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Seznam použitých zkratek 

DPČ   Dohoda o pracovní činnosti 

DPP   Dohoda o provedení práce 

NS   Nejvyšší soud 

ObčZ   zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ÚS   Ústavní soud 

Zpr   zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
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1. Úvod 

 Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila “Propuštění zaměstnance 

pro jeho nadbytečnost”. Ve výběru tématu mě velmi ovlivnila má práce v 

advokátní kanceláři u JUDr. Miroslava Bukovjana, kde jsem se s problematikou 

propuštění zaměstnance pro jeho nadbytečnost setkala poprvé v praxi. Ráda bych 

tedy při psaní této práce zúročila své praktické poznatky z práce v advokátní 

kanceláři.  

 Nadbytečnost zaměstnance je jedním z důvodů, pro které může 

zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí se svým zaměstnancem. Jedná 

se o velmi frekventovaný důvod výpovědi, který však často zaměstnavatelé 

nesprávně používají. V některých případech dokonce dochází ke zneužívání 

tohoto výpovědního důvodu zaměstnavateli, kdy jeho prostřednictvím rozváží 

pracovní poměr s nepohodlným zaměstnancem. Následkem nesprávného použití 

výpovědního důvodu i jeho případného zneužití je neplatnost výpovědi, o které 

následně rozhodne soud.  

 Cílem mé práce je analýza současné české právní úpravy týkající se 

nadbytečnosti, především pak platné judikatury. Práci si kladu za cíl napsat tak, 

aby mohla zároveň sloužit jako srozumitelná příručka pro zaměstnavatele, která 

jim poskytne návod na to, jak správně se svým zaměstnancem rozvázat pracovní 

poměr výpovědí pro nadbytečnost. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se má práce bude zabývat pouze analýzou 

české právní úpravy týkající se nadbytečnosti, mým cílem není komparace české 

právní úpravy se zahraniční právní úpravou, nevyužiji ve své práci zahraniční 

literaturu. 

 Práci jsem rozdělila do šesti kapitol včetně úvodu a závěru. Má práce bude 

členěna na čtyři stěžejní části. Ve 2. kapitole se chci věnovat výkladu základních 

pracovněprávních pojmů, které jsou klíčové pro celou diplomovou práci. 

 Ve třetí kapitole své práce čtenáři přiblížím skončení pracovního poměru. 

Ráda bych představila všechny formy skončení pracovního poměru, aby čtenář 

získal ucelený pohled na tuto problematiku a věděl, v čem se jednotlivé formy od 

sebe liší a v čem naopak spočívají jejich shodné znaky. 

 Čtvrtá kapitola bude věnována výpovědi z pracovního poměru. V této části 

uvedu všechny formální náležitosti, které výpověď musí obsahovat, aby nebylo 

pochyb o její platnosti. Dále se zaměřím na výpověď z pracovního poměru danou 
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zaměstnavatelem. Mimo jiné se v této kapitole také zmíním o hromadném 

propouštění a odstupném. 

 Nejdůležitější částí mé diplomové práce je kapitola pátá, která bude 

pojednávat o nadbytečnosti. V této kapitole chci analyzovat nadbytečnost 

především z pohledu platné judikatury. Na začátku kapitoly se budu věnovat 

komparaci současné právní úpravy nadbytečnosti a předešlé právní úpravou (tzv. 

starým zákoníkem práce) upravující nadbytečnost. Dále se pokusím definovat 

nadbytečnost a vytyčit podmínky, které musí být pro použití tohoto výpovědního 

důvodu splněny.  

 Po předchozí dohodě s vedoucím práce jsem původní strukturu práce 

schválenou v zadání rozšířila o jednu kapitolu. 
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2. Základní pracovněprávní pojmy 

2.1. Pracovní poměr 

2.1.1. Obecná charakteristika 

 Jak je patrno z § 3 zákoníku práce (dále jen Zpr), pracovní poměr je 

jedním ze základních pracovněprávních vztahů. Pracovní poměr patří jak do 

skupiny pracovněprávních vztahů, které se řídí výlučně pracovněprávními 

předpisy, tak do skupiny tzv. smíšených pracovněprávních vztahů, tedy těch, které 

se řídí také jinými právními předpisy. V množině pracovněprávních vztahů, které 

se řídí výlučně pracovněprávními předpisy, je pak pracovní poměr nejčastějším 

základním pracovněprávním vztahem.
1
 

 Subjekty pracovního poměru jsou zaměstnanec a zaměstnavatel.  

2.1.2. Zaměstnanec 

 Zpr definuje pojem “zaměstnanec” takto: “Zaměstnancem je fyzická 

osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním 

vztahu”.
2
 Ze zákonné definice vyplývá, že Zpr označuje zaměstnance jako jednu 

ze smluvních stran základního pracovněprávního vztahu, přičemž základním 

pracovněprávním vztahem je právě pracovní poměr nebo pracovněprávní vztah 

založený některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
3
 Z definic 

zaměstnance a zaměstnavatele je zřejmá vzájemnost jejich vztahu, kdy ani jednu 

ze stran není při zachování vztahu samotného nahradit jinou stranou.  

 Zaměstnancem se může stát fyzická osoba, která má právní osobnost a je 

svéprávná pro účely pracovního práva.
4
 “Právní osobnost je způsobilost mít v 

mezích právního řádu práva a povinnosti.”
5
 Přičemž § 23 občanského zákoníku 

(dále jen ObčZ) stanoví, že člověk má právní osobnost od narození až do smrti. 

“Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a 

                                                 
1
 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8., str. 

143 
2
 Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 6 

3
 PAVLÁTOVÁ, Jarmila. Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-507-4., str. 34 
4
 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7., str. 16 
5
 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 15 odst. 1 
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zavazovat se k povinnostem (právně jednat).”
6
  Dle § 30 ObčZ se fyzická osoba 

stává plně svéprávnou dosažením zletilosti, tedy dovršením osmnáctého roku 

věku.  

 Za nejdůležitější ustanovení ObčZ ve vztahu k zaměstnancům lze však 

považovat § 34 a § 35 ObčZ, která se týkají dětí a nezletilých osob starších 

patnácti let.  

 § 34 ObčZ uvádí, že “závislá práce nezletilých mladších než patnáct let 

nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito 

nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní 

činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem”. Problematiku 

výkonu umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti dítěte pak podrobně 

upravuje zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve své šesté části.  

 V § 35 ObčZ je pak upravena problematika zaměstnávání nezletilých, kteří 

dovršili patnáct let věku. “Tito se mohou zavázat k výkonu závislé práce podle 

jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který 

by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku”.  

