, odstupné a výpovědní doba. 

Nakonec obecně shrnuji popisovanou problematiku a pokouším se zodpovědět otázky 

poloţené v úvodu.  

K tématu organizačních změn z pohledu českého práva existuje celá řada 

především časopiseckých publikací a několik kvalifikačních prací včetně disertační. 

Monografii zabývající se tématem organizačních změn výhradně nebo alespoň 

v podstatné části jsem však nenašla. Za nejrelevantnější zdroj právních informací proto 

povaţuji komentáře k zákoníku práce, které k jeho platnému znění vydalo jiţ celkem 

sedm autorů či autorských kolektivů. 

Diplomovou práci jsem uzavřela k datu 30. dubna 2010. 
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1. Vymezení organizačních změn 

Skončení pracovního poměru je v rámci pracovního práva oblastí, které je třeba 

věnovat největší pozornost. Při jejich rozvazování ze strany zaměstnavatele totiţ 

dochází k nejvýznamnějším zásahům do práv zaměstnanců, k jejichţ ochraně je 

zákoník práce
1
 určen.  

Nejčastějším důvodem skončení pracovního poměru zaměstnance jsou 

organizační změny u zaměstnavatele. Ohledně tohoto druhu rozvázání rovněţ vzniká 

nejvíce sporů, které obvykle není moţné vyřešit jinak neţ soudní cestou. Díky tomu 

byl v rozhodovací praxi soudů postupně vytvořen poměrně podrobný a stále se 

rozrůstající soubor pravidel a postupů, které by zaměstnavatelé při organizačních 

změnách měli dodrţet.  

Pro zaměstnavatele však z praktických důvodů není moţné podrobně studovat 

soudní judikaturu při kaţdé organizační změně, stejně tak běţný zaměstnanec těţko 

bude pročítat soudní rozhodnutí, aby zjistil, zda byl jeho pracovní poměr skončen 

oprávněně. Je proto úkolem právní praxe a zejména odborné literatury zabývat se 

studiem judikatury a systematicky ji vykládat a analyzovat. To bude tedy hlavní náplní 

této práce. 

1.1 Pojem organizace 

Pro vysvětlení pojmu organizačních změn je nejprve třeba stručně se zabývat 

tím, co je vlastně organizace. Dle slovníku cizích slov
2
 je organizace „pořádek; řád; 

zařízení; účelové spojení lidí v pevném kolektivu sledující společný cíl nebo zájem“. 

Z hlediska organizačních změn jako tématu této diplomové práce je relevantní 

poslední z definic. Jedná se tedy o skupinu lidí, zaměstnaných u jednoho 

zaměstnavatele (fyzické či právnické osoby), která je nějakým způsobem uspořádána - 

má určitou organizační strukturu. Existují zde vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi 

jednotlivými členy skupiny (tj. zaměstnanci), kaţdý zaměstnanec má svoje místo 

v organizaci pevně vymezené svou pracovní smlouvou a pracovní náplní. Kromě 

tohoto osobního prvku je nezbytnou součástí organizace zaměstnavatele i prvek 

hmotný, tedy především pracoviště zaměstnavatele a předměty nejrůznějšího 

charakteru, které slouţí k výkonu funkcí zaměstnavatele. Teprve spojení zaměstnanců 

a tohoto hmotného prvku tvoří zaměstnavatelovu organizaci v širším slova smyslu; 

toto spojení lze rovněţ označit jako zaměstnavatelův podnik.
3
 

                                                 
1
 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

2
 REJMAN, L. Kapesní slovník cizích slov. 1. vydání, Praha: SPN, 1971, s. 120 - 121. 

3
 Podle § 5 odst. 1 obchodního zákoníku je podnikem „soubor hmotných, jakoţto i osobních a 

nehmotných sloţek podnikání; k podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu slouţit“. 
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1.2 Pojem zaměstnavatel a část zaměstnavatele  

Zaměstnavatelem se dle § 7 zákoníku práce rozumí právnická nebo fyzická 

osoba, které zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatel 

vystupuje v pracovněprávních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající 

z těchto vztahů. 

Pojem „část zaměstnavatele“ v zákoníku práce definován není; je jím pouze 

pouţit § 52 písm. a) a b) a v § 340. O „části zaměstnavatele“ zákoník práce tedy v 

rámci zmíněných ustanovení uvádí jen to, ţe ji lze zrušit, přemístit či převést k jinému 

zaměstnavateli. Část zaměstnavatele je proto definována pouze doktrínou a 

judikaturou, která tuto problematiku poměrně podrobně řeší. Dle P. Hůrky
4
 se za část 

zaměstnavatele povaţuje organizační jednotka nebo jiná organizační sloţka, která 

v rámci zaměstnavatele vyvíjí relativně samostatnou činnost a je řízena 

zaměstnavatelem vertikálně. 

Dle judikatury Nejvyššího soudu se částí zaměstnavatele rozumí organizační 

jednotka, útvar nebo jiná sloţka zaměstnavatele, která vyvíjí v rámci zaměstnavatele 

relativně samostatnou činnost, jíţ se podílí na plnění úkolů (na předmětu činnosti) 

zaměstnavatele samotného. Takováto sloţka zaměstnavatele má vyčleněny určité 

prostředky (například budovy, stroje, nářadí, zařízení apod.) a prostory k provozování 

této činnosti, zpravidla je také uvedena ve vnitřním organizačním předpisu 

zaměstnavatele (např. v organizačním řádu) a v jejím čele obvykle stojí vedoucí 

zaměstnanec zaměstnavatele.
5
 

Pro závěr, zda jde o část zaměstnavatele, není samo o sobě podstatné, kolik 

zaměstnanců v ní působí. V části zaměstnavatele můţe působit i jediný zaměstnanec, 

jestliţe jde o takovou organizační jednotku, útvar nebo jinou sloţku zaměstnavatele, 

která v rámci zaměstnavatele vyvíjí relativně samostatnou činnost a vyhovuje ostatním 

zde vyjmenovaným poţadavkům. 

Dalším charakteristickým znakem části zaměstnavatele je dle judikatury spojení 

hmotných a osobních sloţek činnosti. Část zaměstnavatele totiţ nelze mechanicky 

ztotoţňovat s kolektivem (skupinou) zaměstnanců v ní působících. Pro její vymezení je  

v první řadě podstatné, ţe představuje určitý soubor věcí, práv a jiných majetkových 

hodnot, které slouţí k plnění úkolů zaměstnavatele. Součástí tohoto souboru je i osobní 

prvek.
6
 

                                                 
4
 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. 1. vydání, Jihlava: Ekon, 2009, s. 89. 
5
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2282/2006, 21 Cdo 2297/2006 ze dne 7. 6. 2007. 

6
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 1053/96  ze dne 6. 5. 1997 (Rc 1/1998). 
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1.3 Obecná definice organizačních změn 

Zákoník práce pojem organizační změny nedefinuje, pouze jej v řadě svých 

ustanovení pouţívá. Obsah termínu organizační změny lze vyvodit z ustanovení § 54 

zákoníku práce, podle kterého se zákaz výpovědi nevztahuje na výpověď danou 

zaměstnanci pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b) zákoníku práce. Dále 

na něj lze usuzovat z § 73 odst. 6 zákoníku práce, který řeší výpověď po odvolání 

z funkce podle § 52 písm. c), při které odstupné poskytované zaměstnanci při 

organizačních změnách náleţí jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání 

z místa vedoucího zaměstnance v souvislosti s jeho zrušením v důsledku organizační 

změny. Organizační změny jsou tedy upraveny § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce a 

zahrnují tři různé výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele. 

Poměrně obsáhlou a výstiţnou definici organizačních změn podává v rámci 

komentáře k zákoníku práce L. Drápal
7
: 

„Za organizační změny se zpravidla označují všechny okolnosti organizačně-

technické, technologické, ekonomické nebo jiné povahy, které mají vliv na provoz 

zaměstnavatelova podniku nebo na výkon jiných jeho činností (úkolů), kvůli nimž 

zaměstnává fyzické osoby v pracovněprávním vztahu. Výpovědním důvodem jsou 

tehdy, mají-li za následek, že zaměstnavatel nemá nadále (objektivně vzato) možnost 

přidělovat zaměstnancům nebo některým z nich práci podle pracovní smlouvy buď 

vůbec nebo v místě, sjednaném jako místo výkonu práce, nebo že se jeden nebo více 

zaměstnanců pro něho stalo nadbytečnými, neboť zaměstnavatel má sice možnost 

přidělovat všem svým zaměstnancům nadále práci podle pracovní smlouvy, avšak 

práce některého (některých) z nich pro něho není nadále potřebná.“ 

1.4 Základní typologie změn v organizaci 

V průběhu existence zaměstnavatele nezbytně dochází k nejrůznějším změnám 

v jeho organizaci. Tyto změny se mohou dotýkat jak zaměstnanců, tak hmotné sloţky 

zaměstnavatele, popřípadě obou těchto sloţek zároveň. Můţe se jednat o změny 

drobného rázu, jako je například přejmenování pracovních pozic bez dopadu na jejich 

obsah či úprava vnitřní struktury zaměstnavatele, spočívající ve formálním převedení 

zaměstnanců jedné sloţky zaměstnavatele do druhé, aniţ by došlo ke změně jejich 

druhu práce či místa výkonu práce. Dalším případem můţe být nákup nových strojů, 

počítačových programů apod., které nahradí jiţ zastaralé a zrychlí práci zaměstnanců, 

v organizační struktuře jako takové se však tato změna neprojeví. Změny v organizaci 

tohoto charakteru nemají z hlediska pracovního práva ţádné důsledky. 

                                                 
7
 BĚLINA, M. et. al. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 192. 
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Další změny v organizaci zaměstnavatele mohou vést ke změně pracovní náplně 

určitého zaměstnance, pokud se jeho současná práce ukáţe jako nepotřebná pro 

zaměstnavatele a zaměstnanec je ochoten vykonávat jinou, pro zaměstnavatele 

potřebnou práci. Tyto změny jiţ zákoník práce reguluje v rámci svých ustanovení o 

změně pracovního poměru, která umoţňují obsah pracovního poměru, tedy v tomto 

případě druh práce a místo výkonu práce, změnit pouze tehdy, dohodnou-li se na tom 

zaměstnavatel a zaměstnanec. Do této kategorie změn lze zařadit i otázku převedení na 

jinou práci, ke kterému je zaměstnavatel v některých případech povinen (například 

pokud je to nutné ze zdravotních důvodů na straně zaměstnance) a v jiných naopak 

oprávněn.
8
 Další moţností regulace ze strany zaměstnavatele je zvyšování a 

zajišťování potřebné kvalifikace či rekvalifikace stávajících zaměstnanců, aby byli 

schopni vykonávat práce pro zaměstnavatele potřebné.
9
 Za formu organizační změny 

je moţné povaţovat i zřizování nových pracovních míst v organizační struktuře 

zaměstnavatele, na které zaměstnavatel přijme nové zaměstnance na základě pracovní 

smlouvy, popřípadě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

Z hlediska této práce jsou nejpodstatnější organizační změny, které se projeví 

v organizační struktuře zaměstnavatele takovým způsobem, ţe je třeba ukončit 

pracovní poměry některých zaměstnanců. Takovéto organizační změny na pracovištích 

mají několik podob. V převáţné většině případů jde o organizační změny nepřesahující 

rámec zaměstnavatele, tj. takzvané vnitřní organizační změny (zrušení pracoviště, 

provozu, jiné vnitřní členění, změněná vnitřní struktura, změna úkolů a 

podnikatelských záměrů apod.).
10

 Menší část případů, pro zaměstnance však 

závaţnější (dotýkají se obvykle většího počtu zaměstnanců), jsou tzv. vnější 

organizační změny. Tyto změny přesahují rámec zaměstnavatele a spočívají v tom, ţe 

se zaměstnavatel nebo jeho část ruší, aniţ by práva a povinnosti z pracovněprávních 

vztahů přešly na jiného zaměstnavatele, či se celý zaměstnavatel přemísťuje. 

Pokud se organizační změny tohoto druhu dotknou většího počtu zaměstnanců u 

zaměstnavatele s alespoň 20 zaměstnanci, uplatní se institut hromadného propouštění
11

 

jako dodatečný prvek ochrany zaměstnanců, vycházející z evropských směrnic.
12

 Jak 

trefně uvádí P. Hůrka,
13

 jeho smyslem není bránit rozvázání pracovních poměrů, ale 

provést jejich skončení optimálním způsobem ve spolupráci se zástupci zaměstnanců a 

                                                 
8
 Viz § 40 - 42 zákoníku práce. 

9
 Viz § 227 - 235 zákoníku práce. 

10
 JOUZA, L. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované a 

přepracované vydání, Praha: Bova Polygon, 2008, s. 199. 
11

 Viz § 62 - 64 zákoníku práce. 
12

 Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbliţování právních předpisů členských států 

týkajících se hromadného propouštění. 
13

 HŮRKA, P. Nástroje pracovního práva jako reakce na současnou ekonomickou situaci. Právní fórum, 

2009, č. 5, s. 204. 
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státními orgány, které mají na starost zaměstnance. Institut hromadného propouštění 

upravuje povinnosti zaměstnavatele v případě, ţe se rozvázání pracovních poměrů 

dotkne stanoveného počtu zaměstnanců v poměru k celkovému počtu zaměstnanců 

zaměstnavatele. Tyto povinnosti mají zejména informační charakter vůči úřadu práce a 

odborové organizaci, popřípadě radě zaměstnanců. V případě hromadného propouštění 

je třeba organizační změny mnohem důkladněji naplánovat, protoţe v souvislosti 

s plněním informační povinnosti můţe dojít i k prodlouţení výpovědní doby.  

Posledním druhem organizačních změn je případ, kdy zaměstnavatel nebo část 

jeho podniku zaniká, rozděluje se nebo slučuje s jiným zaměstnavatelem, a práva a 

povinnosti zaměstnanců z jejich pracovněprávních vztahů přecházejí na jiného 

zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, ţe jde o objektivní situace, které zaměstnanci 

nemohou ovlivnit, nemohou být v jejich důsledku poškozeni a zkráceni na svých 

nárocích, které stanoví zákoník práce a další pracovněprávní předpisy. V tomto 

případě proto pracovní poměry dotčených zaměstnanců zánikem zaměstnavatele nebo 

části jeho podniku neskončí (naopak ani nesmí být zaměstnavatelem z důvodu převodu 

ukončeny), ale přejdou v plném rozsahu na nového (přejímajícího) zaměstnavatele. 

Přejímající zaměstnavatel pak musí zaměstnancům zajistit a poskytnout stejná 

pracovněprávní práva a nároky, jaké měli u původního zaměstnavatele.
14

 Toto právo 

zaměstnancům zaručuje zákoník práce
15

 v souladu s evropskými směrnicemi.
16

 

1.5 Funkce a rizika organizačních změn z pohledu zaměstnavatele 

Z pohledu zaměstnavatele jsou organizační změny nástrojem udrţování a 

zlepšování funkce jeho podniku v personální oblasti. S jakoukoli změnou v činnosti 

zaměstnavatele je ve většině případů spojena i změna v poţadavcích na zaměstnance, 

jejichţ prostřednictvím zaměstnavatel svou činnost vykonává. Pomocí organizačních 

změn zaměstnavatelé usilují o dosaţení ideálního počtu a struktury zaměstnanců, jak je 

potřebují pro vyvíjení svých ekonomických činností. Organizační změny také 

umoţňují zaměstnavatelům reagovat na situaci na trhu, a pokud se například sníţí 

odbyt jejich výrobků či sluţeb, mohou mimo jiné přistoupit ke sníţení počtu svých 

zaměstnanců. Pokud jde o počet zaměstnanců, zaměstnavatelé do něj mohou zasahovat 

od úplného zrušení svého provozu, přes zrušení části zaměstnavatele aţ po 

reorganizaci pobočky, při které se stane nadbytečným třeba i jediný zaměstnanec. 

                                                 
14

 JOUZA, L. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované a 

přepracované vydání, Praha: Bova Polygon, 2008, s. 200. 
15

 Viz § 338 - 345 zákoníku práce. 
16

 Zejména směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbliţování právních předpisů členských 

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

nebo závodů. 
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V případě struktury zaměstnanců se jedná o kvalifikační poţadavky na jednotlivé 

pracovní pozice, které zaměstnavatel můţe stanovit dle svého uváţení, aby co nejlépe 

vyhovovaly potřebám jeho podniku. Kvalifikační poţadavky mohou spočívat 

kupříkladu v dosaţení středoškolského či vysokoškolského vzdělání v určitém oboru, 

prokázání jazykových znalostí, ovládání specifických dovedností jako je například 

práce s počítačem, získání řidičského průkazu atd. Úroveň potřebné kvalifikace pro 

určitou pracovní pozici bývá mnohdy velmi komplexní a časem se proměňuje. 

Prostřednictvím organizačních změn proto mohou zaměstnavatelé regulovat sloţení 

svých zaměstnanců z kvalifikačního hlediska. 

Struktura zaměstnanců z  hledisek jako je věk, pohlaví, rasa, etnický původ, 

národnost, sexuální orientace, zdravotní postiţení, náboţenské vyznání, víra či světový 

názor, naopak předmětem organizačních změn být nemůţe. Jednalo by se totiţ o 

diskriminační jednání zakázané § 16 zákoníku práce a především antidiskriminačním 

zákonem.
17

 Zaměstnanci by se mohli u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od 

diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby jim bylo 

dáno přiměřené zadostiučinění.
18

 Zaměstnavateli by navíc hrozila sankce dle zákona o 

inspekci práce
19

 aţ do výše 400 000 Kč. 

Zákoník práce neomezuje zaměstnavatele v provádění organizačních změn. 

Pokud je však organizační změna provedena v rozporu se zákoníkem práce, popřípadě 

se jedná o „fiktivní“ organizační změnu, můţe propuštěný zaměstnanec rozvázání 

pracovního poměru z organizačních důvodů napadnout u soudu a ţádat o jeho 

prohlášení za neplatné. Z neplatného rozvázání pracovního poměru vznikají 

zaměstnavateli dodatečné problémy a náklady. Je proto důleţité, aby organizační 

změny byly dobře časově naplánovány a aby rozhodnutí o organizační změně nebylo 

přijato předstíraně, tedy aby zaměstnavatel měl skutečně potřebu provést organizační 

změnu, ta aby byla poté u zaměstnavatele realizována a zaměstnavatel v příčinné 

souvislosti s touto změnou ztratil moţnost zaměstnanci nadále přidělovat práci, kterou 

pro něj dosud podle své pracovní smlouvy konal, nejpozději ke konci výpovědní doby.  

Dalším moţným negativním důsledkem nesprávného provedení organizačních 

změn jsou sankce ze strany státního úřadu inspekce práce dle zákona o inspekci práce, 

které zaměstnavateli hrozí za porušení jeho povinností při skončení pracovního 

poměru.
20

 Výše těchto sankcí můţe dosáhnout aţ 300 000 Kč.
21

 

                                                 
17

 Zejména § 2 a 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
18

 Viz § 10 antidiskriminačního zákona. 
19

 Viz §11 a § 24 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 
20

 Srov. ŠUBRT, B. et. al. Inspekce práce a jiné kontroly u zaměstnavatelů. 1. vydání, Praha: Anag, 

2009, s. 120 - 122. 
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1.6 Vývoj právní úpravy organizačních změn na českém území 

První moderní úprava pracovněprávních vztahů na našem území byla obsaţena 

v obecném zákoníku občanském,
22

 konkrétně v jeho ustanoveních o sluţební 

smlouvě,
23

 kterými se vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanými řídily od roku 1812 

aţ do roku 1965, kdy byl přijat první samostatný zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb.
24

 

Výslovnou úpravu organizačních změn jako jedné skupiny z přípustných důvodů 

výpovědi poprvé obsahoval aţ předchozí zákoník práce. Dle jeho původního znění 

mohla dát organizace pracovníkovi výpověď z těchto důvodů podřaditelných pod 

organizační změny: 

a) ruší-li se nebo přemísťuje-li se organizace nebo její část, 

b) zaniká-li organizace sloučením nebo rozdělením nebo převádí-li se 

samostatná organizační jednotka do jiné organizace a přejímající organizace nemá 

možnost pracovníka zaměstnávat podle sjednané pracovní smlouvy, 

c) stane-li se pracovník pro organizace nadbytečným vzhledem ke změně jejích 

úkolů, technického vybavení nebo jiným organizačním změnám.
25

 

Tato právní úprava se vztahovala pouze na pracovněprávní vztahy mezi 

organizacemi (tj. zaměstnavateli - státními úřady a právnickými osobami v dnešním 

pojetí) a pracovníky, nikoli na zaměstnavatele - fyzické osoby. 

Pokud jde o organizační změny v organizaci, předchozí zákoník práce 

v původním znění rozlišoval mezi zrušením organizace, zánikem organizace a 

ostatními organizačními změnami. Zrušení a zánik organizace se oddělovaly aţ do 31. 

