
Cílem této práce je pojednat o výpovědi z pracovního poměru z organizačních důvodů podle § 52 písm.
a) až c) zákoníku práce. Téma práce nespočívá pouze v organizačních změnách a na ně navazující
výpověď z pracovního poměru, ale jejím úkolem je popsat širší souvislosti procesu dání výpovědi
zaměstnanci a podrobnosti, na které musí zaměstnavatel pamatovat, pokud chce, aby jeho výpověď daná
zaměstnanci byla platným právním úkonem. Práce je členěna do jedenácti kapitol, nepočítaje úvod
popisující motiv a cíle práce a závěr obsahující stručné zhodnocení právní úpravy.
První kapitola pojednává o pracovněprávních vztazích, jejich pojmu a dělení na individuální a
kolektivní.
Druhá kapitola se týká skončení pracovního poměru obecně a popisuje členění způsobů skončení
pracovního poměru, tj. skončení právním úkonem, právní událostí a v souvislosti s úředním
rozhodnutím.
Třetí kapitola rozvádí problematiku společnou všem výpovědním důvodům, což znamená, že je
věnována pozornost těmto důvodům, písemné formě, doručování a odvolání výpovědi a účasti odborové
organizace při skončení pracovního poměru. Zvláštní pozornost je zde věnována neplatnosti právních
úkonů v pracovním právu.
Čtvrtá kapitola hovoří obecně o výpovědi z organizačních důvodů, a to včetně pojmů „organizační
změna“ a „rozhodnutí o organizační změně“, přičemž je zde zmíněna i historie právní úpravy.
Pátá kapitola pojednává o výpovědi podle § 52 písm. a) zákoníku práce, vysvětluje pojem „rušení
zaměstnavatele“ a rovněž pojem „část zaměstnavatele“. Zmínka je učiněna rovněž o smrti fyzické
osoby, která je zaměstnavatelem.
Šestá kapitola pojednává o výpovědi podle § 52 písm. b) zákoníku práce a v souvislosti s přemístěním
zaměstnavatele je vysvětleno, jak lze široce lze sjednat místo výkonu práce.
Sedmá kapitola pojednává o výpovědi podle § 52 písm. c) a s ní spojené pojmy jako: „organizační
změna“, „rozhodnutí o organizační změně“, „nadbytečnost“, „příčinná souvislost“ a rovněž je pojednáno
o fikci nadbytečnosti odvolaného vedoucího zaměstnance.
Osmá kapitola přibližuje následky výpovědi dané zaměstnanci, zejména výpovědní dobu, odstupné,
potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek.
Devátá kapitola stručně popisuje institut hromadného propouštění a povinnosti zaměstnavatele při
použití tohoto postupu.
Poslední, desátá kapitola, představuje výklad o neplatnosti výpovědi a soudních sporech s ní
souvisejících.
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