2.1.3. Zaměstnavatel 

 “Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k 

výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu”.
7
 Zaměstnavatel je 

tedy (stejně jako zaměstnanec) jednou ze smluvních stran základního 

pracovněprávního vztahu. Na rozdíl od zaměstnance, kterým může být pouze 

fyzická osoba, může být zaměstnavatel jak fyzickou, tak právnickou osobou. Zpr 

pojem “zaměstnavatel” šířeji nespecifikuje, proto se i v tomto případě pro další 

výklad subsidiárně použije ObčZ.  

 V praxi se nejčastěji jako se zaměstnavateli setkáváme s lidmi, kteří 

provozují živnost podle tzv. živnostenského zákona
8
, nebo s osobami, které 

vykonávají činnost podle zvláštních předpisů (např. advokáti, notáři). Způsobilost 

být zaměstnavatelem však není vázána na vydání žádného oprávnění, 

                                                 
6
 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 15 odst. 2 

7
 Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 7 

8
 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
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zaměstnavatelem se může stát každá fyzická osoba, která splní následující 

zákonné podmínky.
9
  

 Zaměstnavatelem je fyzická osoba, která má právní osobnost a je plně 

svéprávná. Má tedy způsobilost právně jednat jako zaměstnavatel.
10

 Jak je 

uvedeno výše, plně svéprávnou se fyzická osoba stává dosažením zletilosti, tedy 

dovršením osmnáctého roku věku. Za určitých podmínek mohou však plné 

svéprávnosti nabýt i nezletilé osoby, které pak mohou také samostatně právně 

jednat jako zaměstnavatelé.
11

 ObčZ zároveň připouští situaci, kdy 

zaměstnavatelem může být i osoba, která je nezletilá a nenabyla plné 

svéprávnosti. Zákonný zástupce takové fyzické osoby může této udělit souhlas k 

samostatnému provozování obchodního závodu nebo k jiné obdobné výdělečné 

činnosti. Pak se nezletilý stává způsobilým k jednáním, jež jsou s touto činností 

spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.
12

  

 Jak je již uvedeno výše, zaměstnavatelem může být také osoba právnická. 

“Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní 

osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez 

zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její 

právní povahou.”
13

 Způsobilost právnických osob k právnímu jednání se kryje s 

jejich právní osobností a dle § 118 ObčZ má tedy právnická osoba způsobilost 

právně jednat od svého vzniku až do svého zániku, nijak se neomezuje.
14

  

 Mezi zaměstnavatele - právnické osoby patří stát. § 21 ObčZ uvádí, že v 

oblasti soukromého práva se stát považuje za právnickou osobu a jiný právní 

předpis pak stanoví, jak stát právně jedná. “Za Českou republiku v 

pracovněprávních vztazích jedná a práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů 

vykonává organizační složka státu
15

, která jménem státu v základním 

                                                 
9
 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8., str. 71 
10

 PAVLÁTOVÁ, Jarmila. Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-507-4., str. 37 - 39 
11

 viz. § 30 odst. 2, § 37, event. § 672 odst. 2 ObčZ 
12

 zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, § 33 
13

 zák. č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, § 20 
14

 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8., str. 67 
15

 Seznam organizačních složek státu dostupný z: https://portal.gov.cz/obcan/rejstrik-

ovm/kategorie/KO191/ 
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pracovněprávním vztahu zaměstnance zaměstnává.”
16

 Mimo organizační složky je 

třeba zmínit ještě samostatné subjekty, které ke státu také patří. Jedná se o 

příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a státní podniky. Tyto pak 

jako zaměstnavatelé vystupují vlastním jménem.
17

 

 Na závěr je důležité zmínit, že stát má v pracovním právu dvojí funkci. V 

pracovněprávních vztazích figuruje jako subjekt soukromého práva - 

zaměstnavatel. V tomto případě by měl mít obecně vzato podobné postavení jako 

ostatní zaměstnavatelé, což konstatuje i Ústavní soud (dále jen ÚS) ve svém 

usnesení - “(…) Česká republika je v těchto (myšleno pracovněprávních) vztazích 

považována za právnickou osobu, na níž se stejně jako na jiné zaměstnavatele v 

pracovněprávních vztazích aplikují soukromoprávní předpisy.”
18

 Stát však 

zároveň v pracovním právu vystupuje také jako vykonavatel veřejné moci, kdy 

dohlíží na pracovněprávní vztahy. K tomuto účelu stát vytvořil zvláštní orgány, 

jež mají za úkol kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů (např. Státní 

úřad inspekce práce).
19

 

2.1.4. Objekt pracovního poměru 

 “Objektem pracovního poměru je osobní výkon práce zaměstnance pro 

zaměstnavatele za mzdu.”
20

 Zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu 

(mj. tedy pracovním poměru) koná závislou práci pro zaměstnavatele. Závislá 

práce je vymezena znaky, které uvádí § 2 odst. 1 Zpr. “Závislou prací je práce, 

která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a 

zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.” Nejvyšší soud dovozuje 

další znak výkonu závislé práce, který Zpr neuvádí, spočívající v jeho 

                                                 
16

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 9 
17

 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2018]. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7554-132-1., str. 79 
18

 Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. října 2013, sp. zn. IV. ÚS 1703/13 
19

 STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních 

vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7729-4., str. 76 - 77 
20

 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8., str. 

144 
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dlouhodobosti či soustavnosti.
21

 Zpr dále stanovuje podmínky, za kterých má být 

závislá práce konána a to v § 2 odst. 2. “Závislá práce musí být vykonávána za 

mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v 

pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém 

místě.” 

2.1.5. Vznik pracovního poměru 

 Pracovní poměr se nejčastěji zakládá uzavřením pracovní smlouvy mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. V případě, že zvláštní předpis, stanovy spolku, 

odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů podle zvláštního předpisu 

vyžadují, aby se pracovní místo obsadilo na základě volby příslušným orgánem, 

provede se před sjednáním pracovní smlouvy volba příslušného zaměstnance. 

Zvolením však pracovní poměr nevzniká, pracovní poměr vznikne až uzavřením 

pracovní smlouvy.
22

 Pracovní poměr může být také založen jmenováním 

zaměstnance na vedoucí pracovní místo. Zpr pak v § 33 odst. 3 taxativně 

vyjmenovává vedoucí pracovní místa, u nichž se bude vždy zakládat pracovní 

poměr jmenováním. V ostatních případech vzniká pracovní poměr jmenováním, 

pouze stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
23

 

 Z § 31 Zpr vyplývají povinnosti, které má zaměstnavatel vůči zaměstnanci 

ještě před uzavřením pracovním smlouvy. “(…) zaměstnavatel je povinen 

seznámit fyzickou osobu s právy a povinnostmi, které by pro ni z pracovní 

smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními 

podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, 

které vyplývají ze zvláštních právních předpisů vztahujících se k práci, která má 

být předmětem pracovního poměru.” 