12. 2000. Poté nabyla účinnosti zásadní novela zákoníku práce,
26

 která nahradila 

pojem organizace termínem zaměstnavatel. Za důvod výpovědi označila pouze zrušení 

zaměstnavatele, nikoli jiţ jeho zánik, a upravila tak organizační změny do znění 

platného aţ do současnosti. Tato novela také přinesla v rámci slaďování s evropskými 

předpisy
27

 zcela nové pojetí přechodu práv a povinností, dle kterého přechod sám o 

sobě nemůţe být důvodem výpovědi zaměstnanci. Právní úprava zavedená touto 

novelou zůstala zachována i v současném zákoníku práce.
28

 

                                                                                                                                             
21

 Viz §12 zákona o inspekci práce, pokud jde o zaměstnavatele - fyzické osoby a § 25 zákona o 

inspekci práce, pokud jde o zaměstnavatele - právnické osoby. 
22

 Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s. Obecný zákoník občanský. 
23

 Viz § 1151 - 1164 obecného zákoníku občanského. 
24

 Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 
25

 Viz § 46 odst. 1 písm. a) aţ c) předchozího zákoníku práce ve znění účinném od 1. 1. 1966 do 31. 12. 

1988. 
26

 Zákon č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a některé další zákony. 
27

 Směrnice Rady 77/187/EHS ze dne 14. 2. 1977 o sbliţování právních předpisů členských států 

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

závodů, později nahrazená Směrnicí 2001/23/ES. 
28

 Viz § 52 písm. a) a b) a § 338 a násl. zákoníku práce. 
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2. Současná právní úprava organizačních změn 

Organizační změny tvoří v českém pracovním právu jedinou skupinu 

výpovědních důvodů, které nemají ţádnou souvislost s osobou zaměstnance, ale týkají 

se výhradně zaměstnavatele. Z toho vyplývá i další důleţitý faktor odlišující 

organizační důvody od ostatních důvodů výpovědi – jejich uskutečnění závisí na 

rozhodnutí zaměstnavatele a je plně v jeho kompetenci. Na tom nic nemění ani fakt, ţe 

organizační změny jsou v naprosté většině případů motivovány vnějšími 

ekonomickými faktory, ať jiţ závislými na vůli zaměstnavatele, či nikoli. 

Právní úprava organizačních změn je obsaţena v § 52 písm. a) aţ c) zákoníku 

práce a zahrnuje tři různé výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele. Dle § 52 písm. 

a) zákoníku práce můţe dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, ruší-li se 

zaměstnavatel nebo jeho část. Dle § 52 písm. b) zákoníku práce pak je důvodem 

výpovědi přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Ustanovení § 52 písm. c) 

zákoníku práce zahrnuje veškeré další organizační změny nejrůznějšího typu, které 

způsobují nadbytečnost zaměstnance. Dle tohoto ustanovení můţe dát zaměstnavatel 

zaměstnanci výpověď, pokud se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k 

rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách spočívajících ve změně úkolů 

zaměstnavatele, změně technického vybavení, sníţení stavu zaměstnanců za účelem 

zvýšení efektivnosti práce, nebo jiné organizační změně. 

Výpovědní důvody podle ustanovení § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce 

v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu spočívají v tom, ţe zaměstnavatel v 

důsledku organizačních změn v těchto ustanoveních uvedených nemůţe zaměstnanci 

nadále přidělovat práci, kterou pro něj dosud konal, buď vůbec (u důvodů podle § 52 

písm. a) a b) zákoníku práce), nebo proto, ţe se zaměstnanec v důsledku takové změny 

stal nadbytečným (u důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce).
29

  

Důvody k rozvázání pracovního poměru uvedené v ustanoveních § 52 písm. a) 

aţ c) zákoníku práce mají, jak vyplývá jiţ z jejich zařazení mezi tzv. organizační 

důvody, společné to, ţe se vztahují k organizačním změnám nastalým u 

zaměstnavatele. V rámci § 52 písm. a) a b) zákoníku práce se jedná o případy, kdy se 

děje se zaměstnavatelem něco navenek, dochází ke zrušení zaměstnavatele nebo jeho 

části, nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. V rámci § 52 písm. c) pak jde o 

případy, kdy se mění vnitřní struktura zaměstnavatele, upravuje se počet a sloţení jeho 

zaměstnanců, aniţ by se zaměstnavatel či některá jeho samostatná část zcela rušila či 

přemísťovala. 

                                                 
29

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 444/2005  ze dne 13. 12. 2005. 
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O tom, ţe organizační změny provede a které z nich v rámci zákonem 

vymezených důvodů uplatní, rozhoduje výlučně zaměstnavatel. V rámci svého 

rozhodování ovšem musí vţdy přihlédnout k faktu, ţe jednotlivé výpovědní důvody 

uvedené v § 52 písm. a) aţ c) je třeba důsledně rozlišovat, a to také proto, ţe pouţití 

kaţdého z nich má na právní poměry zaměstnavatele a dotčených zaměstnanců 

rozdílný vliv. Rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance 

podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce se v právních vztazích účastníků můţe 

projevit například tím, ţe zaměstnavatel nesmí dle § 53 zákoníku práce dát 

zaměstnanci výpověď v ochranné době, zatímco při pouţití výpovědních důvodů podle 

ustanovení  

§ 52 písm. a) a b) zákoníku práce se ochrana zaměstnance v tomto směru neuplatní - 

aplikuje se výjimka ze zákazu výpovědi dle § 54 písm. a) zákoníku práce. 

Dle ustálené soudní judikatury se výpovědní důvody uvedené v ustanoveních § 

52 písm. a) aţ c) zákoníku práce odlišují především podle toho, jaká organizační 

změna u zaměstnavatele nastala. Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, aniţ by práva 

a povinnosti z pracovněprávních vztahů přešly na přejímajícího zaměstnavatele, jde o 

výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce. Změnil-li 

zaměstnavatel nebo jeho část místo, kde dosud působili, jedná se o výpovědní důvod 

podle ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce, neboť se přemístil zaměstnavatel nebo 

jeho část. Organizační změny podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce pak 

spočívají v tom, ţe bylo rozhodnuto zaměstnavatelem o změně úkolů zaměstnavatele, 

jeho technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, které nejsou v ustanoveních § 

52 písm. a) aţ c) zákoníku práce výslovně uvedeny.
30

 

V souvislosti s organizačními změnami je třeba zmínit i povinnost 

zaměstnavatele, který zaměstnává 10 a více zaměstnanců, projednat se zaměstnanci 

zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační 

opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti 

s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62 zákoníku práce.
31

 Tuto povinnost 

plní zaměstnavatel vůči odborové organizaci, radě zaměstnanců, nebo přímo vůči 

zaměstnancům, pokud u něj zástupci zaměstnanců nepůsobí.
32

 Konkrétnější rámec pro 

zmíněné projednání stanoví zákoník práce v § 278 odst. 3. Za porušení této povinnosti 

hrozí zaměstnavateli sankce dle zákona o inspekci práce aţ do výše 200 000 Kč.
33

 

                                                 
30

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2318/2005 ze dne 20. 9. 2006. 
31

 Viz § 280 písm. b) zákoníku práce. 
32

 Viz § 275 odst. 1 zákoníku práce. 
33

 Viz § 10 zákona o inspekci práce, pokud jde o zaměstnavatele - fyzické osoby a § 23 zákona o 

inspekci práce, pokud jde o zaměstnavatele - právnické osoby. 
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2.1 Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části 

Jak jiţ bylo stručně naznačeno výše, o důvod rozvázání pracovního poměru 

podle ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce jde tehdy, ruší-li se zaměstnavatel nebo 

jeho část, aniţ by práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přešly podle zákoníku 

práce nebo zvláštních právních předpisů na přejímajícího zaměstnavatele. Dojde-li ke 

zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, znamená to, ţe zaměstnavatel v důsledku této 

organizační změny pozbyl moţnost zaměstnance dále zaměstnávat, neboť nemá 

(objektivně vzato) moţnost jim přidělovat práci podle pracovní smlouvy buď vůbec, 

nebo ve své zrušené části, ve které zaměstnanci dosud pracovali.
34

 Se zaměstnanci 

dotčenými zrušením musí zaměstnavatel uzavřít dohodu o skončení pracovního 

poměru nebo jim dát výpověď dle § 52 písm. a) zákoníku práce. Zrušení 

zaměstnavatele nebo jeho části totiţ není právní skutečností, která by sama o sobě 

způsobila zánik pracovního poměru. 

Zaměstnavatelem můţe být dle § 7 zákoníku práce právnická nebo fyzická 

osoba. Právnická i fyzická osoba tedy mohou být jako zaměstnavatel „zrušeny“. Podle 

názoru J. Jakubky je ustanovení § 52 písm. a) zákoníku práce u fyzických osob 

nepřesné, v praxi se však analogicky pouţívá i v případě kdy fyzická osoba ruší svoji 

podnikatelskou činnost, tedy končí v postavení zaměstnavatele.
35

 

Dle mého názoru však ani ve vztahu k právnickým osobám nelze pojem zrušení 

zaměstnavatele povaţovat za zcela výstiţný. Zrušením zaměstnavatele totiţ nemusí být 

nutně dotčena samotná existence právnické osoby, která je zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatel můţe přestat být zaměstnavatelem, aniţ přestane být právním 

subjektem. Pojem „ruší-li se zaměstnavatel“ totiţ není moţné ztotoţňovat se zrušením 

právnické osoby dle obchodního zákoníku
36

 nebo občanského zákoníku,
37

 které 

předchází zániku obchodní společnosti, druţstva nebo jiné právnické osoby. Zákoník 

práce neupravuje, a ani nemůţe upravovat, právní subjektivitu právnických (ani 

fyzických) osob.
38

 

Fyzická nebo právnická osoba „se ruší“ jako zaměstnavatel vţdy, jestliţe 

přestane podnikat nebo vykonávat jiné činnosti, pro které dosud zaměstnávala 

zaměstnance. Ruší se a vypořádává vlastně soubor věcí, práv a jiných majetkových 

hodnot, které slouţily k plnění úkolů zaměstnavatele. Zaměstnavatel k datu realizace 

dané organizační změny ukončí základní pracovněprávní vztahy se zaměstnanci a 

                                                 
34

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2654/2006 ze dne 10. 7. 2007. 
35

 JAKUBKA, J. Ekonomická krize z pohledu pracovního práva. Práce a mzda, 2009, č. 6, s. 17. 
36

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
37

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
38

 BĚLINA, M. et. al. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 192 - 193. 
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přestane působit jako zaměstnavatel. M. Štefko
39

 proto zrušení zaměstnavatele 

výstiţně definuje jako „zrušení postavení zaměstnavatele“. 

Důvod, pro který fyzická nebo právnická osoba přestane podnikat nebo 

vykonávat jiné činnosti, je sám o sobě nepodstatný; můţe se tak stát z jakéhokoliv 

právního důvodu nebo i bez právního důvodu, můţe to být spojeno se zánikem 

právnické osoby nebo s její přeměnou anebo bez toho, ţe by její právní subjektivita 

vůbec byla jakkoliv dotčena. Zrušení zaměstnavatele nebo jeho části není 

pracovněprávním, ale tzv. faktickým úkonem.
40 41

 Na základě tohoto úkonu (dále 

zjednodušeně označovaného jako rozhodnutí) pak dá zaměstnavatel výpověď všem 

svým zaměstnancům dle § 52 písm. a) zákoníku práce. 

Zrušení zaměstnavatele bez právního nástupce za situace, kdy dochází k zániku 

zaměstnavatele - právnické osoby (tedy k zániku jeho právní subjektivity), je dále 

upraveno v § 341 odst. 2 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení ruší-li se 

zaměstnavatel, určí orgán, který zaměstnavatele ruší, který zaměstnavatel je povinen 

uspokojit nároky zaměstnanců zrušeného zaměstnavatele, popřípadě uplatňovat nároky 

zaměstnavatele. Provádí-li se při zrušení zaměstnavatele jeho likvidace, postupuje se 

podle zvláštních právních předpisů.
42

 V tomto případě nároky zrušeného 

zaměstnavatele a jeho zaměstnanců uplatňuje nebo uspokojuje likvidátor. Za obou 

těchto situací tedy sice nedochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů, je však vytvořeno zvláštní právní nástupnictví pro uspokojení nároků 

zaměstnanců. Tento nástupce však není v ţádném případě povinen dotčené 

zaměstnance zaměstnávat. Jejich pracovněprávní vztahy zaniknou nejpozději dnem 

zániku zaměstnavatele, pokud nebyly platně rozvázány jiţ dříve.  

Výpovědní důvod zrušení části zaměstnavatele je dán jen tehdy, spočívá-li 

organizační změna ve zrušení organizační jednotky, útvaru nebo jiné sloţky 

zaměstnavatele, která představuje část zaměstnavatele
43

 a jestliţe zároveň 

zaměstnavatel nehodlá nadále vyvíjet (relativně samostatnou) činnost, kterou dosud 

vykonávala tato část.
44

 Pokud by například činnost zrušeného oddělení převzala jiná 

oddělení, nemohl by zaměstnavatel pouţít výpovědní důvod podle § 52 písm. a) 

zákoníku práce, ale za stanovených podmínek jedině nadbytečnost zaměstnance dle § 

52 písm. c) zákoníku práce.
45

 Správné rozlišení těchto dvou výpovědních důvodů má 

                                                 
39

 ŠTEFKO, M. Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů. (Disertační práce). 2004. 

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. S. 93. 
40

 BĚLINA, M. et. al. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 192 - 193. 
41

 ŠTEFKO, M. Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů. (Disertační práce). 2004. 

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. S. 94 - 95. 
42

 Zejména obchodní zákoník, insolvenční zákon. 
43

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2654/2006 ze dne 10. 7. 2007. 
44

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2318/2005 ze dne 20. 9. 2006. 
45

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2282/2006, 21 Cdo 2297/2006 ze dne 7. 6. 2007. 
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zásadní vliv na to, zda se uplatní zákaz výpovědi či nikoliv. Dále musí být splněna 

podmínka, ţe v důsledku zrušení části zaměstnavatele nemůţe zaměstnavatel 

přidělovat zaměstnanci nadále práci v místě, kde dosud v souladu s pracovní smlouvou 

pracoval.
46

 Pokud má tedy zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednané místo výkonu 

práce například město Praha, důvodem výpovědi nemůţe být zrušení pracoviště 

zaměstnavatele v Brně.  

Všechny ostatní případy zrušení zaměstnavatele nebo jeho části nepředstavují 

výpovědní důvod podle § 52 písm. a) zákoníku práce. Práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů zde totiţ v souladu s § 338 zákoníku práce přecházejí na 

právního nástupce zaměstnavatele. Zaměstnanci se tedy ze zákona stanou zaměstnanci 

přejímajícího zaměstnavatele, který jim nemůţe z důvodu převodu dát výpověď. Toto 

se uplatní dle § 341 odst. 1 zákoníku práce i v případě, kdy dochází ke zrušení 

zaměstnavatele rozdělením; orgán, který rozhodl o rozdělení zaměstnavatele, určí, 

který z nově vzniklých zaměstnavatelů přejímá od dosavadního zaměstnavatele práva a 

povinnosti z pracovněprávních vztahů. 

Od zrušení zaměstnavatele je třeba odlišit případy zániku zaměstnavatele, kde 

dochází k zániku pracovněprávního vztahu ex lege, tedy bez nutnosti pracovní poměr 

ukončovat z organizačních důvodů. Takovou situací je smrt zaměstnavatele - fyzické 

osoby, kdy dle § 342 odst. 1 zákoníku práce, s výjimkou případů pokračování v 

ţivnosti podle ţivnostenského zákona,
47

 pracovněprávní vztah zaniká. 

2.2 Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části 

Nejméně častou organizační změnou, a vzhledem k velmi nízkému počtu 

soudních rozhodnutí zjevně i pro zaměstnavatele nejméně problematickou, je 

přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Tento výpovědní důvod upravuje § 52 

písm. b) zákoníku práce. Nejvyšší soud povaţuje za přemístění zaměstnavatele situaci, 

kdy zaměstnavatel mění místo, kde dosud působil, nebo mění umístění některé své 

části.
48

 

Nicméně ne kaţdé přemístění zaměstnavatele nebo jeho části lze dle mého 

názoru povaţovat za důvod k výpovědi, jak by se dalo dovodit pomocí jazykového 

výkladu ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce. Musí se jednat o takové přemístění, 

na základě kterého ztratí zaměstnavatel moţnost přidělovat zaměstnanci práci v rámci 

místa výkonu práce, které si se zaměstnancem sjednal v jeho pracovní smlouvě, jak 

správně uvádí i L. Drápal.
49

 Pokud má tedy zaměstnanec v pracovní smlouvě jako 

                                                 
46

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 727/96 ze dne 3. 6. 1997 (Rc 34/1998). 
47

 Viz § 13 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání. 
48

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 444/2005  ze dne 13. 12. 2005. 
49

 V rámci BĚLINA, M. et. al. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 194. 
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místo výkonu práce ujednáno město Praha, nemůţe mu dát zaměstnavatel výpověď jen 

proto, ţe svou provozovnu, kde zaměstnanec pracuje, přemísťuje například z Prahy 1 

na Prahu 4. Takovou výpověď by bylo třeba posoudit jako právní úkon, který svým 

účelem odporuje zákonu, a je tudíţ neplatný.
50

 

Obdobný názor vyslovil ve svém rozhodnutí i Nejvyšší soud, kdyţ konstatoval, 

ţe při výpovědi podle § 52 písm. b) zákoníku práce zaměstnavatel neztrácí (objektivně 

vzato) moţnost přidělovat zaměstnanci druh práce sjednaný v pracovní smlouvě, 

nemůţe však dostát povinnosti přidělovat zaměstnanci práci ve sjednaném místě, a to 

právě a jen z důvodu, ţe se přemístil jinam (do místa, kde zaměstnanec není dle své 

pracovní smlouvy povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci), popř. se do jiného 

místa přemístila část zaměstnavatele, v níţ zaměstnanec dosud konal práci.
51

 

Vzhledem k výše uvedenému povaţuji za vhodný postup při přemístění 

zaměstnavatele nejprve se pokusit dohodnout se zaměstnanci na změně jejich 

pracovních smluv, pokud jde o místo výkonu práce, a teprve pokud se toto ukáţe jako 

nemoţné, přistoupit k dohodám o rozvázání pracovního poměru či k výpovědím 

z organizačních důvodů. 

Poněkud matoucí (rovněţ dle názoru L. Drápala
52

 nejasná) je v souvislosti 

s vymezením výpovědního důvodu přemístění zaměstnavatele právní úprava výjimky 

ze zákazu výpovědi uvedená v § 54 písm. a) zákoníku práce. Podle ní se zákaz 

výpovědi (tedy zákaz dát výpověď zaměstnanci v ochranné době uvedené v § 53 

zákoníku práce, například v době dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství, 

mateřské nebo rodičovské dovolené atd.) nevztahuje na výpověď pro organizační 

změny uvedené v § 52 písm. a) a b) zákoníku práce; „to neplatí v případě 

organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje 

v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy 

vykonávána.“  

Tento dovětek předchozí zákoník práce neobsahoval,
53

 byl doplněn aţ při 

přijímání současného zákoníku práce. Logický výklad tohoto ustanovení by vedl 

k tomu, ţe při přemístění zaměstnavatele v rámci místa výkonu práce nemůţe být dána 

výpověď zaměstnanci pouze v ochranné době, v ostatních případech a contrario ano. 

Dle výše podaného výkladu však nelze dát výpověď, pokud nedojde k přemístění 

zaměstnavatele mimo místo (místa) výkonu práce zaměstnance v ţádném případě. 

Toto ustanovení proto povaţuji za nadbytečné, nevhodné a nijak nepřispívající k vyšší 

                                                 
50

 Viz § 39 občanského zákoníku. 
51

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2318/2005 ze dne 20. 9. 2006. 
52

 BĚLINA, M. et. al. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 194. 
53

 Srov. § 48 písm. a) předchozího zákoníku práce. 
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ochraně zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené, jak bylo proklamováno 

důvodovou zprávou k zákoníku práce.
54

 

Vzhledem k tomu, ţe zákoník práce nijak podrobně neupravuje podmínky 

sjednání místa výkonu práce,
55

 mohou v souvislosti s přemísťováním zaměstnavatele 

nastat nejrůznější situace. Pokud je například místem výkonu práce celé území České 

republiky, výpovědní důvod přemístění zaměstnavatele z praktických důvodů nemůţe 

být uplatněn. V praxi by přemístění zaměstnavatele nemohlo nijak ovlivnit ani 

zaměstnance, který má v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce ve svém 

bydlišti. Pokud je sjednáno více míst výkonu práce, musel by zaměstnanec 

přemístěním ztratit moţnost vykonávat práci ve všech těchto místech, aby mu mohla 

být dána výpověď. 