 Uzavření pracovní smlouvy je právní jednání zaměstnance a 

zaměstnavatele, kterým tito projevují svou vůli uzavřít pracovní poměr. Zpr práce 

uvádí v § 34 podstatné náležitosti pracovní smlouvy.  

                                                 
21

 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8., str. 

144 
22

 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2018]. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7554-132-1. str. 139 
23

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 33 
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 První podstatnou náležitostí je druh práce, který má zaměstnanec pro 

zaměstnavatele vykonávat. Zaměstnanec je pak povinen vykonávat pouze druh 

práce, který byl ve smlouvě sjednán a pouze ve výjimečných případech lze tento 

sjednaný druh vykonávané práce měnit.
24

 Pracovní smlouva může obsahovat i 

více druhů práce, pokud se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou. 

Druh práce musí být ve smlouvě vymezen dostatečně určitě, jinak by v pracovní 

smlouvě absentovala jedna z jejích podstatných náležitostí a smlouva by z tohoto 

důvodu byla neplatná.
25

 

 Další podstatnou náležitostí pracovní smlouvy, kterou uvádí Zpr, je místo 

nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána.
26

 Jak vyplývá již 

ze zákonného ustanovení, míst výkonu práce lze v pracovní smlouvě sjednat i 

několik. Místo výkonu práce může být sjednáno jak široce (např. území ČR), tak 

úzce (např. Plzeň, adresa sídla zaměstnavatele). Vymezení místa výkonu práce v 

pracovní smlouvě je důležité hned z několika aspektů. Zaměstnanci poskytuje 

záruku stálého místa výkonu práce, kdy zaměstnavatel není oprávněn místo 

výkonu práce samovolně měnit. Změnit místo výkonu práce je možné přeložením 

zaměstnance, případně vysláním zaměstnance na pracovní cestu.
27

 

 Poslední podstatnou náležitostí, kterou uvádí v § 34 Zpr, je sjednání dne 

nástupu do práce. Pracovní poměr pak vzniká právě tímto dnem, nebo dnem, který 

byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.
28

  

 Pracovní smlouva může obsahovat (a zpravidla také obsahuje) i další 

náležitosti, na kterých se zaměstnanec a zaměstnavatel společně dohodnou.
29

 

 Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Pokud by některé podstatné 

náležitosti byly sjednány jiným způsobem, pracovní smlouva by byla neplatná. 

Takové neplatnosti se však nelze dovolat, pokud již bylo započato s plněním, tedy 

pokud již zaměstnanec začal sjednanou práci vykonávat.
30

 

                                                 
24

 např. při převedení zaměstnance na jinou práci dle § 41 Zpr 
25

 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8., str. 209 
26

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 34 
27

 viz. § 42 a § 43 Zpr 
28

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 36 
29

 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8., str. 209 
30

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7., str. 50- 51 
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2.1.6. Obsah pracovního poměru 

 Obsahem pracovního poměru jsou práva a povinnosti zaměstnance a 

zaměstnavatele. Tyto jsou obsaženy v § 38 Zpr. Práva a povinnosti jednotlivých 

subjektů se v podstatě do jisté míry překrývají. Povinnost jednoho subjektu pak 

odpovídá právu subjektu druhého. 

 “Základní povinností zaměstnavatele je přidělovat zaměstnanci práci 

podle pracovní smlouvy a platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat. Dále pak 

vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnance a dodržovat ostatní 

pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou, nebo vnitřními 

předpisy.”
31

  

 “Zaměstnancovou povinností je dle pokynů zaměstnavatele konat osobně 

práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat 

povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.”
32

  

 Jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance z dalších ustanovení Zpr, 

jiných právních předpisů či vnitřních předpisů vyplývají další práva a povinnosti, 

které je nutné dodržovat.  

2.1.7. Doba trvání pracovního poměru 

 Dle kritéria doby trvání pracovního poměru se rozlišuje pracovní poměr na 

dobu určitou a pracovní poměr na dobu neurčitou. Pokud není výslovně sjednána 

doba trvání pracovního poměru, pracovní poměr trvá dobu neurčitou.
33

 

 Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami je možné 

sjednat maximálně na 3 roky. Tato doba pak může být ode dne vzniku prvního 

pracovního poměru prodlužována nejvýše dvakrát. Celkově lze tedy tento 

pracovní poměr uzavřít maximálně na 9 let. Pokud chtějí subjekty v tomto 

pracovním poměru pokračovat, musí dojít ke změně trvání pracovního poměru na 

dobu neurčitou anebo musí být tento skončen. Z tohoto pravidla však Zpr 

připouští výjimky.
34

 

 Pracovněprávní úprava však dává přednost uzavírání pracovního poměru 

na dobu neurčitou. Toto je patrné již z § 39 odst. 1 Zpr, podle kterého je pracovní 

                                                 
31

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 38 odst. 1 písm. a) 
32

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 38 odst. 1 písm. b) 
33

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 39 
34

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 

Educopress. ISBN 978-80-7408-158-3., str. 35 
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poměr sjednán vždy na dobu neurčitou, pokud nebyla výslovně sjednána doba 

jeho trvání. Dle § 65 odst. 2 Zpr také platí, že pokračuje-li zaměstnanec s 

vědomím zaměstnavatele po uplynutí doby určité dále v konání prací, jedná se o 

pracovní poměr na dobu neurčitou. I z tohoto zákonného ustanovení je dle doc. 

Galvase patrná preference pracovního poměru na dobu neurčitou.
35

 

2.2. Zkušební doba 

 Zkušební doba je institut, který umožňuje zaměstnanci a zaměstnavateli si 

pracovní poměr nejprve “vyzkoušet”. Účelem zkušební doby je zjištění subjektů, 

zda jim oběma budou pracovní podmínky, které si v pracovní smlouvě sjednaly, 

vyhovovat a zda jsou s dosavadním pracovním poměrem spokojeni a mají zájem 

na jeho dalším trvání. Sjednání zkušební doby totiž umožňuje oběma stranám 

velmi snadné rozvázání pracovního poměru.
36

  

 Zkušební doba se sjednává zásadně písemně. Nejčastěji pak přímo v 

pracovní smlouvě. Sjednat ji lze i později, nejpozději však v den nástupu do práce 

(případně v den jmenování vedoucího zaměstnance). Zkušební doba nesmí být 

delší než 3 po sobě jdoucí měsíce (u vedoucích zaměstnanců 6 po sobě jdoucích 

měsíců), kdy za počátek zkušební doby se považuje den vzniku pracovního 

poměru. Zároveň platí, že zkušební doba nesmí být delší než polovina doby trvání 

pracovního poměru.
37

 

2.3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou jedním ze 

základních pracovněprávních vztahů. Dohodami se pracovněprávní vztah zakládá 

a zaměstnanec v něm pak vykonává závislou práci pro zaměstnavatele.
38

 Dohody 

o pracích konaných mimo pracovní poměr se uzavírají k těm výkonům práce, 

která je svým rozsahem omezena. Oproti klasickému pracovnímu poměru se tento 

pracovněprávní vztah vyznačuje větší smluvní volností a menší zákonnou 

regulací. Zároveň však platí, že pokud některou skutečnost neupravuje “zvláštní 

úprava” o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, tyto se řídí 

                                                 
35

 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8., str. 269 - 270 
36

 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8., str. 222 
37

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 35 
38

 k závislé práci viz. kapitola 2.1.4. Objekt pracovního poměru 
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ustanoveními o pracovním poměru. Zpr pak v § 77 použití některých ustanovení o 

pracovním poměru vylučuje. 
39

 

2.3.1. Dohoda o provedení práce (dále jen DPP) 

 “Rozsah práce, na který se DPP uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v 

kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná 

zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné 

DPP.”
40

 Z tohoto zákonného ustanovení je patrné, že se jedná o práci velmi 

krátkého časového rozsahu. Pokud má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele v 

jednom kalendářním roce uzavřeno více DPP, hodiny v rámci všech dohod se 

sčítají a dohromady nesmějí překročit zákonem stanovených 300 hodin.  

 Co se týká druhu prací, na DPP může zaměstnanec konat stejné práce jako 

u pracovního poměru. DPP musí podobně jako pracovní smlouva u pracovního 

poměru obsahovat vymezení práce, místo jejího výkonu, dobu, na kterou se 

uzavírá, rozsah pracovních hodin, odměnu za vykonanou práci. DPP musí být 

uzavřena písemně, jinak je tato neplatná.
41

  

2.3.2. Dohoda o pracovní činnosti (dále jen DPČ) 

 DPČ mohou zaměstnanec a zaměstnavatel sjednat i v případě, že rozsah 

práce nebude v témže kalendářním roce přesahovat 300 hodin.
42

 Z toho vyplývá, 

že v takovém případě není nutné primárně uzavřít DPP. ZPr v § 76 dále stanoví, 

že rozsah práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní 

doby. Toto se pak posuzuje za celou dobu, na kterou byla DPČ uzavřena, nejdéle 

však na období 52 týdnů. Stejně jako DPP a podobně jako pracovní smlouva u 

pracovního poměru musí DPČ obsahovat druh práce, sjednaný časový rozsah 

                                                 
39

 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2018]. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7554-132-1. str. 242 
40

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 75 
41

 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2018]. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7554-132-1. str. 243 
42

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 76 
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práce a dobu, na kterou se DPČ uzavírá. V neposlední řadě je třeba uvést, zda se 

DPČ uzavírá na dobu určitou, či neurčitou.
43

  

                                                 
43

 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2018]. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7554-132-1., str. 244 - 245 
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3. Skončení pracovního poměru 

 Smyslem právní úpravy skončení pracovního poměru je na jedné straně 

zajistit zaměstnanci stabilitu zaměstnání, na straně druhé také umožnit mobilitu 

pracovních sil jak z hlediska potřeb zaměstnanců, tak zaměstnavatelů.
44

  

 Skončení pracovního poměru může mít pro zaměstnance vážné následky. 

Za nejpodstatnější lze dle mého názoru považovat především ztrátu odměny za 

vykonanou práci, což dále může značně zkomplikovat společenskou situaci jeho 

rodiny. Vzhledem k těmto skutečnostem mají zákonná ustanovení Zpr, která 

upravují skončení pracovního poměru, plnit především ochrannou funkci ve 

vztahu k zaměstnanci, který řádně plní své pracovní povinnosti. Cílem je 

především jeho ochrana před jednostranným rozvázáním pracovního poměru ze 

strany zaměstnavatele.
45

  

 Zájmy zaměstnavatele jsou zákonnou úpravou také chráněny, kdy 

zaměstnavatel může jednostranně rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, 

který nesplňuje předpoklady pro výkon sjednané práce, který je pro 

zaměstnavatele nadbytečný, porušuje svoje povinnosti atd.
46

 

 Skončením pracovního poměru zaniká pracovní poměr, tedy právní vztah 

mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zároveň to však neznamená, že nutně 

zanikají i všechna práva a povinnosti mezi bývalými účastníky pracovního 

poměru.
47

 Některá z nich mohou přetrvat i po skončení pracovního poměru (např. 

peněžitá plnění, ochrana osobních údajů apod.).
48

  

3.1. Způsoby skončení pracovního poměru 

 Pracovní poměr může skončit několika způsoby, které jsou upraveny v § 

48 Zpr. Jedná se o kogentní ustanovení, z čehož je zřejmé, že jinými než zákonem 

stanovenými způsoby pracovní poměr skončit nelze.  

                                                 
44

  GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8., str. 321 
45

 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8., str. 

195 
46

 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8., str. 321 
47

 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8., str. 

195 
48

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 

Educopress. ISBN 978-80-7408-158-3., str. 44 
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 Pracovní poměr může skončit na základě právní události, kdy tyto nejsou 

závislé na vůli subjektu. Pracovní poměr tedy může skončit uplynutím sjednané 

doby (pouze u pracovního poměru sjednaného na dobu určitou), smrtí, případně 

soudním rozhodnutím (u cizinců). 

 Pracovní poměr může skončit také na základě právního jednání smluvních 

stran. Tyto se na skončení pracovního poměru mohou jednak dohodnout (pracovní 

poměr pak končí na základě právního jednání - sjednání dohody), nebo pracovní 

poměr skončí jednostranným právním jednáním jedné ze smluvních stran, pak 

hovoříme o rozvázání pracovního poměru. V takovém případě jedna ze stran 

projeví vůli rozvávat pracovní poměr. Jedná se o: zrušení pracovního poměru ve 

zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru a výpověď z pracovního 

poměru.
49

 

3.1.1. Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

 Dohodu o rozvázání pracovního poměru upravuje § 49 Zpr. Rozvázání 

pracovního poměru dohodou je společným projevem vůle obou smluvních stran. 