Nejvyšší soud se zabýval i situací, kdy bylo jako místo výkonu práce sjednáno 

sídlo zaměstnavatele. Konkrétně byl zaměstnanec podle pracovní smlouvy zařazen ve 

funkci „generální ředitel M.“ s místem výkonu práce „M.“ a dle Nejvyššího soudu 

bylo v tomto případě zcela nepochybné, ţe jeho místem výkonu práce nemohlo být 

jiné místo neţ to, jeţ je sídlem M., tedy zaměstnavatele. Došlo-li proto v daném 

případě ke změně sídla zaměstnavatele, bylo moţné to povaţovat za přemístění 

zaměstnavatele nebo jeho části ve smyslu ustanovení § 52 písm. b) zákoníku práce. 

Důvodem výpovědi pro přemístění zaměstnavatele můţe tedy být i přemístění sídla 

zaměstnavatele, pokud je na něj dle pracovní smlouvy vázán výkon práce 

zaměstnance.
56

 

2.3 Nadbytečnost zaměstnance 

Organizační změny podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce spočívají v 

tom, ţe bylo rozhodnuto o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o 

sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných 

organizačních změnách. Tato široká skupina případů skončení pracovních poměrů se 

v praxi uplatňuje nejčastěji. Díky demonstrativnímu výčtu druhů rozhodnutí („jiné 

organizační změny“) mohou zaměstnavatelé na základě tohoto výpovědního důvodu 

uskutečnit prakticky veškeré moţné organizační změny dle skutečných potřeb svého 

                                                 
54

 Srov. důvodová zpráva k § 54 a 55 zákoníku práce: K ustanovení § 54 písm. a) se uvádí, ţe ze zprávy 

o plnění Evropské sociální charty Českou republikou vyplývá, ţe existuje nesoulad právního stavu 

v České republice s povinnostmi vyplývajícími z přijatých závazků. Podle závěru Evropského výboru 

pro sociální práva k plnění čl. 8 odst. 2 Evropské sociální charty nelze přemístění zaměstnavatele 

povaţovat za ukončení jeho činnosti a těmito důvody nelze ospravedlnit propuštění zaměstnance či 

zaměstnankyně během mateřské, popřípadě rodičovské dovolené. 

Přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nemůţe být proto výpovědním důvodem v případech, kdy se 

zaměstnavatel nebo jeho část přemísťují v rámci místa nebo míst, které byly se zaměstnancem sjednány 

jako místo výkonu práce. 
55

 Srov. § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákoníku práce. 
56

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 730/2000  ze dne 26. 1. 2001. 
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podniku, avšak musí vţdy dodrţet pravidla vycházející ze zákoníku práce a opakovaně 

uznávaná v soudní praxi, jinak riskují neplatnost výpovědi. 

Pro důvod rozvázání pracovního poměru uvedený v ustanovení § 52 písm. c) 

zákoníku práce je charakteristické (oproti výpovědním důvodům uvedeným v § 52 

písm. a) a b) zákoníku práce), ţe zaměstnavatel můţe objektivně vzato i po organizační 

změně nadále přidělovat zaměstnanci práci dle jeho pracovní smlouvy, pokud jde o 

sjednaný druh práce i místo výkonu práce, avšak jeho práce není (vůbec nebo v 

původním rozsahu) pro zaměstnavatele v dalším období potřebná, neboť se 

zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným vzhledem k rozhodnutí o změně 

jeho úkolů, technického vybavení, o sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Uvedený důvod rozvázání 

pracovního poměru proto není naplněn uţ tím, ţe zaměstnavatel další výkon práce od 

zaměstnance alespoň zčásti nepotřebuje, tedy ţe se zaměstnanec stal pro 

zaměstnavatele nadbytečným; rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem můţe 

zaměstnavatel z důvodu uvedeného v ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce jen 

tehdy, došlo-li k nadbytečnosti zaměstnance v příčinné souvislosti s rozhodnutím 

zaměstnavatele o organizační změně.
57

 

Nadbytečnost zaměstnance vzniká například i tehdy, kdyţ se zaměstnavatel 

rozhodne, ţe činnost dosud vykonávanou zaměstnancem bude nadále zajišťovat jinak 

neţ prostřednictvím osob zaměstnávaných v pracovněprávním vztahu (tzv. 

outsourcing), a ţe proto tímto zaměstnancem zastávané pracovní místo bude z důvodu 

úspory finančních prostředků zrušeno.
58

 Například pozice firemního právníka můţe 

být zrušena, protoţe právní sluţby bude zaměstnavateli nadále poskytovat externí 

advokátní kancelář. Osoby činné na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní 

činnosti jsou osobami zaměstnávanými v pracovněprávním vztahu ve smyslu výše 

uvedeného rozhodnutí, proto by nahrazení zaměstnanců v pracovním poměru 

zaměstnanci pracujícími na některou z dohod nemohlo být dle mého názoru příčinou 

nadbytečnosti těchto zaměstnanců. V této souvislosti se nabízí i další otázka, jejíţ 

řešení jsem v prostudované literatuře nenalezla: zda by zaměstnavatel mohl své 

zaměstnance nahradit v rámci organizační změny dočasně přidělenými zaměstnanci 

agentury práce. Dle mého názoru by se ani zde nejednalo o nadbytečnost zaměstnance, 

protoţe potřeba dotčeného druhu práce u zaměstnavatele neodpadla, pouze má být 

zajištěna jiným způsobem - pomocí agenturních zaměstnanců. 

O výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně 

zaměstnavatel.
59

 Při tomto výběru by zaměstnavatel nicméně měl přihlédnout 

                                                 
57

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1599/2002 ze dne 9. 4. 2003. 
58

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 733/2003 ze dne 20. 11. 2003. 
59

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1437/2003 ze dne 18. 12. 2003. 
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k podmínkám vymezeným v kapitole 5. Výpovědní důvod zakotvený v § 52 písm. c) 

zákoníku práce tímto způsobem zaměstnavatelům umoţňuje, aby regulovali počet 

svých zaměstnanců tak, aby zaměstnávali jen takový počet zaměstnanců a v takovém 

profesním nebo kvalifikačním sloţení, jak to odpovídá jejich potřebám.
60

  

Moţnost zasahovat nejen do prostého počtu zaměstnanců, ale i do jejich 

kvalifikační a profesní struktury je důvodem, pro který soudy uznávají, ţe realizace 

organizačních změn dle § 52 písm. c) zákoníku práce není podmíněna absolutním 

sníţením počtu zaměstnanců, naopak k ní můţe dojít i při celkovém zvýšení počtu 

zaměstnanců
61

 (typický příklad je sniţování stavu zaměstnanců v jednom oddělení, ve 

kterém zaměstnavatel utlumuje provoz a zvyšování stavu zaměstnanců v oddělení 

druhém). Obecně je tak sice přijetí jiného zaměstnance na místo uvolněné odchodem 

zaměstnance, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost, důkazem 

neopodstatněnosti pouţitého výpovědního důvodu, při změně kvalifikační či profesní 

struktury však toto bezvýhradně neplatí. 

 

                                                 
60

 BĚLINA, M. et. al. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 194 - 196. 
61

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2580/2003 ze dne 27. 4. 2004. 
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3. Časová souslednost 

Pro správné provedení organizačních změn je velmi důleţité načasování. 

Souhlasím s názorem M. Štefka,
62

 dle kterého by se měl zaměstnavatel před vlastním 

podáním výpovědi z organizačních důvodů zabývat mimo jiné také otázkou, k jakému 

datu organizační změnu provede. Zákoník práce sice ţádné ustanovení v tomto smyslu 

neobsahuje, avšak judikatura především Nejvyššího soudu postupně vytvořila poměrně 

jasná pravidla pro okamţik přijímání rozhodnutí o organizačních změnách, seznámení 

zaměstnance s tímto rozhodnutím a dání výpovědi z organizačních důvodů (zejména 

dle § 52 písm. c) zákoníku práce) vzhledem k momentu skutečného skončení 

pracovního poměru a vzniku nadbytečnosti zaměstnance.  

3.1 Přijetí rozhodnutí o organizační změně 

Prvním bodem je okamţik přijetí rozhodnutí o organizačních změnách. Protoţe 

platnost právních úkonů (včetně právních úkonů směřujících k rozvázání pracovního 

poměru) je třeba posuzovat k okamţiku a se zřetelem na okolnosti, kdy byl právní 

úkon učiněn, rozhodnutí o organizačních změnách, které má za následek nadbytečnost 

konkrétního zaměstnance, musí být přijato před podáním výpovědi.
63

  

Zaměstnavatel proto v ţádném případě nemůţe nejprve dát svému zaměstnanci 

výpověď z organizačních důvodů a teprve poté přistoupit k rozhodování o 

organizačních změnách. Výpověď a rozhodnutí o organizační změně by neměly být 

schvalovány ani současně, ale nejprve rozhodnutí a aţ poté na jeho základě výpověď. 

Pokud tuto zásadu zaměstnavatel poruší, bude výpověď soudem určena jako neplatná. 

Výše uvedené pravidlo však nelze chápat tak, ţe by při dání výpovědi musela být 

organizační změna jiţ realizována, tedy ţe by jiţ musela být účinná; postačí, ţe v době, 

kdy je zaměstnanci dávána výpověď, jiţ bylo rozhodnutí o organizační změně 

schváleno či přijato. 

V případě výpovědi z důvodu zrušení zaměstnavatele musí dle J. Zrutského
64

 

rozhodnutí o organizační změně nutně předcházet nejen dání výpovědi, ale i 

rozhodnutí o zrušení zaměstnavatele jako právnické osoby. 

3.2 Seznámení zaměstnance s rozhodnutím 

Dalším důleţitým časovým momentem je seznámení zaměstnance s rozhodnutím 

o organizační změně. V ideálním případě tak zaměstnavatel učiní bezprostředně poté, 

                                                 
62

 ŠTEFKO, M. Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů. (Disertační práce). 2004. 

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. S. 57. 
63

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2133/2000 ze dne 27. 9. 2001. 
64

 ZRUTSKÝ, J. Organizační změny. [online]. Právní rádce, 30. 9. 2005 [cit. 30. 4. 2010]. Dostupný z: 

http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077460-16921180-F00000_d-organizacni-zmeny. 

http://pravniradce.ihned.cz/c4-10077460-16921180-F00000_d-organizacni-zmeny
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co rozhodnutí o organizační změně přijme. Dle judikatury ovšem postačí, jestliţe 

k seznámení dojde aţ ve výpovědi z pracovního poměru.
65

 Pokud tedy zaměstnavatel 

nesdělí své rozhodnutí o organizační změně zaměstnanci ještě před podáním výpovědi, 

musí tak učinit nejpozději přímo v jejím textu, do kterého stručně obsah a datum přijetí 

rozhodnutí zahrne. 

3.3 Vznik nadbytečnosti zaměstnance 

Posledním, avšak asi nejsloţitějším časovým bodem je okamţik, kdy se 

zaměstnanec nejdříve a nejpozději stane nadbytečným. Zaměstnanec nemusí být vţdy 

pro zaměstnavatele nadbytečným jiţ v době podání výpovědi.
66

 Opačný výklad by vedl 

k tomu, ţe by zaměstnavatel nemohl po celou dobu od doručení výpovědi aţ do 

uplynutí výpovědní doby zaměstnanci přidělovat práci, coţ by bylo pro zaměstnavatele 

značně nevýhodné (podrobněji viz kapitola 3.3).  

Z toho, ţe zaměstnanec nemusí být nadbytečným jiţ v době podání výpovědi, 

však nelze dovozovat, ţe by zaměstnavatel mohl vţdy přistoupit k podání výpovědi 

bezprostředně po přijetí rozhodnutí o organizační změně. Pracovní poměr podle 

podané výpovědi totiţ nesmí skončit dříve, neţ nastala účinnost rozhodnutých 

organizačních změn. Má-li být rozhodnutí o organizační změně skutečnou příčinou 

nadbytečnosti zaměstnance, musí zaměstnavatel dát výpověď v takovém okamţiku, 

aby pracovní poměr skončil na základě této výpovědi (uplynutím výpovědní doby) 

nejdříve v pracovním dni předcházejícím dni, v němţ nastane účinnost přijatých 

organizačních změn.
67

 V případě, ţe by pracovní poměr skončil dříve, neţ by se u 

zaměstnavatele příslušné organizační změny skutečně realizovaly, totiţ nelze hovořit o 

tom, ţe by se zaměstnanec stal v důsledku přijatého rozhodnutí o organizační změně 

nadbytečným.
68

 Výpověď z pracovního poměru by za této situace byla bez nutnosti 

přihlédnutí k dalším okolnostem neplatná.  

Jestliţe naopak pracovní poměr skončí na základě výpovědi z organizačních 

důvodů aţ po dni, v němţ u zaměstnavatele nastaly přijaté organizační změny, nemá to 

samozřejmě na platnost výpovědi vliv, protoţe v takovém případě bylo rozhodnutí o 

organizační změně příčinou nadbytečnosti zaměstnance.
69

 Zaměstnavatel by však při 

plánování organizačních změn měl usilovat o to, aby k takovéto situaci nedošlo a měl 

moţnost přidělovat organizační změnou dotčeným zaměstnancům práci aţ do doby 

účinnosti organizačních změn.  
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2137/2004 ze dne 8. 3. 2005. 
66

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 3338/2006 ze dne 18. 10. 2007 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1715/2007 ze dne 26. 8. 2008. 
68

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2133/2000 ze dne 27. 9. 2001. 
69

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Cdon 1797/97 ze dne 29. 6. 1998 (Rc 54/1999). 
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Pokud totiţ zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď sice v rámci výše uvedených 

časových pravidel, ale výpovědní doba bude v určitém rozsahu trvat i po účinnosti 

organizačních změn, nebude v tomto časovém úseku zaměstnavatel jiţ schopen ani 

oprávněn přidělovat zaměstnanci práci. Zaměstnancova pracovní pozice byla účinností 

organizačních změn zrušena a, zde souhlasím s P. Hůrkou,
70

 pokud by zaměstnavatel 

přiděloval zaměstnanci ve výpovědní době jinou práci odpovídající pracovní smlouvě, 

lze mít za to, ţe není dán důvod k výpovědi, neboť organizační změna neměla za 

následek, ţe zaměstnavatel nemůţe přidělovat zaměstnanci práci dle pracovní 

smlouvy.
71

 Naopak práci neodpovídající pracovní smlouvě není zaměstnanec povinen 

vykonávat.
72

 

Bude se tak jednat o jiné překáţky v práci na straně zaměstnavatele, při nichţ je 

zaměstnavatel povinen dle § 208 zákoníku práce poskytnout zaměstnanci náhradu 

mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel tak bude zaměstnanci 

platit náhradu mzdy nebo platu, aniţ by zaměstnanec pro něj vykonával práci; této 

eventualitě je však moţné důkladným plánováním předejít. Časová schémata 

znázorňující tuto problematiku jsou obsaţena v Příloze č. 3.    

                                                 
70

 HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: Princip flexijistoty v českém pracovním 

právu. 1. vydání, Jihlava: Ekon, 2009, s. 90. 
71

 K tomu srov. téţ rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2061/2007 ze dne 11. 3. 2008. 
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 Srov. § 40 odst. 2 zákoníku práce. 
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4. Rozhodnutí o organizační změně 

Prvním krokem, který zaměstnavatel musí učinit poté, co si naplánoval 

provedení organizačních změn, je vţdy přijetí rozhodnutí o organizační změně. Tato 

kapitola se jeho přijímáním a náleţitostmi bude podrobněji zabývat.  

Rozhodnutí o organizační změně je nezbytnou podmínkou platnosti výpovědi 

z organizačních důvodů. Zákoník práce jej sice výslovně poţaduje pouze u 

nadbytečnosti zaměstnance dle § 52 písm. c) zákoníku práce, shodně s M. Štefkem
73

 

však zastávám názor, ţe i v případě zrušení nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho 

části se zaměstnavatel musí nejprve rozhodnout, ţe organizační změny učiní (třebaţe 

pod vlivem vnějších skutečností), a teprve na základě této skutečnosti pak dá 

dotčeným zaměstnancům výpovědi.  

Ostatně nelze si dost dobře představit situaci, ţe by zaměstnavatel či jeho 

vedoucí zaměstnanec přistoupil k výpovědím z takto závaţných důvodů, aniţ by bylo 

předem učiněno rozhodnutí v tomto smyslu. Za určitou formu rozhodnutí lze dle mého 

povaţovat i samotné ujasnění si ze strany zaměstnavatele, z jakého důvodu bude 

zaměstnancům výpověď dána, tedy zda se jedná o zrušení zaměstnavatele nebo jeho 

části, přemístění zaměstnavatele nebo jeho části či ostatní organizační změny. Pokud 

jde o organizační změny dle § 52 písm. c) zákoníku práce, mělo by být součástí 

rozhodnutí určení, o který z výpovědních důvodů uvedených v tomto ustanovení se 

jedná. 

4.1 Formální stránka rozhodnutí 

Rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách není dle ustálené 

judikatury Nejvyššího soudu právním úkonem, protoţe nejde o takový projev vůle, s 

nímţ by právní předpisy spojovaly změnu nebo zánik práv a povinností účastníků 

pracovněprávního vztahu. Jedná se pouze o skutečnost (tzv. faktický úkon), která je 

hmotněprávním předpokladem pro právní úkony tam, kde to právní předpisy stanoví 

(například pro podání výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce), a 

která není sama o sobě způsobilá přivodit následky v právních vztazích účastníků 

pracovněprávního vztahu.
74

 

Vzhledem ke svému charakteru faktického úkonu rozhodnutí o organizační 

změně nemusí být přijato (vydáno) vţdy jen písemně, ani nemusí být zaměstnavatelem 

„vyhlášeno“ nebo jiným způsobem zveřejněno.
75

 To platí i v případě, ţe vnitřní 
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75

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2137/2004 ze dne 8. 3. 2005. 



25 

 

předpisy zaměstnavatele písemnou formu rozhodnutí výslovně poţadují.
76

 Postačí 

tedy, pokud rozhodnutí o organizační změně například projedná a schválí na své 

schůzi představenstvo zaměstnavatele - akciové společnosti - a podobně. Pro účely 

dokazování v soudním sporu je však pro zaměstnavatele vţdy jistější schválit 

rozhodnutí v písemné formě a zpřístupnit jej zaměstnancům. Nejvyšší soud sice tento 

postup ve své rozhodovací praxi nepoţaduje, nicméně jej lze zaměstnavatelům 

doporučit.   

 Další podstatnou částí formální stránky rozhodování o organizačních změnách 

je určení, který orgán má rozhodnutí přijmout. Protoţe zákon výslovně neupravuje, 

kdo je oprávněn činit u zaměstnavatele tzv. faktické úkony, je třeba v tomto směru 

vycházet ze zásad uvedených zejména v § 11 zákoníku práce a v subsidiárně 

pouţitelných ustanoveních občanského zákoníku. Z uvedeného vyplývá, ţe ten, kdo je 

oprávněn činit jménem zaměstnavatele právní úkony, je také jménem zaměstnavatele 

oprávněn k tzv. faktickým úkonům a i takové jeho jednání v tomto směru 

zaměstnavatele zavazuje.
77

 

Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákoníku práce se konání právních úkonů  

v pracovněprávních vztazích u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, řídí § 20 

občanského zákoníku. Právní úkony právnické osoby činí její statutární orgány. 

Rozhodnutí o organizačních změnách (ačkoli nejde o právní úkon) u zaměstnavatele, 

který je právnickou osobou, tedy bude přijímat především statutární orgán 

zaměstnavatele, popřípadě osoby jím pověřené. Pokud je to stanoveno ve vnitřních 

předpisech nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé, mohou za 

právnickou osobu činit právní i faktické úkony i jiní její pracovníci nebo členové. 

Právní a faktické úkony fyzické osoby, která je zaměstnavatelem, činí v 

pracovněprávních vztazích dle § 11 odst. 2 zákoníku práce tato osoba; místo ní je 

mohou činit osoby jí pověřené. Pověřit prováděním právních úkonů v 

pracovněprávních vztazích můţe zaměstnavatel jakoukoli osobu bez ohledu na to, zda 

tato osoba je zaměstnancem dotčeného zaměstnavatele; tato osoba ovšem na rozdíl od 

ostatních výše uvedených potřebuje plnou moc.
78

 

4.2 Seznámení zaměstnance s rozhodnutím o organizační změně 

Zaměstnanec, jehoţ se rozhodnutí o organizační změně týká, s ním musí být 

vţdy seznámen. K seznámení zaměstnance s rozhodnutím o organizační změně musí 
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dojít nejpozději ve výpovědi z pracovního poměru.
79

 Více k problematice časové 

souslednosti uvádím v kapitole 3.2. 