K zániku pracovního poměru tedy dochází na základě jejich souhlasu. Vzhledem 

k této skutečnosti se všeobecně jedná o preferovaný způsob rozvázání pracovního 

poměru.
50

 

 Dohoda musí mít písemnou formu, jinak je absolutně neplatná. Tuto vadu 

lze však dodatečně zhojit. V dohodě je také nutné sjednat den, ke kterému 

pracovní poměr skončí. Pokud není sjednán den, ke kterému má pracovní poměr 

skončit, platí, že pracovní poměr končí dnem uzavření dohody. Dohoda o 

rozvázání pracovního poměru může, ale nemusí, obsahovat důvody, které vedly 

strany ke skončení pracovního poměru.
51

 

 “Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody o rozvázání 

pracovního poměru.”
52

 

 

                                                 
49

 HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s podrobným 

komentářem k 1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: ANAG, [2018]. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7554-132-1. str. 188 - 189 
50

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 

Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-955-7., str. 92 
51

 PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0., str. 148 
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 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 49 
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3.1.2. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

 Jak již zmiňuji výše, sjednání zkušební doby umožňuje velmi jednoduché 

skončení pracovního poměru v případě, že s jejím dosavadním průběhem není 

některá ze smluvních stran spokojena. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době 

mohou jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel z jakéhokoli důvodu, případně i bez 

udání důvodu. Zrušit pracovní poměr je možné nejdříve v den následující po dni, 

který byl sjednán jako den nástupu do zaměstnání a nejpozději v poslední den 

trvání zkušební doby.
53

 Zpr v § 66 odst. 1 uvádí výjimky, kdy zaměstnavatel 

pracovní poměr ve zkušební době zrušit nesmí. Konkrétně se jedná o případ, kdy 

je zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti.
54

 

 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí mít písemnou formu, 

jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr pak končí dnem, kterým bylo zrušení 

pracovního poměru doručeno druhé straně, případně dnem pozdějším, který je v 

této písemnosti uveden.
55

 

3.1.3. Okamžité zrušení pracovního poměru 

 Okamžité zrušení pracovního poměru je jednostranným právním jednáním, 

jehož důsledkem je skončení pracovního poměru. Jak již vyplývá z jeho názvu, 

pracovní poměr v tomto případě končí “okamžitě” a to doručením písemného 

vyhotovení druhé straně.
56

 Vzhledem k tomu, že pracovní poměr tak končí 

prakticky ihned, může mít toto jednání nepříznivý dopad na toho účastníka 

pracovního poměru, kterému je takto pracovní poměr rozvazován. Z tohoto 

důvodu může být institut okamžitého zrušení pracovního poměru používán pouze 

ve výjimečných situacích, které taxativně uvádí Zpr. Takto mohou rozvázat 

pracovní poměr jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.
57

 Okamžité zrušení 
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 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Velké 

komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8., str. 414 
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 viz. zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 55 
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 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 66 
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 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 

vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8., str. 

200 
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 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8., str. 353 
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pracovního poměru musí mít písemnou formu a zároveň musí obsahovat skutkově 

vymezené důvody tak, aby je nebylo možné zaměnit s jinými.
58

 

 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem je upraveno v § 55 

Zpr. Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem pouze 

ze dvou důvodů. Jednak v případě, kdy je “zaměstnanec pravomocně odsouzen 

pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 

1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu 

odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, dále pak porušil-li zaměstnanec 

povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci 

zvlášť hrubým způsobem.”
59

 Z toho dle mého názoru jasně vyplývá, že smyslem 

tohoto ustanovení je ochrana zaměstnavatele. Domnívám se, že není v zájmu 

žádného zaměstnavatele, aby zaměstnával zaměstnance, kteří splňují výše 

uvedené zákonné podmínky. Každý zaměstnavatel by měl mít možnost 

zaměstnávat pouze takové zaměstnance, na které se může spolehnout, kteří jej 

nebudou nijak poškozovat a kteří nebudou zaměstnavateli svým jednáním kazit 

pověst. Někteří zaměstnanci požívají před okamžitým zrušením pracovního 

poměru ochranu. Dle § 55 odst. 2 se zaměstnavateli zakazuje okamžitě zrušit 

pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, se zaměstnankyní, která je na 

mateřské dovolené nebo čerpá rodičovskou dovolenou, zároveň také zaměstnanci, 

který čerpá rodičovskou dovolenou. Zákonodárce předpokládá, že se jedná o 

zaměstnance, kteří jsou ve specifických životních situacích a náhlá ztráta 

zaměstnání by měla negativní dopad na jejich život.
60

 

 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem upravuje § 56 Zpr. 

Zaměstnanec může podobně jako zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr 

pouze ze dvou důvodů. Prvním z nich je situace, kdy zaměstnanec nemůže ze 

zdravotních důvodů nadále vykonávat dosavadní práci, aniž by bylo vážně 

ohroženo jeho zdraví a o této skutečnosti zaměstnavatele vyrozumí a předloží o 

tom lékařský posudek (případně rozhodnutí správního orgánu přezkoumávající 

předmětný lékařský posudek). V takovém případě by měl zaměstnavatel 
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 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 60 
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 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 55 
60

 PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 

Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0., str. 181 
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zaměstnanci do 15 dnů od předložení tohoto posudku umožnit výkon jiné vhodné 

práce. Pokud mu však výkon jiné vhodné práce neumožní, může zaměstnanec 

okamžitě zrušit pracovní poměr. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní 

poměr také v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, náhradu mzdy 

nebo platu (případně pouze jejich část) do 15 dnů po uplynutí splatnosti.
61

 Zpr 

dále stanoví, že “zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od 

zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, 

která odpovídá délce výpovědní doby.”
62

 Okamžité zrušení pracovního poměru 

zaměstnancem je omezené lhůtami, které stanovuje § 59 Zpr. “Zaměstnanec může 

okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k 

okamžitému zrušení dozvěděl (subjektivní lhůta), nejpozději do 1 roku ode dne, 

kdy tento důvod vznikl (objektivní lhůta).” 
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 viz. § 141 odst. 1 Zpr 
62

 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 56 
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4. Výpověď 

 Výpověď z pracovního poměru je jednostranné právní jednání, jehož 

důsledkem je skončení pracovního poměru. Rozvázat pracovní poměr výpovědí 

mohou jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.
63

 Toto jednání pak může mít na 

stranu, které byla dána výpověď, negativní dopady. U propuštěného zaměstnance 

dochází ke ztrátě výdělku, což může ohrozit finanční zajištění jeho rodiny, jejich 

společenské postavení apod. Důsledkem situace, kdy dal výpověď zaměstnanec 

zaměstnavateli, může být např. nedostatek zaměstnanců, což může ohrozit 

zaměstnavatelovu další činnost. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem platí 

pro skončení pracovního poměru výpovědí přísné podmínky, které musí být 

splněny, aby byla výpověď z pracovního poměru platná.  

 Právní úprava poskytuje zaměstnanci zvýšenou ochranu, což je patrné již 

ze samotného Zpr, kdy § 50 odst. 3 stanoví, že “zaměstnanec může dát 

zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu”. Oproti 

tomu zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které přesně 

vymezuje Zpr v § 52.
64

  

 Na rozdíl od ostatních výše uvedených druhů skončení pracovního poměru 

u výpovědi nastávají účinky skončení pracovního poměru až uplynutím 

výpovědní doby. Výpovědí lze rozvázat jak pracovní poměr na dobu určitou, tak 

na dobu neurčitou.
65

 

4.1. Náležitosti výpovědi 

4.1.1. Subjekty výpovědi 

 Jak je již zmíněno výše, skončit pracovní poměr výpovědí může jak 

zaměstnanec, tak zaměstnavatel. 

 Zaměstnanec dává výpověď z pracovního poměru zpravidla osobně, může 

tak však učinit i prostřednictvím zmocněnce.
66

 Pokud je zaměstnanec omezen ve 
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 BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované 
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 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 50 odst. 2 
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 GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8., str. 327 
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 viz. § 441 a násl. ObčZ 
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svéprávnosti, výpověď za něj podává opatrovník, kdy jeho jednání musí schválit 

soud.
67

 

 Obdobné podmínky platí také v případě zaměstnavatele, který je fyzickou 

osobou. Tento propouští zaměstnance zpravidla osobně, případně prostřednictvím 

zmocněnce. Pokud je zaměstnavatel omezen ve svéprávnosti a toto omezení se 

týká také způsobilosti dát výpověď z pracovního poměru, výpověď za 

zaměstnavatele dává opatrovník. 

 Je-li zaměstnavatelem právnická osoba, výpověď za ni může dát ten, kdo 

za ni může právně jednat.
68

 Za zaměstnavatele, kterým je právnická osoba, může 

zaměstnance propustit z pracovního poměru také zmocněnec.  

 Pokud je zaměstnavatelem stát, v pracovněprávních vztazích za něj jedná a 

vystupuje organizační složka státu. Výpověď z pracovního poměru tedy jménem 

zaměstnavatele dává osoba, která je oprávněna právně jednat jménem organizační 

složky státu.
69

 

4.1.2. Forma výpovědi 

 Dle § 50 odst. 1 Zpr musí mít výpověď z pracovního poměru písemnou 

formu, jinak se k ní nepřihlíží. Stejnou formu musí mít také výpověď z právního 

vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
70

 

Nedodržení předepsané formy má za následek nicotnost takového právního 

jednání. Písemná forma výpovědi je předepsána především v zájmu ochrany 

právní jistoty účastníků pracovního poměru. Výpověď, která by byla dána ústní 

formou, by byla jen těžko soudně přezkoumatelná.
71

 

4.1.3. Obsah výpovědi 

 Skončení pracovního poměru výpovědí je projevem vůle jedné strany 

rozvázat pracovní poměr s druhou stranou. Tento projev vůle musí být dostatečně 

srozumitelný a určitý, aby z něj bylo patrné, že se jedná o výpověď z pracovního 
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 viz. § 55 a násl. a § 483 ObčZ 
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 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 77 odst. 4 
71
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poměru a nebylo možné jej zaměnit s jinou formou skončení pracovního 

poměru.
72

  

 Jednou z nejdůležitějších obsahových náležitostí výpovědi je vymezení 

výpovědního důvodu. Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanec může dát 

výpověď z pracovního poměru z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, týká se 

tato povinnost především zaměstnavatele. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci 

výpověď pouze z důvodů, které taxativně uvádí § 52 Zpr. Důvod ve výpovědi 

musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem. 

Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
73

 Toto judikuje též Nejvyšší soud 

(dále jen NS) ve svém rozhodnutí. “Výpovědní důvod musí být v písemné 

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

druhého účastníka pracovního poměru k tomu, že rozvazuje pracovním poměr, 

aby nevznikaly pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit, tj. který zákonný 

výpovědní důvod uplatňuje, a aby bylo zajištěno, že uplatněný výpovědní důvod 

nebude moci být dodatečně měněn.”
74

 

 Dle doc. Hůrky musí výpovědní důvod zaměstnavatel ve výpovědi jednak 

právně kvalifikovat, zcela zásadní je však jeho skutkové vymezení, obojí pod 

sankcí neplatnosti výpovědi.
75

 Z judikatury NS je však patrné, že i výpovědi, které 

tyto požadavky nesplňují, nelze apriori považovat za neplatné. Dle NS “není 

rozhodující, jak zaměstnavatel důvod výpovědi z pracovního poměru právně 

kvalifikoval, nýbrž je věcí soudu, aby posoudil, který v zákoně uvedený výpovědní 

důvod je ve výpovědi vymezeným skutkem naplněn.” Z toho vyplývá, že soud 

právní kvalifikací výpovědního důvodu uvedeného ve výpovědi není vázán. Soud 

primárně posuzuje skutek tak, jak je vylíčen ve výpovědi, a sám potom rozhodne, 

zda toto vylíčení naplňuje skutkovou podstatu některého výpovědního důvodu 

uvedeného v zákoně.
76

 Stejně tak nemusí být neplatná výpověď, ve které není 

dostatečně skutkově vymezen výpovědní důvod. NS uvádí, že “není-li možné ze 

samotného znění písemné výpovědi z pracovního poměru pro neurčitost či 
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nesrozumitelnost projevu vůle dovodit, v čem spočívá skutkové vymezení 

výpovědního důvodu, je výpověď z pracovního poměru daná zaměstnanci 

neplatným právním úkonem jen tehdy, jestliže nelze ani výkladem projevu vůle 

zjistit, proč byla zaměstnanci dána výpověď. Pomocí výkladu projevu vůle nelze 

“nahrazovat” nebo “doplňovat” vůli, kterou ten, kdo výpověď dává, v rozhodné 

době neměl nebo kterou sice měl, ale neprojevil ji.”
77

 Soud vychází z přesvědčení, 

že skutečnosti, které byly důvodem výpovědi, není nutné rozvádět do všech 

podrobností, protože soud provedeným výkladem okolnosti případu zjistí a sám 

posoudí.  

 Z judikatury NS vyplývá, že zaměstnavatel může ve výpovědi uvést více 

výpovědních důvodů. “V řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 

takovou výpovědí je třeba jednotlivé výpovědní důvody zkoumat každý zvlášť a 

samostatně je také třeba posuzovat jejich účinky na další trvání pracovního 

poměru; jestliže pracovní poměr skončí na základě jednoho z nich, stávají se 

ostatní uplatněné důvody obsoletními.”
78

 

4.1.4. Doručení výpovědi 

 Právní účinky výpovědi nastávají dnem, kdy byla tato doručena druhé 

straně.
79

 Doručení výpovědi má význam také z hlediska určení počátku běhu 

výpovědní doby, zároveň také k určení dne skončení pracovního poměru.
80

  

 Pokud doručuje výpověď zaměstnanec zaměstnavateli, řídí se § 337 Zpr. 