Nejvyšší soud
80

 se ve své rozhodovací praxi zabýval i situací, ve které 

zaměstnavatel odmítal seznámit zaměstnance s rozhodnutím o organizační změně, 

protoţe tvořilo podle názoru tohoto zaměstnavatele předmět jeho obchodního 

tajemství.
81

 Podle rozsudku z tohoto faktu nelze úspěšně dovozovat, ţe by s takovým 

rozhodnutím zaměstnavatel nemohl seznámit zaměstnance, kterému dává výpověď 

z organizačních důvodů. I v takovém případě totiţ musí zaměstnavatel v souladu  

s § 50 odst. 4 zákoníku práce výpovědní důvod skutkově vymezit tak, aby jej nebylo 

moţné zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná.  

Jak dle mého názoru správně uvádí i P. Bukovjan,
82 

povinnost seznámit 

zaměstnance s rozhodnutím o organizační změně je tedy dána i v případě, ţe 

rozhodnutí tvoří alespoň zčásti předmět obchodního tajemství zaměstnavatele.  

K zachování obchodního tajemství slouţí zaměstnavateli i v tomto případě běţné 

nástroje, kterými si zajistí jeho utajení u zaměstnance, kterému dává výpověď 

(například tím, ţe zaměstnance upozorní na následky porušení obchodního tajemství). 

4.3 Soudní přezkum rozhodnutí o organizační změně 

Jak bylo jiţ zdůrazněno výše, rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních 

změnách dle § 52 písm. a) aţ c) není právním úkonem, ale pouze tzv. faktickým 

úkonem. Proto nelze toto rozhodnutí samo o sobě přezkoumávat z hlediska platnosti
83

 

ve smyslu zásad uvedených v ustanovení § 19 a násl. zákoníku práce a subsidiárně  

v § 37 a násl. občanského zákoníku. 

Vznikne-li pochybnost, zda zaměstnavatel rozhodl o organizačních změnách, 

můţe se soud zabývat jen tím: 

- zda takové rozhodnutí bylo skutečně přijato a 

- zda rozhodnutí učinil zaměstnavatel - fyzická osoba, příslušný orgán 

zaměstnavatele - právnické osoby nebo ten, kdo je k tomu oprávněn.
84

 

Nejvyšší soud se vyjádřil několikrát i k tomu, jaké záleţitosti při posuzování 

rozhodnutí o organizačních změnách přezkoumávat naopak nelze. Jedná se především 

o důvody, které zaměstnavatele k organizační změně vedly, zda by nebyla jiná změna 
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struktury zaměstnavatele efektivnější či jestli by zaměstnavatel neměl provést také jiné 

organizační změny.
85

 Soud se dále nezabývá ani výběrem nadbytečných zaměstnanců - 

o tom rozhoduje výlučně zaměstnavatel a soudy nejsou oprávněny jeho rozhodnutí v 

tomto směru přezkoumávat.
86

 Přesto je zde však zaměstnavatel některými faktory 

limitován, jak je dále popsáno v kapitole 5. 

Pokud jde o obsah rozhodnutí o organizační změně podle § 52 písm. c) zákoníku 

práce, Nejvyšší soud se vyjádřil i k postupu zaměstnavatele, kdy v rozhodnutí 

jmenovitě uvedl, který zaměstnanec se stane nadbytečným. Dle názoru soudu tento 

způsob vymezení není příliš obvyklý, v praxi se s ním však setkávám velmi často a 

povaţuji jej naopak za přínosný. Pokud zrušovanou pozici zastává jediný zaměstnanec, 

není důvod jeho jméno v rozhodnutí v rámci upřesnění neuvést. Naopak jestliţe na 

zrušované pozici pracuje více zaměstnanců, zaměstnavatel při rozhodování o 

organizační změně zároveň vyuţije svého práva výběru nadbytečného zaměstnance, 

v rozhodnutí výsledek svého výběru uvede a těmto zaměstnancům můţe být následně 

nabídnuta dohoda o rozvázání pracovního poměru či dána výpověď. 

4.3.1 Předstírané přijetí rozhodnutí 

Dle judikatury Nejvyššího soudu není pro závěr, zda bylo přijato rozhodnutí o 

organizační změně podle § 52 písm. c) zákoníku práce významné, jak zaměstnavatel 

své rozhodnutí označil. Především je podstatné, zda rozhodnutí zaměstnavatele 

skutečně sledovalo změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, sníţení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu, 

pomocí níţ měl být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační sloţení tak, aby 

zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém 

kvalifikačním sloţení, jaké odpovídá jeho potřebám.
87

 

Jestliţe je rozhodnutí zaměstnavatele opravdu přijato (posuzováno podle jeho 

skutečného smyslu) k některému z výše uvedených cílů, je splněn hmotněprávní 

předpoklad pro podání platné výpovědi, a to i kdyţ není efekt sledovaný organizační 

změnou později dosaţen nebo ukáţe-li se přijatá organizační změna posléze jako 

neúčinná. Pokud se ovšem ukáţe, ţe rozhodnutím zaměstnavatele podle jeho obsahu 

nebo účelu, popřípadě jeho realizací u zaměstnavatele byly od počátku sledovány jiné 

neţ uvedené cíle, a ţe tedy zaměstnavatel ve skutečnosti jen předstíral přijetí 

rozhodnutí o organizační změně, soud dovodí, ţe rozhodnutí o organizační změně 

nebylo přijato a podmínky pro platnou výpověď tudíţ nebyly dány. Na tomto závěru 

nic nemění to, ţe rozhodnutí není právním úkonem a ţe ho samo o sobě nelze 
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přezkoumávat z hlediska platnosti; nejedná se tu totiţ podle judikatury Nejvyššího 

soudu o takovýto přezkum, ale o posouzení, jaké rozhodnutí bylo přijato a zda jde o 

rozhodnutí významné z pohledu ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce.
88

 

K závěru, ţe se jedná o předstírané přijetí rozhodnutí o organizačních změnách, 

Nejvyšší soud došel například v případě, kde se zaměstnavatel organizační změnou 

pokusil vyřešit nadměrný počet zaměstnanců (oproti organizačnímu řádu) na jednom 

svém úseku. Tato situace byla zapříčiněna návratem zaměstnankyně z mateřské 

dovolené, jelikoţ se zaměstnankyní, která tuto zaměstnankyni na mateřské dovolené 

nahrazovala, byl uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou. Soud konstatoval, ţe 

rozhodnutí zaměstnavatele spočívající ve sníţení počtu zaměstnanců vykonávajících 

práci na zmíněném úseku o jednoho není rozhodnutím ve smyslu § 52 písm. c) 

zákoníku práce, neboť představuje pouze nástroj potřebný k nastolení stavu 

předpokládaného organizačním řádem a k dodrţení maximálně přípustného počtu 

zaměstnanců. O rozhodnutí o organizační změně by mohlo jít jen tehdy, kdyby účelem 

(smyslem) rozhodnutí bylo sníţení stavu zaměstnanců nebo změna v jejich 

kvalifikačním sloţení oproti stavu jak jej předpokládal dosavadní organizační řád.
89

 

V judikatuře dosud nebyla zcela vyřešena otázka, zda bude platná výpověď  

v situaci, kdy zaměstnavatel přijme nového zaměstnance na pozici jednoho ze svých 

stávajících zaměstnanců a v krátké době poté (v analyzovaném rozhodnutí 1 týden) 

schválí rozhodnutí o organizační změně, na základě kterého dá právě tomuto 

stávajícímu zaměstnanci výpověď. Při posuzování tohoto případu Nejvyšší soud 

vyslovil poměrně zásadní názor, ţe „rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a 

v jeho důsledku vzniklou nadbytečnost konkrétního zaměstnance nelze chápat 

izolovaně, bez přihlédnutí k okolnostem, které takové opatření předcházely, případně 

nastaly po jeho přijetí“.
90

 Z tohoto názoru dovozuji, ţe i výše popsané či obdobné 

rozhodnutí o organizačních změnách by bylo soudem posouzeno jako předstírané.
91
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Opačné hodnocení případu by umoţňovalo obejít účel ustanovení zákoníku práce o 

organizačních změnách a „zbavit se“ nechtěného zaměstnance, aniţ by ve skutečnosti 

došlo k organizační změně ve vztahu k jeho druhu práce. 

Za předstírané rozhodnutí o organizačních změnách Nejvyšší soud povaţoval i 

rozhodnutí o zrušení pracovní pozice zaměstnance za situace, kdy tomuto zaměstnanci  

v souvislosti s probíhajícím soudním sporem o určení neplatnosti předchozí výpovědi z 

pracovního poměru nebyla přidělována práce podle pracovní smlouvy a kdy s 

výkonem této práce zaměstnancem (učitelem) nebylo počítáno ani pro probíhající 

školní rok. Takovéto rozhodnutí bylo dle soudu ve skutečnosti přijato za účelem 

zachování faktického stavu vylučujícího zaměstnance z pracovní činnosti trvajícího jiţ 

od doby předchozí neplatné výpovědi z pracovního poměru.
92
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5. Výběr nadbytečných zaměstnanců 

U výpovědních důvodů dle § 52 písm. a) a b) zákoníku práce je výběr 

propouštěných zaměstnanců z principu vyloučen. Okruh zaměstnanců, jejichţ pracovní 

poměr bude ukončen, vychází z objektivních skutečností. Při zrušení celého 

zaměstnavatele bez přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů musí být 

rozvázány pracovní poměry všech zaměstnanců zaměstnavatele. Rovněţ tak u 

přemístění celého zaměstnavatele bude na místě výpověď či dohoda o skončení 

pracovního poměru z organizačních důvodů vůči všem zaměstnancům, zde však 

s výjimkou zaměstnanců, se kterými se zaměstnavateli podaří dohodnout na změně 

jejich místa výkonu práce do nového pracoviště (popřípadě některého z nových 

pracovišť).
93

  

Pokud se ruší část zaměstnavatele, pak zaměstnavatel musí dát výpověď všem 

zaměstnancům pracujícím v této zrušované části, při přemístění části zaměstnavatele 

opět s výhradou dohody na změně pracovní smlouvy, pokud jde o místo výkonu práce. 

Kdyby nebyla dána výpověď všem zaměstnancům pracujícím ve zrušované části 

zaměstnavatele, nemohlo by se z logiky věci jednat o organizační změnu dle § 52 

písm. a) zákoníku práce, ale případně o nadbytečnost zaměstnance dle § 52 písm. c) 

zákoníku práce, a to při splnění dalších podmínek. 

Výběr nadbytečných zaměstnanců jako takový se tedy uplatní pouze u 

organizačních změn podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Jak správně uvádí J. 

Hochmann,
94

 jestliţe se v důsledku organizační změny stane současně více 

zaměstnanců nadbytečnými, je výlučně na zaměstnavateli, kterému z takto 

nadbytečných dá výpověď. Soudy nejsou oprávněny jeho rozhodnutí v tomto směru 

přezkoumávat.
95

 Jak bylo jiţ výše uvedeno, zákoník práce tímto způsobem 

zaměstnavatelům umoţňuje, aby regulovali počet svých zaměstnanců a jejich 

kvalifikační sloţení tak, aby zaměstnávali jen takový počet zaměstnanců a v takovém 

kvalifikačním a profesním sloţení, jaké odpovídá jejich potřebám.
96

  

Tuto moţnost výběru nadbytečných zaměstnanců však nelze povaţovat za zcela 

neomezenou, jak by bylo moţno z výše uvedeného vyvodit. Naopak limity výběru jsou 

zejména soudní judikaturou stále zpřesňovány a zuţovány. Kromě obecně platného 

zákazu diskriminace se tak uplatní i zvýšená ochrana členů příslušného odborového 

                                                 
93

 Srov. ŠTEFKO, M. Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů. (Disertační práce). 2004. 

Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. S. 20 - 22.  
94

 HOCHMAN, J., KOTTNAUER, A., ÚLEHLOVÁ, H. Nový zákoník práce s komentářem, použitelnou 

judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a přepracované vydání, Praha: Linde, 2008, s. 

184. 
95

 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1715/2007 ze dne 26. 8. 2008. 
96

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 172/2007 ze dne 20. 11. 2007. 



31 

 

orgánu. S problematikou volného výběru nadbytečných zaměstnanců téţ úzce souvisí 

otázka zákazu výpovědi.  

Nejvyšší soud se dále vyjádřil i k okruhu zaměstnanců, ze kterých zaměstnavatel 

můţe nadbytečného zaměstnance vybírat.
97

 Moţnost výběru nelze vztáhnout na 

libovolného zaměstnance působícího kdekoliv v rámci zaměstnavatele, na jehoţ 

pracoviště neměla organizační změna ţádný vliv, jen proto, ţe měl zaměstnavatel dle 

pracovní smlouvy právo přidělovat tomuto zaměstnanci práci i na pracovišti 

organizační změnou dotčeném. Za organizační změnu ve smyslu ustanovení § 52 písm. 

c) zákoníku práce nelze totiţ povaţovat samotný obecně pojatý záměr sníţit počet 

zaměstnanců, ale konkrétní zásah do organizační struktury, který má za následek, ţe 

práce zaměstnanců dotčených tímto opatřením není v určitém místě organizační 

struktury zaměstnavatele nadále potřebná. Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu ve svém 

článku podrobně vysvětluje P. Bukovjan.
98

 

5.1 Zákaz diskriminace při výběru 

Soud sice nemá moţnost přezkoumávat, proč byl určitý zaměstnanec vybrán jako 

nadbytečný, to však dle L. Drápala
99

 samozřejmě neznamená, ţe by zaměstnavatel při 

výběru nadbytečného zaměstnance směl postupovat diskriminačně. Rovněţ M. 

Štefko
100

 uvádí, ţe zaměstnavatel nesmí dospět k výběru zaměstnance, kterého chce 

propustit, pouze na základě diskriminačních znaků. Zaměstnavatel je dle jeho názoru 

při výběru povinen postupovat podle kritéria, které je stejné pro všechny zaměstnance 

a které převáţnou mírou nespočívá na některém z diskriminačních znaků.  

Tyto doktrinální názory byly v nedávné době podpořeny nejprve průlomovým 

nálezem Ústavního soudu,
101

 dle kterého „svoboda zaměstnavatele provádět 

organizační změny nutně podléhá korektivu v podobě zákazu rozlišovat osoby, jichž se 

změny dotknou, podle nepřijatelných kritérií zapovězených Listinou. V tomto smyslu je 

nutno usměrnit úvahu, že je věcí zaměstnavatele, které zaměstnance v případě 

organizačních změn vybere jako nadbytečné. Naopak, je žádoucí pozorně zkoumat, zda 

jako kritérium pro výběr nadbytečných zaměstnanců nebyl skrytě zvolen jejich věk, 

popřípadě jiný vyloučený znak“.  

Následně byl po velmi dlouhém legislativním procesu přijat antidiskriminační 

zákon, který účastníkům pracovněprávních vztahů přinesl větší právní jistotu zejména 
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s ohledem na to, ţe současný zákoník práce na rozdíl od předchozího zákoníku práce 

jiţ při svém přijímání počítal se samostatným antidiskriminačním zákonem a některé 

otázky (např. právní prostředky ochrany před diskriminací) z tohoto důvodu vůbec 

neupravuje.
102

 Zakázaná diskriminační kritéria obsaţená v tomto zákoně
103

 se tak od 1. 

9. 2009 uplatní mimo jiné při výběru nadbytečných zaměstnanců. 

5.2 Ochrana členů orgánu odborové organizace 

Funkcionáři odborových organizací jsou zákoníkem práce chráněni před 

výpovědí ze strany zaměstnavatele intenzivněji neţ ostatní zaměstnanci. Obecným 

účelem § 61 zákoníku práce je zabránit zaměstnavateli, aby jednostranně ukončil 

pracovní poměry těchto zaměstnanců pro výkon jejich funkce v odborové organizaci. 

Tato dodatečná ochrana je dle mého názoru za současné právní úpravy potřebnější, neţ 

tomu bylo v minulosti. Členství v odborové organizaci (a tedy i jejích orgánech) totiţ 

jiţ není zakázaným diskriminačním důvodem za trvání pracovního poměru,
104

 ale 

pouze při uplatňování práva na zaměstnání.
105

 

Dle § 61 odst. 2 zákoníku práce potřebuje zaměstnavatel pro výpověď členu 

odborové organizace působící u zaměstnavatele v době jeho funkčního období a 

v době 1 roku po jeho skončení předchozí souhlas této odborové organizace (za 

vyslovení souhlasu se povaţuje i stav, kdy odborová organizace písemně neodmítne 

souhlas udělit do 15 dnů od ţádosti zaměstnavatele). Zákoník práce dále v § 61 odst. 4 

výslovně stanoví, ţe pokud je dána zaměstnanci, který je členem orgánu odborové 

organizace, výpověď, a zaměstnavatel k ní neobdrţel předchozí souhlas odborové 

organizace (výslovně či nečinností), taková výpověď je principielně neplatná. 

Dodatečně však můţe být soudem prohlášena za platnou, pokud soud shledá, ţe po 

zaměstnavateli není moţno spravedlivě poţadovat, aby zaměstnance dále 

zaměstnával.
106

 

V důsledku těchto pravidel si při organizačních změnách podle § 52 písm. c) 

zákoníku práce zaměstnavatel z více zaměstnanců vykonávajících tentýţ druh práce, 

který je v dalším období pro zaměstnavatele potřebný jen v uţším rozsahu, můţe 

zaměstnance, který je členem orgánu odborové organizace dle § 62 odst. 2 zákoníku 

práce, vybrat jako nadbytečného pouze tehdy, dá-li s výpovědí souhlas odborová 

organizace nebo nelze-li po zaměstnavateli spravedlivě poţadovat, aby tohoto 
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zaměstnance dále zaměstnával. Zvýšená ochrana členů příslušného odborového orgánu 

tedy modifikuje moţnost nezávislého výběru nadbytečného zaměstnance ze strany 

zaměstnavatele. Tato ochrana se naopak nemůţe uplatnit v případě, kdy k výběru 

nadbytečného zaměstnance de facto nedochází, tedy pokud je zrušovaná pozice 

jedinečná a zaměstnavatel v dalším období zrušovaný druh práce vůbec nepotřebuje.
107

 

Hodnocením spravedlnosti poţadavku na další zaměstnávání člena odborové 

organizace se Nejvyšší soud v posledních letech opakovaně zabýval. Došel jednak 

k závěru, ţe jen ze samotné okolnosti, ţe byly splněny obecné předpoklady platnosti 

výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, nelze 

dovozovat, ţe je zároveň dána i podmínka uvedená v ustanovení § 61 odst. 4 zákoníku 

práce. Zjištění soudu, ţe na zaměstnavateli nelze spravedlivě poţadovat, aby 

zaměstnance nadále zaměstnával, musí spočívat na jiných (dalších) skutečnostech. 

Povinnost tvrdit a prokázat tyto skutečnosti má zaměstnavatel.
108

  

V dalším rozhodnutí Nejvyšší soud posuzoval otázku, jaká hlediska má soud vzít 

v úvahu při rozhodování, zda je od zaměstnavatele moţné spravedlivě poţadovat, aby 

zaměstnance dále zaměstnával. Rozhodující jsou podle něj konkrétní okolnosti, za 

nichţ k organizační změně u zaměstnavatele došlo, s přihlédnutím k tomu, jaký dopad 

na plnění funkcí zaměstnavatele na jedné straně a na postavení zaměstnance (např. 

vzhledem k jeho osobním, rodinným a majetkovým poměrům) na straně druhé, by jeho 

další zaměstnávání v prvém případě či skončení pracovního poměru ve druhém 

případě mělo.
109

 Kromě toho mají v tomto ohledu nepochybně význam i jakékoliv 

další skutečnosti, které mají vztah k výkonu práce dotčeného zaměstnance; soud tedy 

můţe přihlédnout téţ k osobě zaměstnance (jeho věku, ţivotním a pracovním 

zkušenostem), k jeho dosavadním pracovním výsledkům a postoji k plnění pracovních 

úkolů, ke schopnostem týmové spolupráce a k celkovému vztahu zaměstnance ke 

spolupracovníkům, k délce jeho zaměstnání u propouštějícího zaměstnavatele apod. V 

tomto směru zákon ponechává soudu širokou moţnost uváţení, aby jeho rozhodnutí 

odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli (ne)lze spravedlivě poţadovat, aby pracovní 

poměr zaměstnance u něj nadále pokračoval.
110

 

5.3 Zákaz výpovědi 

Zaměstnavatel nesmí dát výpověď dle § 52 písm. c) zákoníku práce 

zaměstnancům, kteří jsou v ochranné době dle § 53 zákoníku práce, tedy v době 

dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené, 
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uvolnění pro výkon veřejné funkce, atd. To znamená, ţe i kdyţ pro to objektivně 

existuje důvod, zaměstnavatel platnou výpověď zaměstnanci dát nemůţe, protoţe 

zaměstnanec se nachází v situaci, kdy by se její důsledky u něj projevily zvlášť 

tíţivě.
111

 

Případné rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele  

v ochranné době je vůči zaměstnanci právně neúčinné, a to i tehdy, kdyţ 

zaměstnavatel, (popř. i zaměstnankyně v případě těhotenství) nemá vědomost o tom, 

ţe ochranná doba jiţ začala běţet. Zkoumání podmínek pro podání platné výpovědi se 

děje podle stavu existujícího v okamţiku doručení výpovědi; ke skutečnostem, které 

nastaly poté, soud nemůţe přihlíţet. Pokud tedy lékař po doručení výpovědi uzná 

zaměstnance dočasně práce neschopným se zpětnou účinností k datu před (nebo 

shodným s) dáním výpovědi, nemá to na platnost výpovědi vliv.
112

  

Pokud by ochranná doba naopak začala běţet aţ poté, co byla zaměstnanci 

výpověď doručena, a trvala i v okamţiku, kdy by měla uplynout výpovědní doba 

zaměstnance, výpovědní doba by se dle § 53 odst. 2 zákoníku práce prodlouţila o 

nevyčerpanou část (ledaţe by zaměstnanec na prodlouţení netrval).
113

 

Na výpovědní důvody uvedené v § 52 písm. a) a b) zákoníku práce se zákaz 

výpovědi nevztahuje, protoţe v těchto případech na ochraně zaměstnance není moţné 

z objektivních důvodů trvat. Otázce přemístění zaměstnavatele v rámci místa výkonu 

práce ve vztahu k zákazu výpovědi se podrobněji věnuji v kapitole 2.2.  