Výpověď tedy zpravidla osobně předá zaměstnavateli v místě sídla 

zaměstnavatele a pokud o to zaměstnanec požádá, zaměstnavatel je povinen 

písemně potvrdit převzetí výpovědi.  

 Pokud výpověď doručuje zaměstnavatel zaměstnanci, musí být výpověď 

doručena do vlastních rukou. Zaměstnavatel může výpověď zaměstnanci předat 

přímo na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoliv bude zastižen. Za splnění 

zákonných podmínek může být výpověď zaměstnanci doručena také 

prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
81

 Není-li možné 
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takto výpověď zaměstnanci doručit, může být tato doručena prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. Pokud zaměstnanec převzetí výpovědi odmítne, 

považuje se výpověď za doručenou.
82

 

4.2. Odvolání výpovědi 

 Právní účinky výpovědi nastávají teprve jejím doručením druhé straně. 

Pracovní poměr však tímto okamžikem nekončí, tento skončí až po uplynutí 

výpovědní doby. V období mezi doručením výpovědi druhé straně a skončením 

pracovního poměru pracovní poměr nadále trvá a během této doby lze výpověď 

odvolat. “Výpověď může být odvolána pouze se souhlasem druhé smluvní strany; 

odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být písemné.”
83

 Pokud však 

bude odvolání výpovědi doručeno druhé straně nejpozději současně s výpovědí, 

může být tato odvolána bez souhlasu druhé strany.
84

 Účinky výpovědi se ruší ex 

tunc.
85

 

4.3. Výpovědní doba 

 Pracovní poměr se rozvazuje výpovědí, skončí však až uplynutím 

výpovědní doby. Oba účastníci pracovního poměru mají v průběhu výpovědní 

doby určitý prostor pro řešení možných následků spojených s výpovědí. Za smysl 

výpovědní doby je tedy možné označit poskytnutí ochrany tomu účastníku, se 

kterým byl rozvázán pracovní poměr. Zaměstnanec získává čas pro hledání 

nového zaměstnání, zaměstnavatel si může najít náhradu za chybějícího 

zaměstnance apod.
86

 

 Výpovědní doba je stejná jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele a činí 

nejméně 2 měsíce. V tomto případě se jedná o tzv. “zákonnou výpovědní dobu”. 

Účastníci pracovního poměru si však mohou sjednat výpovědní dobu delší. Delší 

výpovědní doba musí být sjednána mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem přímo 
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v pracovní smlouvě, případně v jiné individuální smlouvě. Delší výpovědní dobu 

nelze stanovit jednostranně vnitřním předpisem, ani v kolektivní smlouvě.
87

 

 Jak vyplývá z judikatury NS, výpovědní doba nemusí být ve výpovědi 

vůbec uvedena. “Neuvede-li zaměstnavatel nebo zaměstnanec ve výpovědi 

výpovědní dobu vůbec nebo ji uvede nesprávně, není výpověď neplatná, avšak 

pracovní poměr končí uplynutím zákonné výpovědní doby.”
88

 

 Běh výpovědní lhůty “začíná prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného 

kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 51a, § 53 odst. 2, § 54 písm. 

c) a § 63.”
89

 Pokud byla dána výpověď zaměstnanci před začátkem ochranné 

doby
90

 a výpovědní doba by uplynula v ochranné době, ochranná doba se do 

výpovědní doby nezapočítá. V takovém případě dochází k přerušení výpovědní 

doby, běží ochranná doba a po uplynutí ochranné doby dále běží zbývající část 

výpovědní doby. Pracovní poměr pak končí uplynutím výpovědní doby a jeho 

trvání je de facto prodlouženo o ochrannou dobu.
91

 Z judikatury NS je zřejmé, že 

zaměstnanec může zaměstnavateli sdělit, že na takovém prodloužení pracovního 

poměru netrvá. “Jestliže v době, která následuje po doručení výpovědi, dojde k 

naplnění některé ze skutkových podstat (…) s nimiž zákon spojuje vznik tzv. 

ochranné doby, a zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru 

netrvá, pracovní poměr skončí po uplynutí “zákonné” výpovědní doby, i když ještě 

neskončila ochranná doba.”
92

 

4.4. Výpověď daná zaměstnavatelem 

 Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z taxativně 

vymezených důvodů, které jsou uvedeny v § 52 Zpr. Důvod ve výpovědi musí 

zaměstnavatel vymezit tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným důvodem, a 

tento nesmí být dodatečně měněn.
93 
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4.4.1. Výpovědní důvody 

  Rozdělení výpovědních důvodů vychází z Úmluvy mezinárodní 

organizace práce č. 158/1982, o skončení pracovního poměru z podnětu 

zaměstnavatele, i když jí Česká republika není vázána. Podle této Úmluvy lze 

rozdělit výpovědní důvody do několika skupin: 

• důvody spočívající v organizačních změnách probíhajících u zaměstnavatele 

• § 52 písm. a) - ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část 

• § 52 písm. b) - přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část 

• § 52 písm. c) - stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k 

rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, 

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení 

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách 

• důvody týkající se zdravotního stavu zaměstnance a ochrany jeho zdraví 

• § 52 písm. d) - nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného 

správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat 

dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo 

pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném 

rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší 

přípustné expozice 

• § 52 písm. e) - pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem 

pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního 

orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě zdravotní 

způsobilost  

• důvody týkající se způsobilosti zaměstnance k plnění povinností vyplývajících z 

pracovního závazku 

• § 52 písm. f) - nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními 

předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění 

zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li 

nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, 

je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl 

zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich 

odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil 
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• důvody spočívající v jednání (chování) zaměstnance při plnění pracovního 

závazku nebo v souvislosti s ním 

• § 52 písm. g) - jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním 

zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné 

porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné 

porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době 

posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z 

právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn 

na možnost výpovědi 

• § 52 písm. h) - poruší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou 

povinnost zaměstnance stanovenou v § 301a Zpr.
94

 

 U výpovědních důvodů uvedených v § 52 písm. g) a h) je možnost 

rozvázání pracovního poměru výpovědí časově omezena.
95

 

4.4.2. Předchozí souhlas příslušných orgánů s výpovědí zaměstnance 

 Dle § 61 Zpr je zaměstnavatel povinen výpověď nebo okamžité zrušení 

pracovního poměru projednat s odborovou organizací.  