Problém z hlediska platnosti výpovědi dané zaměstnanci v ochranné době by 

mohl vzniknout pouze v případě výpovědi z důvodu zrušení části zaměstnavatele. Jak 

dle mého názoru velmi vhodně uvádí J. Zrutský,
114

 zde je třeba si uvědomit, ţe soud 

není vázán právní kvalifikací výpovědi a pokud by v soudním sporu bylo prokázáno, 

ţe skutkové vylíčení výpovědi zakládá výpovědní důvod uvedený v § 52 písm. c) 

zákoníku práce, výpověď daná zaměstnanci (zaměstnancům) v ochranné době by byla 

neplatná. 
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6. Dohoda o skončení pracovního poměru z organizačních 

důvodů 

Nejvhodnější variantou skončení pracovního poměru (nejen) při organizačních 

změnách je pro zaměstnavatele i zaměstnance dohoda o rozvázání pracovního poměru, 

upravená v § 49 zákoníku práce. Dohoda je jediným dvoustranným způsobem 

skončení pracovního poměru a je k ní proto třeba jisté součinnosti zaměstnavatele a 

zaměstnance. K jejímu uzavření dochází okamţikem, kdy se účastníci pracovního 

poměru shodli na jejím obsahu. Pracovní poměr pak skončí dnem sjednaným 

v dohodě, a to bez ohledu na jakoukoliv skutečnost spočívající např. v dočasné 

pracovní neschopnosti zaměstnance, těhotenství zaměstnankyně nebo čerpání mateřské 

či rodičovské dovolené.
115

 

Pokud zaměstnavatel zaměstnanci nabízí dohodu o ukončení pracovního poměru, 

měl by si uvědomit, ţe zaměstnanec není povinen ji podepsat. Dohoda znamená 

dohodnout se, měl by tedy na obou stranách s obsahem dohody existovat souhlas. 

Z tohoto důvodu zaměstnavatelé často nabízejí u dohod výhodnější podmínky, neţ 

poţaduje zákoník práce. Standardně se poskytuje zvýšené odstupné za neuskutečněnou 

výpovědní dobu, popřípadě proplacení nevyčerpané dovolené (na místo jejího nařízení 

během trvání pracovního poměru). 

Bohuţel však nezřídka dochází i k situacím, kdy zaměstnavatel přesvědčí 

zaměstnance, ţe je dohodu povinen podepsat, i kdyţ tato je pro zaměstnance 

nevýhodná. Zaměstnanec pak nedostane ani to, na co by měl nárok při výpovědi 

z pracovního poměru, kterou by mu zaměstnavatel byl nucen dát, pokud by k dohodě 

nedošlo. Jakmile však zaměstnanec dohodu podepíše, je jí vázán a na právní rady je 

v té době obvykle jiţ pozdě. Zaměstnanec sice můţe dohodu napadnout u soudu, 

pokud jsou však dodrţeny všechny náleţitosti, mohl by se domáhat její neplatnosti de 

facto pouze z důvodu, ţe jeho vůle podepsat dohodu nebyla svobodná,
116

 coţ je jen 

velmi obtíţně prokazatelné.  

6.1 Výhody uzavření dohody oproti výpovědi 

Výhodnost skončení pracovního poměru dohodou spočívá v prvé řadě v tom, ţe 

se při ní neuplatní zákaz výpovědi dle § 53 zákoníku práce, jak jiţ bylo naznačeno 

výše. Zaměstnavateli tedy nehrozí, ţe například aţ po doručení výpovědi pro 

nadbytečnost zjistí, ţe zaměstnankyně je těhotná, nebo ţe soud překvalifikuje zrušení 

části zaměstnavatele na výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce a výpověď 

zaměstnance v ochranné době tak bude neplatná.  
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Za další výhodu dohody lze dle mého názoru povaţovat fakt, ţe náleţitosti pro 

její platné uzavření jsou výrazně jednodušší neţ poţadavky na platnost výpovědi jako 

jednostranného úkonu. V důsledku toho jsou i moţnosti napadení dohody u soudu jako 

neplatné mnohem omezenější, coţ značně přispívá k právní jistotě obou účastníků 

právního vztahu. 

Nelze opominout ani pozitivní finanční aspekty, kdyţ při poskytnutí zvýšeného 

odstupného podle § 67 zákoníku práce jako kompenzace výpovědní doby v dohodě 

z jeho částky ani jedna strana neplatí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění, které by při výpovědi musely ze mzdy nebo náhrady mzdy poskytnuté za 

výpovědní dobu odvést.  

Zaměstnavatel se uzavřením dohody navíc vyvaruje situace, kdy by zaměstnanci 

musel vyplácet náhradu mzdy ve výši 100 % jeho průměrného výdělku,
117

 aniţ by pro 

něj zaměstnanec vykonával práci, protoţe účinnost organizačních změn nastala před 

uplynutím výpovědní doby. Často navíc ušetří i mzdu, kterou by musel zaměstnanci 

vyplatit za období od dání výpovědi do začátku běhu výpovědní doby. 

6.2 Náležitosti dohody 

Pokud jde o formální náleţitosti, dohodu o rozvázání pracovního poměru 

uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec dle § 49 odst. 2 zákoníku práce písemně, jinak 

je neplatná. O podmínkách platnosti úkonu, pro který zákon předepisuje písemnou 

formu, podrobněji pojednávám v kapitole 7.2; náleţitosti písemné výpovědi se plně 

uplatní i u dohody, ovšem s tím, ţe dohoda musí být na rozdíl od výpovědi ve všech 

případech podepsána i zaměstnancem, protoţe se jedná o dvoustranný právní úkon. 

Zaměstnanec můţe dohodu podepsat osobně, případně ji za něj můţe podepsat se 

souhlasem soudu soudem ustanovený opatrovník, pokud byl zaměstnanec zbaven 

způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost byla omezena.
118

  

Písemná forma dohody je dodrţena i tehdy, pokud jedna strana podá písemný 

návrh a druhá jej písemně akceptuje. Ustanovení § 49 odst. 3 zákoníku práce 

upravující povinnost zaměstnavatele vydat jedno vyhotovení dohody se v tomto 

případě neuplatní, stejně tak se nepouţije v případě, kdy dohodu vyhotoví 

zaměstnanec.
119

 

Zákoník práce v § 49 odst. 1 dále stanoví, ţe dohodnou-li se zaměstnavatel a 

zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným 

dnem. Obsahem dohody tedy musí být ujednání o rozvázání pracovního poměru a 
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určení dne, k němuţ má být pracovní poměr rozvázán. Den skončení pracovního 

poměru v dohodě nemusí být určený jen kalendářním dnem. Můţe být sjednaný např. 

k době skončení prací, skončením pracovní neschopnosti zaměstnance apod. Vţdy 

však musí být den skončení sjednán tak, aby nevznikla pochybnost o tom, ke kterému 

dni má být pracovní poměr rozvázán.
120

 Pokud však den skončení není v dohodě vůbec 

uveden, platí podle (dle mého ne zcela přijatelného) názoru L. Jouzy,
121

 ţe je to den, 

kdy byla dohoda uzavřena. 

Sjednaným dnem skončení pracovního poměru dále nemůţe být den 

předcházející podpisu této dohody.
122

 V takovém případě by pracovní poměr dle 

názoru L. Drápala
123

 skončil dnem uzavření dohody, dohoda by z tohoto důvodu tedy 

nebyla neplatná. 

6.3 Dohoda a nárok na odstupné 

Pokud to zaměstnanec poţaduje, musí být dle § 49 odst. 1 zákoníku práce 

v dohodě kromě výše zmíněných náleţitostí uvedeny i důvody rozvázání pracovního 

poměru. Toto ustanovení nemá vliv na platnost dohody, význam má v souvislosti s 

případným pozdějším prokázáním práva na odstupné podle § 67 zákoníku práce.
124

  

Nárok na odstupné má kaţdý zaměstnanec, u něhoţ dochází k rozvázání 

pracovního poměru dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) aţ c) zákoníku 

práce. Byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, není podle Nejvyššího soudu pro 

posouzení, zda má zaměstnanec nárok na odstupné, samo o sobě rozhodující, zda byly 

v dohodě uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, popřípadě jaké důvody 

rozvázání pracovního poměru se v dohodě uvádí. Ustanovení § 67 zákoníku práce 

nespojuje vznik nároku na odstupné s tím, co bylo v dohodě uvedeno o důvodech 

skončení pracovního poměru, ale se zjištěním, proč (z jakého skutečného důvodu) byl 

pracovní poměr opravdu rozvázán; byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou z důvodů 

uvedených v ustanovení § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce, má uvolněný zaměstnanec 

při splnění ostatních zákonných předpokladů nárok na odstupné bez ohledu na obsah 

dohody.
125

  

Neuvedení organizačních změn jako důvodu výpovědi, přestoţe nastaly, sice 

nemá za následek vyloučení nároku na odstupné, ale můţe v eventuelním soudním 
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sporu způsobit zaměstnanci důkazní nouzi.
126

 V takovém případě je totiţ na 

zaměstnanci, aby prokázal, ţe organizační změny u zaměstnavatele byly skutečně 

důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou, a ţe tedy mezi těmito organizačními 

změnami a rozvázáním pracovního poměru dohodou existuje příčinná souvislost.  

Pokud organizační důvody nejsou v dohodě výslovně uvedeny, lze dle Krajského 

soudu v Ostravě na závěr, ţe důvodem rozvázání pracovního poměru dohodou byly 

organizační změny, zpravidla usoudit za toho skutkového stavu, kdy zaměstnavatel, 

pokud by nepřistoupil k rozvázání pracovního poměru dohodou, by musel dát 

zaměstnanci výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce, 

jinak by se ocitl v situaci, kdy by nemohl dostát své povinnosti přidělovat zaměstnanci 

práci podle pracovní smlouvy.
127

 

6.4 Soudní přezkum a důsledky neplatnosti dohody 

Při přezkumu platnosti dohody o rozvázání pracovního poměru se soud můţe 

zabývat následujícími skutečnostmi: 

(i) zda byla dohoda uzavřena písemně a skutečně podepsána oběma stranami 

osobně nebo osobou oprávněnou ji podepsat za ně, 

(ii) zda z ní srozumitelně a určitě vyplývá, ţe na základě shodné vůle 

zaměstnance a zaměstnavatele nemá pracovní poměr pokračovat,
128

  

(iii) zda strany učinily dohodu o rozvázání pracovního poměru jako právní 

úkon svobodně a váţně.
129

 

Z hlediska svobody vůle se Nejvyšší soud zabýval situací, kdy se zaměstnanec 

domáhal neplatnosti dohody z toho důvodu, ţe tuto dohodu povaţoval jen za návrh, 

který převzal a převzetí potvrdil svým podpisem, s tímto úkonem však nespojoval 

rozvázání pracovního poměru. Soud však ţalobu zamítl s tím, ţe vůle zaměstnance 

podepsat dohodu o rozvázání pracovního poměru byla svobodná. Svobodu vůle 

vylučuje zejména přímé fyzické donucení, bezprávná výhrůţka nebo tíseň jednajícího, 

ţádná z těchto okolností však v popisovaném případě nebyla dána.
130

 

Pokud z výše uvedených důvodů zaměstnanec nebo zaměstnavatel povaţuje 

dohodu za neplatnou a má zájem na tom, aby pracovní poměr dále pokračoval, musí 

neplatnost uplatnit u druhé strany, písemně jí oznámit, ţe trvá na dalším zaměstnávání 

a dále podat k soudu ţalobu na určení neplatnosti. Neplatnosti se však nemůţe 
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domáhat ten účastník dohody, který ji způsobil.
131

 Dokud soud pravomocným 

rozhodnutím neurčí, ţe je dohoda neplatná, je třeba na ni pohlíţet jako na platnou.
132

 

Ţalobu na neplatnost výpovědi je zaměstnanec povinen podat v propadné lhůtě 2 

měsíců dle § 72 zákoníku práce. V případě dohody je začátek běhu lhůty pro uplatnění 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru shodný s tím dnem, který byl sjednán jako 

den skončení pracovního poměru.
133

 

Práva a povinnosti stran v průběhu sporu o neplatnost dohody o rozvázání 

pracovního poměru se řídí § 71 zákoníku práce. Na základě tohoto ustanovení se 

uplatní stejná pravidla jako při neplatnosti výpovědi z pracovního poměru (srov. 

kapitola 7.4) s jedinou výjimkou - pokud napadá platnost dohody zaměstnavatel, 

nemůţe se domáhat práva na náhradu škody, kterou mu zaměstnanec v důsledku 

neplatně uzavřené dohody způsobil například tím, ţe i přes výzvu zaměstnavatele do 

práce nenastoupil. 

Zaměstnavateli by navíc hrozila sankce dle zákona o inspekci práce aţ do výše 

400 000 Kč.
134
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7. Výpověď z organizačních důvodů 

Realizuje-li zaměstnavatel organizační změny a nepodaří se mu dohodnout 

s dotčenými zaměstnanci na rozvázání pracovních poměrů, musí přistoupit 

k jednostrannému úkonu - výpovědi z pracovního poměru z důvodů uvedených v § 52 

písm. a) aţ c) zákoníku práce. V této kapitole se budu podrobněji zabývat tím, jaké 

náleţitosti musí zaměstnavatel splnit a jaká pravidla musí dodrţet, aby výpověď 

zaměstnanci byla dána platně. Kromě neplatnosti výpovědi můţe být dalším 

důsledkem porušení povinností zaměstnavatele v souvislosti s výpověďmi uloţení 

sankcí dle zákona o inspekci práce, a to aţ do výše 300 000 Kč.
135

 

Před samotným dáním výpovědi je zaměstnavatel povinen ji dle § 61 odst. 1 

zákoníku práce projednat s odborovou organizací, pokud u něj působí. Nesplnění této 

povinnosti však nemá vliv na platnost výpovědi, rovněţ tak záporné stanovisko 

k výpovědi není pro zaměstnavatele závazné. Jiná je situace u odborových 

funkcionářů, jak bylo podrobně rozebráno výše (viz kapitola 5.2). 

Stručně lze dále shrnout, ţe výpověď musí z obsahového hlediska dostatečně 

vymezovat důvod, pro který byla dána. Po formální stránce musí být vypracována 

písemně, oprávněná osoba zaměstnavatele ji musí podepsat a ideálně i datovat. Právní 

účinky výpovědi mohou nastat aţ jejím doručením zaměstnanci; rozhodným 

okamţikem, kdy zaměstnavatel projeví svou vůli skončit pracovní poměr se 

zaměstnancem, můţe být kromě doručení výpovědi zaměstnavatelem samotným 

rovněţ odeslání výpovědi poštou nebo i udělení příkazu příslušnému zaměstnanci, aby 

písemnost doručil adresátu (na pracovišti, v bytě nebo kdekoliv bude zastiţen), jestliţe 

zaměstnavatel ještě před doručením od zamýšleného úkonu neustoupí.
136

 

Po doručení výpovědi zaměstnanci začne běţet minimálně dvouměsíční 

výpovědní doba a zaměstnanci vznikne nárok na vyplacení odstupného ve výši 

nejméně 3 průměrných měsíčních výdělků. 

Pokud zaměstnanec nesouhlasí s výpovědí, můţe se obrátit na soud, který bude 

výpověď zkoumat z hlediska její platnosti dle výše uvedených hledisek a dále se bude 

zabývat existencí rozhodnutí o organizačních změnách, nadbytečností zaměstnance a 

příčinnou souvislostí mezi těmito dvěma skutečnostmi. V době trvání sporu se právní 

vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem budou řídit speciálními ustanoveními 

zákoníku práce zabývajícími se neplatností výpovědi. 
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7.1 Obsah výpovědi 

Základním ustanovením, které je zaměstnavatel povinen dodrţet z obsahového 

hlediska při výpovědi z jakéhokoli důvodu, včetně organizačních změn, je § 50 odst. 4 

zákoníku práce, podle kterého dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí důvod 

rozvázání pracovního poměru ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo 

moţno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí 

být dodatečně měněn.  

Výklad tohoto ustanovení se v judikatuře Nejvyššího soudu ustálil v tom smyslu, 

ţe důvod výpovědi musí být ve výpovědi z pracovního poměru ve všech případech 

uveden tak, aby bylo zřejmé, jaké jsou skutečné důvody, které vedou zaměstnavatele k 

tomu, ţe rozvazuje se zaměstnancem pracovní poměr. Cílem je, aby nevznikaly 

pochybnosti o tom, co chtěl tímto právním úkonem projevit, tj. který zákonný důvod 

výpovědi uvedený v ustanovení § 52 zákoníku práce uplatňuje, a aby bylo zajištěno, ţe 

uplatněný výpovědní důvod nebude moţné dodatečně měnit. Ke splnění hmotněprávní 

podmínky platné výpovědi je tedy třeba, aby výpovědní důvod byl určitým způsobem 

konkretizován uvedením skutečností, v nichţ zaměstnavatel spatřuje naplnění 

zákonného důvodu.
137

 V ţádném případě zaměstnavateli nestačí ve výpovědi pouze 

odkázat na § 52 zákoníku práce, takovou výpověď by soud shledal jako neplatnou.
138

 

Skutečnosti, které byly důvodem výpovědi, přitom dle ustálené judikatury není 

potřebné rozvádět do všech podrobností, protoţe pro neurčitost nebo nesrozumitelnost 

projevu vůle je výpověď z pracovního poměru neplatná jenom tehdy, jestliţe by se 

nedalo ani výkladem projevu vůle zjistit, proč byla zaměstnanci dána výpověď. Výklad 

projevu vůle ovšem můţe směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění toho, 

co bylo skutečně projeveno. Pomocí výkladu projevu vůle nelze „nahrazovat“ nebo 

„doplňovat“ vůli, kterou účastník v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale 

neprojevil ji.
139

  

Výše uvedené podmínky uvedení důvodu výpovědi se v plném rozsahu vztahují i 

na výpověď pro nadbytečnost zaměstnance podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Toto 

ustanovení však na rozdíl od ostatních organizačních změn obsahuje hned několik 

důvodů rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu (změna úkolů, změna 

technického vybavení, sníţení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti 

práce, jiné organizační změny) a vyvolává tak otázku, zda se jedná o více výpovědních 

důvodů, které by bylo potřeba ve výpovědi zvláštním způsobem uvádět.  
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Nejvyšší soud se s tímto problémem vypořádal tím způsobem, ţe okolnost, ţe 

ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce blíţe charakterizuje povahu přijatého 

organizačního opatření, popřípadě uvádí jeho hospodářský účel (kauzu), ještě 

neznamená, ţe obsahuje více zákonných důvodů, které mohou být podkladem 

výpovědi. Pouze demonstrativní výčet skutečností, které jsou zde uváděny jako moţný 

důvod přijetí organizačního opatření (důvodem výpovědi mohou být i „jiné 

organizační změny“), odůvodňuje závěr, ţe ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce 

obsahuje jediný zákonný důvod výpovědi - nadbytečnost zaměstnance v důsledku 

(jakékoliv) organizační změny. Proto nelze vyloučit, ţe skutkový důvod výpovědi z 

pracovního poměru můţe být vymezen v podstatě shodně s obsahem zákonného 

důvodu (skutkové podstaty) výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku 

práce.
140

  

Zcela v rozporu s tímto rozhodnutím a dle mého názoru nesprávně uvádí J. 

Jakubka, ţe „výpovědní důvod podle § 52 písm. c) zákoníku práce obsahuje několik 

rozdílných variant výpovědních důvodů spojených s odlišnými podmínkami jejich 

použití a z pouhého odkazu na zákonné ustanovení - například z uvedení výpovědního 

důvodu - ‚podle § 52 písm. c) zákoníku práce‘ - není ještě zřejmé, o jaký zcela 

konkrétní organizační důvod zaměstnavateli jde. Je tedy nezbytné v rámci daného 

ustanovení zákoníku práce specifikovat, který z uvedených výpovědních důvodů je 

reálně dán a použit při dání výpovědi zaměstnanci“.
141

 Tento postup nepovaţuji za 

nezbytný, ovšem přesto jej lze zaměstnavatelům jako jistější variantu doporučit, tedy 

aby uvedli ve výpovědi její konkrétní důvod i v rámci § 52 písm. c) zákoníku práce, či 

alespoň odkázali na rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách, ze kterého 

přesný výpovědní důvod vyplývá. 

Při úvaze, jakým způsobem má být výpovědní důvod konkretizován tak, aby 

byly splněny poţadavky vyplývající z ustanovení § 50 odst. 4 zákoníku práce, je třeba 

mít podle Nejvyššího soudu vţdy na zřeteli, ţe ustanovení § 52 zákoníku práce 

vymezuje jen skutkové podstaty pro podání výpovědi zaměstnavatelem. K tomu, aby 

bylo moţné v konkrétním případě posoudit, zda výpověď z pracovního poměru je 

platným právním úkonem, je třeba zjistit, zda nastaly takové skutečnosti, které právní 

norma předpokládá jako důvod k tomuto rozvázání pracovního poměru.
142

 Ani 

sebelepší vymezení důvodu výpovědi v jejím textu tedy nemůţe soudu zabránit, aby 

výpověď posoudil jako neplatnou, pokud skutečnosti popsané ve výpovědi u 

zaměstnavatele reálně nenastaly. 
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7.2 Formální náležitosti výpovědi 

Výpověď podle § 52 písm. a) aţ c) zákoníku práce musí být stejně jako u 

ostatních výpovědních důvodů dána písemně a doručena zaměstnanci, jinak je dle § 50 

odst. 1 zákoníku práce neplatná. Další náleţitostí, zahrnutou do legislativní zkratky 

písemné formy, je poţadavek podepsání výpovědi. Pro vyloučení pochybnosti se ve 

výpovědi doporučuje uvést i datum, kdy byla zaměstnanci dána. 

Dle judikatury Nejvyššího soudu spočívá písemný úkon v tom, ţe se obsah 

tohoto právního úkonu uvede v příslušné listině.
143

 Nevyţaduje se ovšem, aby úkon 

byl učiněn vlastnoručně, běţně se právní úkony zhotovují mechanickými prostředky - 

v současnosti je dokonce naprostá většina výpovědí sepsána na počítači a následně 

vytištěna.  

Další nezbytnou náleţitostí, která musí být při písemné formě právního úkonu 

dodrţena, je podpis umístěný na konci textu listiny, u výpovědi tedy podpis oprávněné 

osoby zaměstnavatele. Teprve podpisem výpovědi potvrzuje zaměstnavatel jako 

subjekt právního vztahu, ţe se ztotoţňuje s písemným projevem vůle obsaţeným v 

jejím textu. Podpis oprávněné osoby zaměstnavatele musí být dle Nejvyššího soudu 

vlastnoruční a na rozdíl od samotného obsahu výpovědi jej není moţné nahrazovat 

mechanickými prostředky, jako jsou například razítka.
144 

Sporná je moţnost vyuţití 

dříve naskenovaného podpisu, který je do textu v počítači vloţen ve formě obrázku a 

vytištěn spolu s listinou. Otázku platnosti takto podepsané listiny Nejvyšší soud dosud 

neřešil, nelze však důvodně předpokládat, ţe by takovýto podpis uznal jako 

vlastnoruční, proto tuto variantu není moţné zaměstnavatelům doporučit.  

Podstatnou otázkou v této souvislosti je, kdo je vlastně osobou oprávněnou za 

zaměstnavatele výpověď podepsat. Protoţe právní úkony v pracovněprávních vztazích 

činí u zaměstnavatele, který je právnickou osobou, především jeho statutární orgán, je 

zřejmé, ţe to bude platit i pro výpověď z pracovního poměru.
145

 Z tohoto hlediska není 

rozhodující, jestli je podepisující osoba jako statutární orgán zároveň i zapsána 

v obchodním rejstříku, protoţe tento zápis má pouze deklaratorní význam.
146

 U 

zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, činí právní úkony zaměstnavatel osobně 

(popřípadě je za něj činí soudem určený opatrovník či zvláštní opatrovník, pokud byl 

zaměstnavatel zbaven způsobilosti k právním úkonům či byla jeho způsobilost 

omezena
147

), u organizační sloţky státu pak vedoucí této organizační sloţky. Za 

právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 2001/2008 ze dne 22. 9. 2009. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 133/2000 ze dne 27. 9. 2000. 
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 Viz § 27 odst. 2 a § 29 občanského zákoníku. 
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je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich 

pracovnímu zařazení obvyklé. Za takové zaměstnance lze povaţovat například 

personalisty či ředitele personálních oddělení. Právní úkony místo právnické i fyzické 

osoby jako zaměstnavatele mohou činit i osoby jimi pověřené na základě plné moci, 

často jsou k dávání výpovědi zmocňováni například advokáti.
148

  

Podpis výpovědi ze strany zaměstnance zákon ani judikatura nevyţaduje. Pokud 

však o jeho připojení zaměstnavatel zaměstnance poţádá, coţ je v praxi obvyklé, 

nevyjadřuje tím zaměstnanec svůj souhlas s dáním výpovědi ani s jejím obsahem (jak 

se řada zaměstnanců mylně domnívá), ale pouze potvrzuje, ţe výpověď převzal. Tento 

podpis je pak pro zaměstnavatele důkazem, ţe výpověď zaměstnanci doručil. 

Zákoník práce ani soudní rozhodnutí se rovněţ nezabývají otázkou uvedení data, 

kdy byla výpověď zaměstnanci dána. Vzhledem k tomu, ţe s okamţikem dání 

výpovědi judikatura spojuje řadu důsledků, by však tuto náleţitost zaměstnavatelé 

neměli v ţádném případě opomenout. Judikatura především vyţaduje, jak podrobněji 

rozebírá kapitola 3, aby výpověď nebyla zaměstnanci dána před přijetím rozhodnutí o 

organizačních změnách. Za dání výpovědi lze pro tyto účely dle mého názoru 

povaţovat okamţik, kdy zaměstnavatel přistoupí k doručení výpovědi zaměstnanci, 

nikoli aţ samotné doručení, které můţe především v případě doručování 

prostřednictvím pošty nastat o několik dní později.
149

 Přijetí rozhodnutí o 

organizačních změnách aţ v době doručování by dle mého názoru odporovalo smyslu 

soudního výkladu právní úpravy. 

7.2.1 Doručení zaměstnanci 

Poslední nezbytnou náleţitostí pro podání platné výpovědi je její doručení 

zaměstnanci. Řádné doručení výpovědi má za následek počátek běhu výpovědní doby; 

s doručením, které by bylo provedeno v rozporu s ustanovením § 334 a násl. zákoníku 

práce, zákon tento následek nespojuje. Protoţe vznik právních účinků doručení je 

spojován pouze s řádným doručením výpovědi, z logiky věci vyplývá, ţe nesplnění 

postupu předepsaného ustanovením § 334 a násl. zákoníku práce má za následek, ţe 

běh výpovědní doby nezačne, a v důsledku toho také nemůţe „uplynutím výpovědní 

doby“ skončit pracovní poměr.
150

 Před řádným doručením výpovědi zaměstnanci také 

nezapočne běh dvouměsíční propadné lhůty pro podání ţaloby na neplatnost výpovědi 

podle ustanovení § 72 zákoníku práce.
151
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Dle § 334 odst. 1 zákoníku práce písemnosti týkající se mimo jiné skončení 

pracovního poměru, tedy i výpověď z organizačních důvodů, zaměstnavatel doručuje 

zaměstnanci do vlastních rukou. Ustanovení § 334 odst. 2 zákoníku práce stanoví, ţe 

tak zaměstnavatel činí na pracovišti, v bytě zaměstnance nebo kdekoli bude zastiţen 

anebo prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací; není-li to moţné, 

můţe zaměstnavatel písemnost doručit prostřednictvím provozovatele poštovních 

sluţeb.  

Řada zaměstnavatelů při doručování výpovědi přistupuje rovnou k jejímu zaslání 

poštou. Takový postup je však v rozporu se zákoníkem práce, protoţe ten povaţuje 

doručení prostřednictvím provozovatele poštovních sluţeb aţ za poslední moţnost, 

pouţitelnou pouze v případě, kdy ostatní alternativy selhaly. K chybě často dochází v 

případech, kdy zaměstnanec odmítne na pracovišti písemnost převzít a zaměstnavatel 

mu ji následně zašle poštou, i kdyţ účinky doručení jiţ nastaly předáním na pracovišti 

a zaměstnavatel můţe toto doručení prokázat například svědectvím ostatních 

zaměstnanců. Akce zaměstnavatele, který výpověď takto doručuje vlastně dvakrát, ač 

zákon s odmítnutím jejího přijetí spojuje účinky doručení, není v souladu se zákonnou 

úpravou.
152

 Ani jeden z těchto postupů však nelze povaţovat za tak zásadní rozpor se 

zákonem předepsaným postupem doručování, aby učinil sám o sobě výpověď 

neplatnou. 

Základní volbou pro zaměstnavatele by tedy mělo být doručení výpovědi 

zaměstnanci osobně na pracovišti. Pokud se zaměstnanec na pracovišti nezdrţuje 

zejména pro překáţky v práci, pak by zaměstnavatel měl výpověď doručit v bytě 

zaměstnance nebo zaměstnance zastihnout kdekoli jinde a výpověď mu předat tam. 

Dle judikatury Nejvyššího soudu není povinností zaměstnavatele, aby listinu týkající 

se zániku pracovního poměru doručoval statutární nebo jiný zástupce zaměstnavatele. 

Listina můţe být doručena i kterýmkoliv jiným zaměstnancem zaměstnavatele nebo 

jinou osobou, bude-li doručení provedeno v souladu s ustanovením § 334 a násl. 

zákoníku práce.
153

 

Ze zákona rovnocennou alternativou k osobnímu předání je doručení výpovědi 

prostřednictvím sítě nebo sluţby elektronických komunikací. Ačkoli zákoník práce 

tomuto způsobu věnuje poměrně podrobnou pozornost,
154

 nejedná se v praxi o příliš 

dobře vyuţitelnou moţnost doručování výpovědí ani jiných písemností zaměstnancům. 

Pro realizaci elektronického doručení totiţ zaměstnanec musí s tímto způsobem 

doručování nejen vyslovit písemný souhlas, ale především vlastnit elektronický 
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podpis, prostřednictvím kterého zaměstnavateli přijetí písemnosti potvrdí. Elektronické 

podpisy však fyzickými osobami nejsou dosud příliš vyuţívány. 

 Jestliţe zaměstnavatel doručuje výpověď poštou, zákoník práce stanoví 

zpřísněné podmínky, které musí být splněny, aby nastaly účinky doručení. Písemnosti 

doručované poštou zasílá zaměstnavatel na poslední adresu zaměstnance, která je mu 

známa, jako doporučenou zásilku s poznámkou „do vlastních rukou“. Okolnost, ţe 

zásilka obsahující výpověď neobsahuje doručenku nebo poznámku „do vlastních 

rukou“, popřípadě, ţe je na zásilce uvedena jiná neţ poslední adresa zaměstnance, 

která je zaměstnavateli známa, ovšem nemá za následek neúčinnost doručení 

písemnosti zaměstnanci, jestliţe zaměstnanec přes tyto nedostatky písemnost od pošty 

převzal.
155

 Naopak pokud i přes správné označení převezme takovou zásilku jiná osoba 

neţ zaměstnanec (například jeho manţelka), nebyla tím splněna povinnost 

zaměstnavatele doručit písemnost, a to i v případě, jestliţe zásilka byla zaměstnanci 

dodatečně prokazatelně odevzdána.
156

 Zákoník práce ve svém § 336 odst. 1 na rozdíl 

od předchozí právní úpravy umoţňuje doručení písemnosti také tomu, koho 

zaměstnanec k přijetí písemnosti určil na základě písemné plné moci s úředně 

ověřeným podpisem zaměstnance.  

 Postup v případě, kdy při doručování nastanou potíţe ze strany zaměstnance, 

stanoví § 336 odst. 3 a 4 zákoníku práce. Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být 

výpověď poštou doručena, zastiţen, doručovatel uloţí písemnost v místně příslušné 

provozovně pošty nebo u obecního úřadu. Zaměstnance o tom písemně uvědomí a 

vyzve ho, aby si písemnost do 10 pracovních dnů vyzvedl; zároveň ho poučí o 

následcích odmítnutí převzetí písemnosti. Jestliţe si zaměstnanec písemnost ve lhůtě 

10 pracovních dnů nevyzvedne, povaţuje se za doručenou desátý pracovní den doby, 

kdy byla uloţena (nikoli tedy jako podle předchozí právní úpravy
157

 aţ okamţikem, 

kdy se vrátí zaměstnavateli). Odmítne-li zaměstnanec písemnost převzít nebo 

neposkytne-li součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, povaţuje se písemnost za 

doručenou dnem, kdy došlo ke znemoţnění doručení písemnosti.
158

 

7.3 Soudní přezkum platnosti výpovědi 

V případném sporu o platnost výpovědi dané zaměstnanci z organizačních 

důvodů se soud zabývá výpovědí po stránce formální (viz kapitola 7.2), po stránce 
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obsahové a dále tím, zda u zaměstnavatele skutečně nastaly okolnosti vyţadované pro 

dání výpovědi. 

Pokud jde o obsah výpovědi, skutkové vylíčení jejího důvodu, jak bylo popsáno 

v kapitole 7.1, je dále důleţité z toho hlediska, ţe z něj soud vychází při posouzení, z 

jakého důvodu zaměstnavatel dal zaměstnanci výpověď z pracovního poměru. Podle 

Nejvyššího soudu okolnost, zda, popřípadě jak zaměstnavatel tento důvod právně 

kvalifikoval, není sama o sobě významná.
159

 Pokud tedy zaměstnavatel správně 

skutkově vylíčí důvod výpovědi a zároveň ve výpovědi uvede, ţe dává zaměstnanci na 

základě tohoto důvodu výpověď podle § 52 písm. a) zákoníku práce, v soudním sporu 

se však ukáţe, ţe skutečným důvodem výpovědi byla nadbytečnost zaměstnance podle 

§ 52 písm. c) zákoníku práce, bude se za splnění dalších podmínek jednat o platnou 

výpověď z pracovního poměru. 

Přezkum platnosti výpovědi z organizačních důvodů z hlediska toho, zda u 

zaměstnavatele nastaly poţadované okolnosti, by se u výpovědi podle § 52 písm. a) či 

b) zákoníku práce měl soustřeďovat především na to, jestli opravdu došlo ke zrušení 

nebo přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Pokud jde o část zaměstnavatele, je 

dále namístě zkoumat, zda zaměstnanec dle své pracovní smlouvy skutečně pracoval 

ve zrušované nebo přemísťované části zaměstnavatele.
160

 Soud by se měl při zkoumání 

platnosti výpovědi také bezpochyby zabývat tím, zda nedochází k přechodu práv a 

povinností dle § 338 a násl. zákoníku práce, v tomto ohledu souhlasím s P. Hůrkou,
161

 

protoţe přechod práv a povinností nesmí být důvodem výpovědi zaměstnanci. 

Poţadavky na skutkový podklad výpovědi byly v judikatuře zkoumány 

především při výpovědi z důvodu nadbytečnosti. Přezkum výpovědního důvodu podle 

§ 52 písm. c) zákoníku práce soudem se zaměřuje na tři základní otázky:  

- jestli o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o sníţení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách přijal zaměstnavatel nebo příslušný orgán rozhodnutí,  

- jestli se stal konkrétní zaměstnanec nadbytečným a  

- jestli existuje příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a 

organizačními změnami, tj. ţe se zaměstnanec stal právě v důsledku takového 

rozhodnutí (jeho realizací u zaměstnavatele) nadbytečným.
162
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Všechny tyto skutečnosti tedy musí zaměstnavatel před soudem prokázat, aby 

mohla být výpověď posouzena jako platná. Soud je zkoumá ve výše uvedeném 

pořadí.
163

  

Důleţitou součástí přezkumu výpovědi soudem je přezkoumání rozhodnutí o 

organizačních změnách z hlediska toho, zda bylo zaměstnavatelem skutečně přijato. 

Touto problematikou se zabývám v kapitole 4.3.  

Nadbytečným pro zaměstnavatele se zaměstnanec stane tehdy, jestliţe 

zaměstnavatel nemá moţnost jej nadále zaměstnávat druhem práce, respektive v místě 

výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě.
164

 Nadbytečným je zaměstnanec také 

v situaci, kdy podle rozhodnutí o organizační změně zaměstnanci odpadne jen část 

jeho pracovní náplně nebo pouze některá z dosud vykonávaných prací, v tomto případě 

ovšem soud zkoumá, zda se zaměstnavatel se zaměstnancem nejprve pokusil 

dohodnout na změně sjednaných pracovních podmínek.
165

 

Bez výhrad lze souhlasit s názorem P. Hůrky, dle kterého v rámci organizačních 

změn nemá smysl přejmenovávání pracovních míst. Pokud je zrušeno pracovní místo 

zaměstnance, avšak následně je vytvořeno nové s jiným názvem, přičemţ jeho 

obsahem je práce, kterou můţe zaměstnanec vzhledem k druhu práce sjednané v 

pracovní smlouvě vykonávat, nejedná se o nadbytečnost zaměstnance.
166

 Charakter 

takové organizační změny lze povaţovat za čistě formální vytvoření výpovědního 

důvodu, které zákoník práce nepřipouští. 

Sloţitější je otázka, zda k nadbytečnosti zaměstnance dochází v příčinné 

souvislosti s rozhodnutím o organizační změně.  

7.3.1 Příčinná souvislost 

Jak bylo řečeno výše, zaměstnavatel musí být v případném soudním sporu vţdy 

schopen prokázat, ţe existuje příčinná souvislost mezi organizační změnou a 

nadbytečností zaměstnance, tedy ţe zaměstnanec nemůţe u zaměstnavatele dále 

vykonávat druh práce dle své pracovní smlouvy právě a jen v důsledku rozhodnutí o 

organizační změně,
167

 popřípadě nemůţe práci nadále vykonávat ve sjednaném místě 

výkonu práce. Podle L. Drápala
168

 jde o příčinnou souvislost tehdy, nastala-li 

nadbytečnost určitého zaměstnance následkem provedení (uskutečnění) rozhodnutí 
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zaměstnavatele o organizačních změnách, tedy bylo-li rozhodnutí o organizačních 

změnách (jeho realizace u zaměstnavatele) bezprostřední příčinou nadbytečnosti 

zaměstnance. 

Příčinná souvislost byla v judikatuře a literatuře, jak vyplývá i z výše uvedeného, 

přezkoumávána zejména při výpovědi podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Domnívám 

se, ţe by však mělo být namístě se jí alespoň obecně zabývat i u výpovědí z důvodu 

zrušení či přemístění zaměstnavatele, tedy především jeho části. Pokud by byla 

zrušena nebo přemístěna část zaměstnavatele, ve které zaměstnanec neměl místo 

výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, nemohl by se tento zaměstnanec stát 

nadbytečným a případná výpověď z tohoto důvodu by nebyla dána v 

důsledku takovéto organizační změny.
169

 Při zrušení nebo přemístění celého 

zaměstnavatele lze vycházet z toho, ţe příčinná souvislost bude dána vţdy. 

Z výše uvedené definice příčinné souvislosti vyplývá, ţe rozhodnutí o 

organizační změně není příčinou nadbytečnosti zaměstnance zejména tehdy, 

vykonává-li zaměstnanec, označený zaměstnavatelem za nadbytečného, práce, kterých 

se rozhodnutí nedotýká, nebo upravuje-li rozhodnutí organizační změny na jiném 

pracovišti.
170

  

Dalším faktorem při posuzování příčinné souvislosti je, jestli organizační změna 

bude mít skutečně vliv na potřebu zaměstnanců. Jestliţe se předmět činnosti 

zaměstnavatele ani jeho rozsah nemá ţádným způsobem měnit a změny se dotýkají 

pouze vnitřní organizace zaměstnavatele, nemají však ţádný vliv na potřebu 

zaměstnanců se stejným nebo obdobným zařazením jako nadbytečný zaměstnanec, pak 

tu dle judikatury není příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a přijatou 

organizační změnou. Pokud by za této situace dal zaměstnavatel zaměstnanci výpověď 

a ještě v průběhu výpovědní doby přijal další rozhodnutí o organizační změně, v 

důsledku něhoţ by znovu přijal do pracovního poměru jiného zaměstnance se shodnou 

nebo obdobnou kvalifikací jako původní zaměstnanec, příčinná souvislost nebude 

dána.
171

  

Skutečnost, ţe zaměstnavatel přijme jiného zaměstnance na místo uvolněné 

odchodem zaměstnance, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost (případně 

zaměstnavatel toto místo obsadí některým ze stávajících zaměstnanců), je podle 

ustálené judikatury zpravidla důkazem o neopodstatněnosti pouţitého výpovědního 

důvodu
172

 (s výjimkou situace, kdy je organizační změna zaměřena na kvalifikační 
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 BĚLINA, M. et. al. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 196. 
171
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sloţení zaměstnanců). Jestliţe se totiţ z hlediska potřebného profesního sloţení 

zaměstnanců nestává nadbytečným druh práce sjednaný pracovní smlouvou 

propouštěného zaměstnance (jeho pracovní činnost), nemůţe být jiná okolnost 

spočívající kupř. pouze v osobě tohoto zaměstnance
173

 nebo v jiném organizačním 

uspořádání podniku podkladem pro skončení pracovního poměru výpovědí podle 

ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce.
174

 

Příčinnou souvislostí je potřeba se zabývat i z hlediska časové souvislosti mezi 

rozhodnutím o organizační změně a výpovědí. Pokud by byla účinnost rozhodnutí o 

organizační změně stanovena na pozdější datum, neţ kdy by měl na základě výpovědi 

skončit pracovní poměr,
175

 nebo pokud by rozhodnutí o organizačních změnách bylo 

přijato aţ po dání výpovědi z důvodu organizačních změn, příčinná souvislost rovněţ 

nebude dána. Více k problematice časové souslednosti viz kapitola 3.  

Nadbytečnost zaměstnance není v příčinné souvislosti s rozhodnutím o 

organizační změně dále tehdy, jestliţe předpokládané (organizační změnou stanovené) 

sníţení stavu zaměstnanců má nastat jinak neţ pomocí rozvázání pracovního poměru 

výpovědí podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce nebo dohodou z téhoţ 

důvodu, a byla-li tato skutečnost známa jiţ v době, kdy byla zaměstnanci dávána 

výpověď.
176

 Pokud tedy zaměstnavatel v rozhodnutí o organizační změně stanoví 

cílový počet zaměstnanců (v rámci celého zaměstnavatele nebo některé jeho části) a 

tohoto cílového počtu bude dosaţeno i bez nutnosti rozvázání pracovního poměru 

výpovědí podle § 52 písm. c) zákoníku práce, nebude příčina toho, proč byla 

zaměstnanci dána výpověď z pracovního poměru, spočívat v realizaci organizačního 

opatření, ale v jiných skutečnostech, které nesouvisí se sníţením počtu zaměstnanců, a 

taková výpověď bude soudem posouzena jako neplatná.
177

 Sníţení stavu zaměstnanců 

jinak můţe nastat např. skončením pracovních poměrů na dobu určitou, v důsledku 

výpovědi dané jiným zaměstnancem nebo v důsledku povinného převedení 

zaměstnance na jinou vhodnou práci ze zdravotních důvodů.
178

 

Rozhodující pro posouzení existence příčinné souvislosti podle názoru 

Nejvyššího soudu je, jaký má být cílový stav zaměstnanců ke dni účinnosti rozhodnutí 

o organizační změně. Pokud tedy má pracovní poměr jiného zaměstnance skončit 

uplynutím doby určité ještě před účinností organizačních změn, stanovené sníţení 

počtu zaměstnanců mělo nastat jinak neţ pomocí rozvázání pracovního poměru 
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výpovědí.
179

 Je naopak nerozhodné, jaký byl nakonec skutečný efekt přijatého 

rozhodnutí o organizační změně, soud můţe posuzovat pouze to, zda za okolností 

známých v době přijetí rozhodnutí o organizační změně bylo moţno očekávat, ţe 

rozhodnutím zamýšlené změny mohlo být dosaţeno i bez jeho přijetí.
180

 

7.4 Neplatnost výpovědi a její důsledky 

Pokud se zaměstnanec domnívá, ţe výpověď daná mu zaměstnavatelem 

nesplňuje zákonné poţadavky, jak byly rozebrány výše, a je tudíţ neplatná, musí tuto 

neplatnost vţdy uplatnit u soudu. Zákoník práce ve znění po nálezu Ústavního 

soudu,
181

 kterým byla zcela zrušena absolutní neplatnost právních úkonů 

v pracovněprávních vztazích, upravuje pouze neplatnost relativní. V důsledku toho je 

neplatnou bez ohledu na závaţnost vad jen taková výpověď, jejíţ neplatnost byla 

určena pravomocným rozhodnutím soudu. Kromě dovolání se neplatnosti soudní 

cestou by měl zaměstnanec dle § 20 zákoníku práce také uplatnit neplatnost výpovědi 

vůči svému zaměstnavateli, tedy oznámit mu v jakékoli formě (například v rámci 

oznámení, ţe trvá na dalším zaměstnávání), ţe výpověď povaţuje za neplatnou.
182

  

Pro podání ţaloby na určení neplatnosti výpovědi stanoví zákoník práce ve svém 

§ 72 hmotněprávní lhůtu - 2 měsíce ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit, to 

znamená od okamţiku, kdy uplynula výpovědní doba. Běh této lhůty se řídí 

ustanovením § 122 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého konec lhůty určené 

v měsících připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, 

od níţ lhůta počíná. V tomto ohledu je nutná zvýšená opatrnost, protoţe konec lhůty 

nemusí vţdy připadnout na poslední den v měsíci. Například při nejčastější výpovědi 

dané před koncem kalendářního roku výpovědní doba uplyne obvykle 28. února a 

ţalobu na neplatnost výpovědi je pak moţné podat pouze do 28. dubna.
183

   

Do konce této lhůty musí být ţaloba doručena soudu,
184

 jinak právo zaměstnance 

uplatnit neplatnost výpovědi zanikne a pracovní poměr bude povaţován za platně 

ukončený. Jedná se totiţ na základě výslovného uvedení v § 330 zákoníku práce o 

prekluzivní (propadnou) lhůtu. Pokud by tedy zaměstnanec podal ţalobu po uplynutí 

stanovené lhůty, soud by přihlédl k zániku práva, i kdyţ by to zaměstnavatel nenavrhl, 

a ţalobu zamítl.  
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Pokud zaměstnanec nechce, aby jeho pracovní poměr skončil, musí dle  

§ 69 odst. 1 zákoníku práce kromě podání ţaloby k soudu písemně bezodkladně 

oznámit svému zaměstnavateli, ţe trvá na tom, aby ho dále zaměstnával. Kdyby tak 

totiţ neučinil, a ani nedošlo k dohodě se zaměstnavatelem na jiném vypořádání, platí, 

ţe pracovní poměr skončil dohodou uplynutím výpovědní doby. Tato fikce skončení 

pracovního poměru je upravena § 69 odst. 2 zákoníku práce.
185

  

Splněním výše uvedených podmínek se pracovní poměr zaměstnance začne řídit  

§ 69 zákoníku práce, který má povahu lex specialis vůči ostatním pracovněprávním 

předpisům. Posoudí-li soud výpověď nakonec jako platný právní úkon, má se za to, ţe 

pracovní poměr skončil uplynutím výpovědní doby (bez ohledu na existenci a délku 

sporu). Byla-li určena neplatnost výpovědi a pracovní poměr účastníků trvá i nadále, 

byl tím stav nejistoty ve vztazích mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem odstraněn a 

jejich vztahy se nadále řídí stejnými smlouvami a předpisy, jako kdyby k rozvázání 

pracovního poměru vůbec nedošlo.
186

 Za dobu sporu o neplatnost výpovědi pak 

zaměstnanci přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu. 

Pokud jde o podmínky nároku na náhradu mzdy nebo platu z důvodu neplatné 

výpovědi, těmto se podrobně věnuje stanovisko Nejvyššího soudu
187

 a některá jeho 

novější rozhodnutí.
188

 V této souvislosti povaţuji za vhodné pouze upozornit na fakt, 

ţe za současné právní úpravy nelze bezvýhradně souhlasit s názorem L. Drápala,
189

 dle 

kterého zaměstnanec nemá právo na náhradu mzdy, rozhodl-li se po neplatném 

rozvázání pracovního poměru poţádat o starobní důchod a jeho ţádosti bylo vyhověno. 

Nejvyšší soud sice tuto skutečnost uvádí ve svém výše zmíněném stanovisku, 

odůvodňuje však nevyplacení mzdy sjednáním pracovního poměru na dobu neurčitou 

nebo na dobu určitou delší jednoho roku, které aţ do 31. 12. 2009 vylučovalo nárok na 

pobírání starobního důchodu. Dle právní úpravy účinné od 1. 1. 2010
190

 však byla 

podmínka uzavření pracovního poměru na dobu určitou nejvýše jednoho roku pro 

pobírání starobního důchodu zrušena a zaměstnanec můţe souběţně pracovat a pobírat 

řádný (tj. nikoliv předčasný) starobní důchod bez omezení. Dle mého názoru by tedy 

v současnosti ani úspěšná ţádost zaměstnance o řádný důchod neměla vyloučit právo 

na náhradu mzdy z titulu § 69 odst. 1 zákoníku práce. 
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7.5 Výpovědní doba 

Podle § 51 odst. 1 zákoníku práce byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr 

uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i 

zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce. Výpovědní doba je tak pro všechny 

zaměstnance shodná, bez ohledu na jejich věk či délku práce pro zaměstnavatele. 

Diferenciace z tohoto hlediska je přitom uplatněna v řadě zemí. Delší výpovědní dobu 

neţ jsou dva měsíce lze sjednat např. v pracovní smlouvě nebo ve zvláštní dohodě, 

musí však být vţdy prodlouţena shodně pro výpověď ze strany zaměstnavatele i 

zaměstnance. 

Výpovědní doba je podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu zákonným 

důsledkem výpovědi. Nemusí být proto, má-li být výpověď platná, ve výpovědi 

správně uvedena a nemusí být výslovně uvedena vůbec. V takovém případě pracovní 

poměr skončí uplynutím zákonné výpovědní doby, popřípadě doby platné pro 

dotčeného zaměstnance (např. na základě kolektivní či pracovní smlouvy).
191

 

Běh výpovědní doby začíná dle § 51 odst. 2 zákoníku práce prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím 

posledního dne příslušného kalendářního měsíce. I z tohoto důvodu by zaměstnavatelé 

neměli přistupovat k doručování výpovědi poštou, pokud je moţné ji zaměstnanci 

doručit jiným zákonným způsobem, zejména v období konce kalendářního měsíce. Při 

moţném uloţení písemnosti na poště po dobu 10 dnů riskují, ţe účinky doručení 

nastanou aţ v dalším kalendářním měsíci a konec výpovědní doby se tak o měsíc 

posune, popřípadě ţe u zaměstnance v mezidobí nastane ochranná doba a výpověď tak 

bude neplatná.  

Výjimka z výše popsaného běhu výpovědní doby se uplatní při zákazu výpovědi 

podle § 53 odst. 2 zákoníku práce a při hromadném propouštění zaměstnanců. 

7.6 Odstupné 

Podle § 67 odst. 1 zákoníku práce kaţdému zaměstnanci, u něhoţ dochází k 

rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených 

v § 52 písm. a) aţ c) nebo dohodou uzavřenou z týchţ důvodů, náleţí při skončení 

pracovního poměru od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně trojnásobku 

průměrného měsíčního výdělku. Smyslem tohoto ustanovení je garantovat zaměstnanci 

určitou výši finanční kompenzace za skončení pracovního poměru z důvodů 

nespočívajících v jeho osobě. Například ve vnitřním předpise, kolektivní smlouvě, 

pracovní či jiné smlouvě můţe být sjednáno či stanoveno poskytnutí odstupného 
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vyššího neţ je zákonné minimum, tzv. zvýšeného odstupného.
192

 Poskytování 

zvýšeného odstupného lze vázat i na určitá kritéria, která však nesmějí být v rozporu s 

principem zákazu diskriminace.
193

 Často je například zvýšené odstupné sjednáváno 

v návaznosti na dobu trvání pracovního poměru, v některých státech toto navyšování 

dokonce obsahuje přímo zákonná úprava.  

Odstupné vyplácí zaměstnavatel dle § 67 odst. 3 zákoníku práce zaměstnanci 

v nejbliţším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, pokud se se 

zaměstnancem nedohodne na jeho výplatě v den skončení pracovního poměru nebo 

v pozdějším termínu. Odstupné nepodléhá odvodům pojistného na sociální 

zabezpečení
194

 a zdravotní pojištění
195

 na straně zaměstnance ani zaměstnavatele, je 

předmětem pouze daně z příjmů. Toto platí jak pro odstupné zákonné, tak pro 

odstupné zvýšené bez stanovení limitu, ovšem ne pro odstupné poskytované z jiných 

důvodů, neţ jsou uvedeny v § 67 zákoníku práce. 
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DOLEŢÍLEK, J. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 141. 
194

 Viz § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti. 
195

 Viz § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. 
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8. Závěr 

8.1 Porovnání současné právní úpravy s předchozí 

Ačkoli byl v roce 2006 přijat nový zákoník práce, který proklamoval zavedení 

větší flexibility pracovněprávních vztahů, dnes je jiţ moţné hodnotit, ţe k zásadním 

změnám pro zaměstnavatele ani zaměstnance nedošlo. Stále tak trvá obecně velmi 

silná ochrana zaměstnanců, značně omezená moţnost zaměstnavatelů disponovat 

s pracovní silou a bohuţel ve většině případů i nemoţnost stran upravit si své poměry 

odchylně od ustanovení zákoníku práce. Problematické je zejména uplatňování 

stejných pravidel na všechny zaměstnavatele bez rozdílu, tedy na ţivnostníka s jedním 

zaměstnancem i na továrny s několika tisíci zaměstnanců, jejichţ moţnosti a potřeby 

jsou zcela rozdílné. 

Za pozitivní vývoj v oblasti organizačních změn povaţuji zkrácení výpovědní 

doby ze tří měsíců na dva, a to i za cenu zvýšení odstupného. Bohuţel však při 

přijímání nové právní úpravy nebylo vyuţito zahraničních vzorů právních úprav 

odvozujících délku výpovědní doby a výši odstupného od doby trvání pracovního 

poměru, ani nebyla zavedena moţnost „vykoupení se“ z výpovědní doby pro 

zaměstnance ani pro zaměstnavatele. 

Jako jednoznačně pozitivní změnu dále hodnotím zrušení tzv. nabídkové 

povinnosti, kdy byl zaměstnavatel předchozím zákoníkem práce nucen nabídnout 

propouštěnému zaměstnanci volné pozice i za cenu nutnosti zaškolení, coţ značně 

zvyšovalo náklady zaměstnavatelů. V případě výpovědi z organizačních důvodů musel 

zaměstnavatel navíc určitým způsobem suplovat roli úřadů práce, kdyţ měl 

zaměstnanci účinně pomáhat při získání nového vhodného zaměstnání. Tato povinnost 

byla zákoníkem práce rovněţ zrušena. 

Naopak nepostačující je dle mého názoru i nadále právní úprava výběru 

nadbytečného zaměstnance, kde soudy sice proklamují volnost zaměstnavatele, 

zároveň však stanoví řadu pravidel (zejména s ohledem na zákaz diskriminace), které 

by měly být zákoníkem práce v zájmu právní jistoty upraveny přímo. Tato úprava je 

pro zaměstnavatele matoucí a zaměstnance nedostatečně chrání.  

Určité nedostatky spatřuji i ve vymezení jednotlivých výpovědních důvodů pro 

organizační změny, zejména pokud jde o přemístění zaměstnavatele v souvislosti se 

zákazem výpovědi, či ne zcela přesné pouţití termínu zrušení zaměstnavatele. 
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8.2 K soudním sporům ve věci organizačních změn 

8.2.1 Důsledky dlouhého trvání soudních sporů 

Za nejzásadnější problém současného pracovního práva, který se u organizačních 

změn jako nejčastějšího důvodu výpovědi projevuje obzvláště silně, povaţuji značnou 

délku trvání soudních sporů ve spojení s neexistencí absolutní neplatnosti právních 

úkonů. Například i výpověď danou ústně či neobsahující ţádný důvod výpovědi je tak 

třeba povaţovat za platnou, dokud soud nerozhodne o tom, ţe je neplatná. V takto 

zjevných případech by dle mého názoru bylo vhodné do zákoníku práce absolutní 

neplatnost právních úkonů znovu zavést. 

Do doby rozhodnutí soudu trvá mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nejistota 

ohledně jejich právních poměrů. Zaměstnanec nepobírá příjem ze zaměstnání, který je 

ve většině případů jeho jediným zdrojem obţivy, musí obvykle navíc hradit náklady 

soudního řízení a právního zastoupení. Najít si nové zaměstnání za situace, kdy by 

jeho původní zaměstnání mělo trvat, a navíc tráví nemalou část svého času řešením 

soudního sporu, je velice obtíţné.  

Zaměstnavateli naopak s kaţdým měsícem trvání soudního sporu potenciálně 

narůstají náklady na náhradu mzdy, aniţ by pro něj zaměstnanec pracoval. 

Nejschůdnější cestou pro obě strany je se na řešení celé situace dohodnout, ne vţdy se 

to však podaří. Zde by svou roli mohlo splnit zavedení určité formy smírčích komisí či 

soudců, například obdobných zprostředkovatelům a rozhodcům v případě kolektivních 

sporů. Zaměstnavatel má dále moţnost, potvrzenou judikaturou, pracovní poměr 

zaměstnance ukončit dalším právním úkonem. Není však vyloučeno, ţe zaměstnanec 

napadne u soudu jako neplatný i ten. Pro zaměstnavatele nejjistější cestou, pokud se 

nepodaří dosáhnout dohody, je proto vyzvat zaměstnance, aby nastoupil do práce, 

dokud nebude spor vyřešen. 

Soudní spory prodluţuje i tendence soudů niţšího stupně rozhodovat ve 

prospěch zaměstnanců jako slabší strany, i kdyţ jsou objektivně v právu 

zaměstnavatelé. Ti jsou proto nuceni obracet se na odvolací soudy, velmi často je to 

pak aţ Nejvyšší soud, který teprve spor rozhodne podle práva. Nezřídka se věc 

k Nejvyššímu soudu dostává po zrušení rozsudků niţších soudů i opakovaně, takové 

spory pak trvají i přes 10 let. 

V této souvislosti nelze opomenout ani fakt, ţe zaměstnavatelé výpověď z 

důvodu organizačních změn často pouţívají, kdyţ jiţ nemají zájem zaměstnance dále 

zaměstnávat, přestoţe se u něj nevyskytl ţádný z výpovědních důvodů povolených 

zákoníkem práce. Takové vykonstruované organizační změny však často ústí v soudní 
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spory o neplatnost výpovědi, které jsou pro zaměstnance i zaměstnavatele velmi 

nevýhodné, jak bylo popsáno výše. 

8.2.2 Navrhované řešení 

Za nejvhodnější řešení tohoto problému a tím i omezení počtu pracovněprávních 

sporů povaţuji zakotvení moţnosti dát zaměstnanci výpověď ze strany zaměstnavatele 

bez udání důvodu při poskytnutí vysokého odstupného, tedy minimálně 6 průměrných 

měsíčních výdělků. Tato změna by pro zaměstnance dle mého názoru byla 

jednoznačně pozitivní, přestoţe je vyuţívána především zástupci odborů jako obrovský 

strašák. Zaměstnanci by byli finančně zabezpečeni po dostatečně dlouhou dobu na to, 

aby si mohli v klidu najít nové zaměstnání, a nemuseli by věnovat finance ani energii 

de facto zbytečnému soudnímu sporu, kdy při jeho vítězném konci sice obdrţí náhradu 

mzdy, pracovní poměr se zaměstnavatelem však ve většině případů stejně skončí, 

obvykle dohodou, protoţe důvěra mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je po 

dlouhém soudním sporu natolik narušena, ţe je další spolupráce prakticky vyloučena. 

Pozitiva této moţnosti pro zaměstnavatele by byla nesporná. Mohli by snadněji 

regulovat počet svých zaměstnanců a sníţili by riziko soudních sporů a s tím 

spojených nákladů. Odpadl by také do určité míry strach přijímat nové zaměstnance do 

pracovního poměru a zaměstnavatelé by mohli tvořit více nových pracovních míst, coţ 

by bylo v důsledku pozitivní opět pro zaměstnance. 

8.3 K přemístění zaměstnavatele a zákazu výpovědi 

S ohledem na výklad podaný v kapitole 2.2 povaţuji za vhodné upravit znění  

§ 52 zákoníku práce takto: 

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď … b) přemísťuje-li se 

zaměstnavatel nebo jeho část mimo místo (místa) výkonu práce, ve kterých má být 

práce podle pracovní smlouvy vykonávána. … 

Takovéto znění citovaného ustanovení by vyloučilo pochybnosti o povaze 

tohoto výpovědního důvodu a zvýšilo právní jistotu zaměstnavatelů i zaměstnanců. 

V souvislosti s touto změnou by pak bylo moţné zcela vypustit ustanovení § 54 

písm. a) část věty za středníkem. Pokud by zákonodárce skutečně chtěl dostát svým 

závazkům z  čl. 8 odst. 2 Evropské sociální charty
196

 a závěrům Evropského výboru 

                                                 
196

 Evropská sociální charta byla v ČR vyhlášena Sdělením Ministerstva zahraničních věcí č. 14/2000 

Sb.m.s. Článek 8 revidovaného znění Evropské sociální charty zní následovně: S cílem zajistit účinný 

výkon práva zaměstnaných ţen na ochranu mateřství, se smluvní strany zavazují: … 2. povaţovat za 

nezákonné, jestliţe zaměstnavatel dá pracovnici výpověď v době od momentu, kdy ţena oznámí 

zaměstnavateli, ţe je těhotná, do skončení její mateřské dovolené, nebo pokud jí dá výpověď v takové 

době, ţe by výpovědní lhůta skončila během takového období; … 
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pro sociální práva k jeho plnění,
197

 podle kterých nelze přemístění zaměstnavatele 

povaţovat za ukončení jeho činnosti a tímto důvodem nelze ospravedlnit propuštění 

zaměstnankyně za její nepřítomnosti v průběhu mateřské, popřípadě rodičovské 

dovolené, muselo by být znění § 54 zákoníku práce pozměněno například následujícím 

způsobem: 

Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci pro 

organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních 

změn uvedených v § 52 písm. b), pokud jde o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni 

čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří 

čerpají rodičovskou dovolenou. 

Za hodnou zváţení povaţuji i myšlenku zakotvit před dáním výpovědi 

z důvodu přemístění zaměstnavatele povinnost nejprve nabídnout zaměstnanci změnu 

pracovní smlouvy, pokud jde o místo výkonu práce. Tato určitá forma nabídkové 

povinnosti by dle mého názoru měla být propříště v právní úpravě obsaţena, protoţe 

na zaměstnavatele neklade zvýšené nároky a pro zaměstnance je jednoznačně 

pozitivní.  

8.4 K výběru nadbytečného zaměstnance a ochraně členů odborů 

Povaţuji de lege ferenda za potřebné, aby zákonodárce stanovil kritéria, ze 

kterých by měl zaměstnavatel vycházet při výběru nadbytečného zaměstnance, pokud 

se v důsledku organizační změny zrušuje pozice, kterou zastává více zaměstnanců. 

Těmito kritérii můţe být například délka zaměstnání u zaměstnavatele, výkonnost 

zaměstnance nebo rodinná či sociální situace zaměstnance. Přinejmenším by bylo 

vhodné zákonem stanovit, ţe zaměstnavatel je povinen uplatňovat jasně stanovená, 

objektivní a nediskriminační kritéria při svém rozhodování o organizační změně a 

v návaznosti na to o výběru nadbytečného zaměstnance. Pouţití těchto kritérií by pak 

zaměstnavatel musel v případném soudním sporu prokázat. 

Zákaz diskriminace jako základní zásada pro výběr nadbytečných zaměstnanců 

sice vyplývá z § 16 zákoníku práce a z antidiskriminačního zákona, přesto by však 

bylo dle mého názoru jasnější jej přímo zdůraznit i pokud jde o rozvázání pracovního 

poměru. V této souvislosti by bylo vhodné i rozšířit moţné diskriminační důvody, 

jejichţ vymezení v antidiskriminačním zákoně je dle mého názoru pro tyto účely 

nedostatečně široké, například o členství v odborové organizaci či radě zaměstnanců.  

Ustanovení upravující ochranu zástupců zaměstnanců před znevýhodňováním 

v právech a diskriminací pro výkon jejich činnosti je poněkud nepřehledně zařazeno do  

                                                 
197

 Srov. Vláda České republiky. Druhá zpráva o plnění ESCH za období 2001 - 2002. MPSV, ca 2003 

[cit. 30. 4. 2010]. Dostupný z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/1223/plneni_esch_2002.pdf, s. 81. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/1223/plneni_esch_2002.pdf
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§ 276 odst. 2 zákoníku práce (do části dvanácté upravující informování a projednání 

v pracovněprávním vztahu). Navíc za zakázaný diskriminační důvod povaţuje činnost 

zástupců zaměstnanců, nikoli jiţ samotné členství v odborové organizaci nebo radě 

zaměstnanců. Při doslovné interpretaci tohoto ustanovení by tedy zaměstnavatel mohl 

dojít k tomu, ţe by se při výběru nadbytečných zaměstnanců řídil výhradně kritériem 

členství v odborové organizaci. Takovou výpověď by sice soudy nejspíše nakonec jako 

neplatnou posoudily, právní úprava by zde však v zájmu právní jistoty měla být 

jednoznačnější.
198

 

Obecně však povaţuji ochranu odborových funkcionářů v českém právu za 

spíše nadměrnou. Například ochrana členů orgánů odborových organizací před 

výpovědí by se měla uplatňovat pouze v době funkčního období, nikoli i jeden rok po 

jeho skončení. Taková ochrana je dle mého názoru neopodstatněná a vůči 

zaměstnavatelům příliš zatěţující, obzvláště vzhledem k problémům, které způsobuje 

zcela nedostatečná právní úprava vzniku a působení odborových organizací vůči 

zaměstnavateli, kterou měla řešit koncepční novela zákoníku práce
199

 připravená 

panelem expertů, která však nebyla schválena a její osud je v tuto chvíli nejasný. 

8.5 K odstupnému a výpovědní době 

8.5.1 Navyšování odstupného 

Z hlediska literatury povaţuji za nedostatečně řešenou otázku, o jaké částky lze 

odstupné zvyšovat. Podle předchozí právní úpravy to bylo moţné pouze o násobky 

průměrného výdělku zaměstnance.
200

 Z komentářů k zákoníku práce L. Drápala,
201

 P. 

Hůrky
202

 i J. Hochmana
203

 by bylo moţné dovodit, ţe je tomu tak i nadále; o moţnosti 

zvýšit odstupné o jinou částku se nijak nezmiňují a naopak hovoří pouze o násobcích 

průměrného výdělku. S tímto výkladem však nemohu souhlasit. Za správnou naopak 

povaţuji stručnou zmínku v článku Olgy Bičákové,
204

 ţe minimální výše odstupného 

je povinná, lze ho ale poskytovat ve vyšší i rozdílné výši. Zaměstnavatel tak dle mého 

názoru vzhledem k dispozitivní povaze § 67 zákoníku práce můţe poskytovat zvýšené 

                                                 
198

 Srov. § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti - Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i 

nepřímá diskriminace z důvodu … členství a činnosti v … odborových organizacích nebo organizacích 

zaměstnavatelů ... . 
199

 Srov. RANDLOVÁ, N.; SUCHÁ, B. Pracovněprávní aktuality - koncepční novela zákoníku práce. 

Práce a mzda, 2009, č. 5, s. 5. 
200

 Viz § 60a odst. 1 předchozího zákoníku práce. 
201

 BĚLINA, M. et. al. Zákoník práce. Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2008, s. 259.  
202

 HŮRKA, P. et. al. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 

komentářem, právní stav k 1. 9. 2008. 1. vydání, Olomouc: ANAG, 2008, s. 232. 
203

 HOCHMAN, J., KOTTNAUER, A., ÚLEHLOVÁ, H. Nový zákoník práce s komentářem, 

použitelnou judikaturou a předpisy souvisejícími. 2. aktualizované a přepracované vydání, Praha: Linde, 

2008, s. 217 - 221. 
204

 BIČÁKOVÁ, O. Poskytování odstupného zaměstnavatelem v roce 2008. Práce a mzda, 2008, č. 3, s. 

41. 
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odstupné například ve výši základní mzdy zaměstnanců či v pevné částce stejné pro 

všechny zaměstnance bez ohledu na výši jejich mzdy. Obecně je sice výše odstupného 

vymezena násobky průměrného výdělku oprávněného zaměstnance, jedná se ovšem 

jen o numerickou konstrukci nejniţší moţné výše odstupného, nikoli o povinnost 

poskytovat odstupné při jeho navyšování nad zákonné minimum vţdy v násobcích 

průměrného výdělku.  

Pokud zaměstnavatel chce poskytnout svým zaměstnancům odstupné v odlišné 

výši, neţ jsou násobky průměrného výdělku, měl by se ovšem zároveň vypořádat 

s otázkou, jakým způsobem budou zaměstnanci odstupné vracet v případě, ţe v určité 

době po skončení pracovního poměru znovu nastoupí k zaměstnavateli. Ustanovení § 

68 zákoníku práce totiţ řeší tuto situaci pouze pro odstupné, popřípadě zvýšené 

odstupné určené násobky průměrného výdělku zaměstnance. Pokud zaměstnanec po 

skončení pracovního poměru koná práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním 

poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle 

počtu násobků průměrných výdělků, z nichţ byla odvozena výše odstupného, je 

povinen vrátit zaměstnavateli odstupné nebo jeho poměrnou část. Poměrná část 

odstupného se stanoví podle počtu kalendářních dnů od nového nástupu do zaměstnání 

do uplynutí doby určené podle předchozí věty. 

8.5.2 Absence kritéria seniority 

Za základní nedostatek české právní úpravy odstupného a délky výpovědní doby 

povaţuji jejich uniformní výši pro všechny zaměstnance bez ohledu na délku jejich 

pracovního poměru (senioritu). Kritérium seniority obsahuje v různých variantách 

právní úprava většiny evropských zemí. Ze sousedních států České republiky jsou to 

dokonce státy všechny. 

Například na Slovensku činí výpovědní doba 2 měsíce a odstupné se v případě 

organizačních změn poskytuje ve výši 2 průměrných měsíčních výdělků. Pokud ale 

zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele déle neţ 5 let, prodluţuje se výpovědní doba na 

3 měsíce a odstupné se zvyšuje rovněţ na 3 průměrné měsíční výdělky.  

V Maďarsku se výpovědní doba s trváním pracovního poměru postupně 

prodluţuje z 30 aţ na 90 dnů. Odstupné se poskytuje ve výši 1 aţ 9 měsíčních výdělku 

podle délky trvání pracovního poměru a také podle věku zaměstnance. Obdobně 

v Polsku je výpovědní doba od 2 týdnů při pracovním poměru kratším 6 měsíců, přes 1 

týden do 3 let trvání pracovního poměru aţ po 3 měsíce u pracovního poměru delšího 

neţ 3 roky. Odstupné při organizačních změnách u pracovního poměru kratšího neţ 2 
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roky činí 1 měsíční mzdu, u pracovního poměru delšího neţ 2 roky 2 měsíční mzdy a 

po 8 letech se zvyšuje na 3 měsíční mzdy.
205

  

V Německu a v Rakousku se odstupné sice ze zákona neposkytuje, výpovědní 

doba je však odstupňována v rozpětí od 4 či 6 týdnů (do 2 let trvání pracovního 

poměru u zaměstnavatele) aţ po 5 či 7 měsíců (po 20/25 letech).  

Do české právní úpravy se senioritu pokoušela zavést dosud neschválená 

koncepční novela zákoníku práce,
206

 dle které mělo být odstupné vypláceno 

zaměstnavatelem nejméně ve výši: 

a) dvojnásobku průměrného výdělku, jestliţe pracovní poměr u zaměstnavatele 

trval méně neţ 3 roky, 

b) trojnásobku průměrného výdělku, jestliţe pracovní poměr u zaměstnavatele 

trval alespoň 3 roky a méně neţ 6 let, 

c) čtyřnásobku průměrného výdělku, jestliţe pracovní poměr u zaměstnavatele 

trval alespoň 6 let.  

Za dobu trvání pracovního poměru se měla pro odstranění pochybností 

povaţovat i doba trvání předchozího pracovního poměru u téhoţ zaměstnavatele, 

pokud doba od jeho skončení do vzniku následujícího pracovního poměru nepřesáhla 

dobu 6 měsíců. 

Koncepční novelou navrhovanou úpravu povaţuji za naprosto vyhovující 

s ohledem na současnou výši odstupného v zákoníku práce i vzhledem k zahraničním 

úpravám popsaným výše. Rovněţ výpovědní doba by však dle mého názoru 

zasluhovala změnu dle vzoru našich sousedů, například dle slovenské právní úpravy. 

8.6 Závěrečné úvahy 

Organizační změny jsou velmi častým předmětem pracovněprávních sporů a 

dochází tak ke konstantnímu vývoji interpretace právní úpravy obsaţené v zákoníku 

práce ze strany soudů. Vzhledem k poměrně krátké účinnosti zákoníku práce dosud 

neexistuje dostatečné mnoţství soudních rozhodnutí přímo vycházejících z jeho 

ustanovení. Předchozí zákoník práce však obsahoval aţ na menší výjimky shodnou 

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

v této diplomové práci pouţívána 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 zběţně tak hodnotí případy i podle 
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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, ţe k ţádným 

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 důleţitým závěrem práce je, ţe zaměstnanci jsou při organizačních 

změnách pracovním právem ve smyslu soudního výkladu obecně silně chráněni. Tato 

ochrana je posilována tendencí zejména niţších 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 ţádná 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, ţe zaměstnanec výpověď 

napadne u soudu a výsledek takového sporu zaměstnavatel nikdy nemůţe 

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, kniţní 

monografie na toto téma však stále chybí. Komentáře k zákoníku práce a časopisecké 

publikace velmi často provádějí rekapitulaci judikatury, čímţ její roli tvůrce pravidel 

podporují, přestoţe nemá v našem právním systému formálně postavení pramene 

práva. Mnoţství soudních rozhodnutí a článků směřuje ke stále lepšímu a 

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

nadále existuje mnoţství otázek, které se postupně v právní praxi objevují a dostupné 

zdroje na ně neposkytují uspokojivou, či dokonce vůbec ţádnou, odpověď. 
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se zachování práv zaměstnanců v případě převodů 

podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů 

Zákon o inspekci práce zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném 

znění 

Zákon o zaměstnanosti zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 

Zákoník práce  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 
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Ústavního soudu II. ÚS 1609/08 ze dne 30. 4. 2009  
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Příloha č. 5: 

Výběr nadbytečných zaměstnanců a ochrana odborových 

funkcionářů 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 6: 

Průběh hromadného propouštění zaměstnanců
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Příloha č. 7: 

Délka výpovědní doby ve vybraných zemích 

Země Délka zaměstnání Délka výpovědní doby 

Chorvatsko 

do 1 roku 2 týdny 

1 aţ 2 roky 1 měsíc 

2 aţ 5 let 1 měsíc a 2 týdny 

5 aţ 10 let 2 měsíce 

10 aţ 20 let 2 měsíce a 2 týdny 

20 a více let 3 měsíce 

20 a více let + zaměstnanec 

starší 50 let 
3 měsíce 

20 a více let + zaměstnanec 

starší 55 let 
4 měsíce 

Estonsko 

do 1 roku 15 dnů 

1 aţ 5 let 30 dnů 

5 aţ 10 let 60 dnů 

10 a více let 90 dnů 

Maďarsko 

do 3 let 30 dnů  

3 aţ 5 let 35 dnů  

5 aţ 8 let 45 dnů  

8 aţ 10 let 50 dnů  

10 aţ 15 let 55 dnů  

15 aţ 18 let 60 dnů  

18 aţ 20 let 70 dnů  

20 a více let 90 dnů  

Norsko 

do 5 let 1 měsíc 

5 aţ 10 let 2 měsíce 

10 a více let 3 měsíce 

10 a více let + zaměstnanec 

starší 50 let 
4 měsíce 

10 a více let + zaměstnanec 

starší 55 let 
5 měsíců 

10 a více let + zaměstnanec 

starší 60 let 
6 měsíců 

Polsko 

do 6 měsíců 2 týdny 

6 měsíců aţ 3 roky 1 měsíc 

3 a více let 3 měsíce 

Slovensko 
do 5 let 2 měsíce  

5 a více let 3 měsíce  

Slovinsko 

do 5 let 30 dnů  

5 aţ 15 let 45 dnů  

15 aţ 25 let 75 dnů 

25 a více let 150 dnů  

Pramen: www.ilo.org, www.oecd.org  

http://www.ilo.org/
http://www.oecd.org/
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Příloha č. 8: 

Výše odstupného ve vybraných zemích 

Pramen: www.ilo.org, www.oecd.org  

Země Délka zaměstnání Výše odstupného 

Dánsko 

12 aţ 15 let 1 měsíční mzda 

15 aţ 18 let 2 měsíční mzdy 

18 a více let 3 měsíční mzdy 

Estonsko 

do 5 let 2 měsíční mzdy 

5 aţ 10 let 3 měsíční mzdy 

10 a více let 4 měsíční mzdy 

Chorvatsko 2 a více let 

1 průměrný měsíční výdělek za kaţdý rok 

zaměstnání 

maximálně 6 průměrných měsíčních výdělků 

Litva 

do 12 měsíců 1 průměrný měsíční výdělek 

12 aţ 36 měsíců 2 průměrné měsíční výdělky 

36 aţ 60 měsíců 3 průměrné měsíční výdělky 

60 aţ 120 měsíců 4 průměrné měsíční výdělky 

120 aţ 240 měsíců 5 průměrných měsíčních výdělků 

240 a více měsíců 6 průměrných měsíčních výdělků 

Lotyšsko 

do 5 let 1 průměrný měsíční výdělek 

5 aţ 10 let 2 průměrné měsíční výdělky 

10 aţ 20 let 3 průměrné měsíční výdělky 

20 a více let 4 průměrné měsíční výdělky 

Polsko 

do 2 let 1 měsíční mzda 

2 aţ 8 let 2 měsíční mzdy 

8 a více let 3 měsíční mzdy 

Slovensko 
do 5 let 2 měsíční mzdy 

5 a více let 3 měsíční mzdy 

Slovinsko 5 a více let 
1/5 průměrného měsíčního výdělku za kaţdý 

rok zaměstnání u zaměstnavatele 

http://www.ilo.org/
http://www.oecd.org/
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Abstract 

Title: Organisational changes from the viewpoint of Czech courts case law 

The purpose of my thesis is to analyse the legal regulations, case law and 

publications regarding organisational changes. I have chosen this topic because it is 

often addressed by courts and still causes many problems to employers and employees, 

especially at this time of economic downturn. The reason for my research is to provide 

an overview on how to perform organisational changes in accordance with the Czech 

Labour Code and case law and to analyze, to what extent employers can find 

guidelines for reorganisation in the legal regulations and case law.  

The thesis is composed of an introduction, a main part with seven chapters and a 

conclusion. Each of the seven chapters deals with different aspects of organisational 

changes within an employer. Chapter One is introductory and defines basic 

terminology used in the thesis, addresses the function of organisational changes for an 

employer, development of relevant legal regulation and especially focuses on the 

categorisation of possible types of organisational changes. 

Chapter Two concentrates on individual organisational changes enabling the 

termination of employment according to relevant Czech legislation and case law. The 

chapter consists of four parts. Part One focuses on the shut-down of an employer or its’ 

part. Part Two investigates the relocation of an employer or its’ part. Part Three 

addresses the issue of employee redundancy, which is the most frequent organisational 

change performed by employers. 

Chapter Three is subdivided into three parts and provides a timeline for 

performing organisational changes by an employer. Part One looks at the moment of 

adoption of the decision on organisational changes. Part Two describes the need to 

acquaint the employee with the employer’s decision. Part Three addresses the moment 

of giving notices of termination to affected employees.  

According to the timeline set out in Chapter Three, Chapter Four analyses the 

process of deciding on organisational changes and Chapter Five addresses the issue of 

choosing the employees whose employment will be terminated. Consequently, Chapter 

Six concentrates on the agreement on termination - the most advantageous way to 

reduce the number of employees as a result of organisational changes. Finally, Chapter 

Seven looks at notices of termination, which are the most important and most 

complicated aspect of performing organisational changes.  

The conclusion of my thesis evaluates the legal regulation of organisational 

changes and summarises the differences between the previous and current Labour 

Code. Furthermore, it recommends changes to be made in legislation. 
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