 Zaměstnanci, kteří jsou členy odborových organizací v době jejich 

funkčního období a v době jednoho roku po jeho skončení, jsou před výpovědí 

chráněni. Aby mohl zaměstnavatel s takovým zaměstnancem rozvázat pracovní 

poměr výpovědí, musí k tomu mít předchozí souhlas odborové organizace. O 

tento souhlas tedy musí zaměstnavatel požádat odborovou organizaci ještě před 

propuštěním zaměstnance. Pokud odborová organizace na žádost do 15 dnů od 

jejího doručení nereaguje, nebo po uplynutí této lhůty sdělí svůj nesouhlas s 

propuštěním zaměstnance, má se za to, že odborová organizace s výpovědí 

zaměstnance souhlasí. Jedná se o nevyvratitelnou domněnku. Zaměstnavatel pak 

souhlas odborové organizace může použít jen ve lhůtě 2 měsíců od jeho udělení. 

Jedná se o prekluzivní lhůtu. Pokud odborová organizace zaměstnavateli souhlas s 

propuštěním zaměstnance neudělí, zaměstnavatel nemůže se zaměstnancem 
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rozvázat pracovní poměr výpovědí. Taková výpověď by byla neplatná. Pokud 

však nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance dále 

zaměstnával a odborová organizace zaměstnavateli souhlas s výpovědí 

zaměstnance neudělila, může zaměstnavatel zaměstnanci dát výpověď z 

pracovního poměru a o její platnosti pak rozhodne soud.
96

 

 Před výpovědí z pracovního poměru jsou zvláštním právním předpisem 

chráněni také poslanci a senátoři Parlamentu ČR v době jejich funkčního období a 

12 měsíců po jeho skončení. Zaměstnavatel v takovém případě potřebuje k 

rozvázání pracovního poměru výpovědí předchozí souhlas předsedy příslušné 

komory Parlamentu ČR.
97

 

4.4.3. Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem 

 Dle § 53 odst. 1 Zpr se zaměstnavateli zakazuje dát zaměstnanci výpověď 

v tzv. ochranné době. Jako ochranná doba jsou označovány případy, kdy by 

důsledky výpovědi byly pro zaměstnance zvlášť tíživé vzhledem k mimořádné 

životní situaci, v níž se aktuálně zaměstnanec nachází.
98

 Ochranná doba však není 

překážkou pro to, aby dal výpověď zaměstnanec zaměstnavateli, případně aby tito 

uzavřeli dohodu o skončení pracovního poměru.
99

 

 Zpr ochrannou dobou označuje tyto situace: 

• doba, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto 

neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako 

bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a 

v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského 

léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná 

doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování, 

• doba výkonu vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení ode dne, 

kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto druhů 
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vojenské činné služby, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto druhů 

vojenské činné služby 

• doba, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce 

• doba, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou 

dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou 

dovolenou 

• doba, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského 

posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně 

nezpůsobilým pro noční práci 

• doba, kdy zaměstnanec poskytuje dlouhodobou péči v případech podle § 41a a § 

41c zákona o nemocenském pojištění se souhlasem zaměstnavatele podle § 

191a, doba, kdy ošetřuje dítě mladší než 10 let nebo jiného člena domácnosti v 

případech podle zákona o nemocenském pojištění a doba, kdy pečuje o dítě 

mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění
100

 

 Pokud výše uvedené zákonné ustanovení zaměstnavatel nerespektuje a 

zaměstnance v ochranné době propustí, je výpověď neplatná. Výpověď je 

neplatná i v případě, že zaměstnavatel nevěděl, že dává výpověď chráněnému 

zaměstnanci.
101

 

 Ve výjimečných situacích není možné po zaměstnavateli spravedlivě 

požadovat, aby nadále zaměstnával zaměstnance, ačkoli se tento nachází v 

ochranné době. Tyto výjimky uvádí § 54 Zpr.  

4.4.4. Hromadné propouštění 

 Hromadné propouštění je rozvázání pracovního poměru výpovědí ze 

strany zaměstnavatele s větším počtem zaměstnanců v krátkém časovém období. 

Zaměstnanci jsou v tomto případě propouštěni z organizačních důvodů, tedy z 

důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) Zpr. Propuštění většího počtu 

zaměstnanců má závažné dopady nejen pro samotné propuštěné zaměstnance, ale 

též pro oblast zaměstnanosti v daném regionu. Z tohoto důvodu je pro hromadné 

propouštění stanoven speciální procedurální postup. Právní úprava vychází ze 
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směrnice Rady č. 98/59/ES ze dne 20. července 1998, o sbližování právních 

předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění. 
102

 

 Hromadné propouštění upravuje § 62 Zpr. Hromadným propouštěním se 

rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě 

výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) 

nejméně 

• 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 

zaměstnanců 

• 10% zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 

zaměstnanců, nebo 

• 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 

zaměstnanců. 

Skončí-li za podmínek uvedených ve větě první pracovní poměr alespoň 5 

zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců uvedených v 

písmenech a) až c) i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr 

v tomto období z týchž důvodů dohodou.
103

  

 Než zaměstnavatel přistoupí k hromadnému propouštění, musí včas 

(nejpozději 30 dnů před rozdáním výpovědí zaměstnancům) o svém záměru 

písemně informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců, přičemž 

informace, které je zaměstnavatel povinen odborové organizaci a radě 

zaměstnanců sdělit, uvádí § 62 odst. 2 Zpr. Smyslem jednání mezi 

zaměstnavatelem a odborovou organizací a radou zaměstnanců je projednání 

možnosti zabránění hromadnému propouštění, případně zmírnění jeho negativních 

následků pro zaměstnance. K platnosti připravovaných opatření však není potřeba 

jejich souhlasu. 

 Mezi další povinnosti zaměstnavatele patří písemně informovat o svém 

záměru příslušný úřad práce. Zaměstnavatel úřadu práce také doručí písemnou 

zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění, ve které uvede výsledky 

svého jednání s odborovou organizací a radou zaměstnanců. § 62 odst. 5 Zpr dále 

uvádí konkrétní náležitosti, které musí písemná zpráva obsahovat. Ke zprávě 
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zaměstnavatele se mohou vyjádřit jak odborová organizace, tak rada zaměstnanců 

a své vyjádření také doručí příslušnému úřadu práce.
104

 

 Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace ani rada 

zaměstnanců, musí zaměstnavatel výše uvedené povinnosti splnit vůči všem 

zaměstnancům, kterých se hromadné propouštění týká. 

 Výpovědní doba u hromadně propuštěných zaměstnanců počíná běžet až 

po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy 

zaměstnavatele o jeho rozhodnutí hromadně propouštět příslušnému úřadu práce. 

Tím se prodlužuje trvání pracovního poměru. Zaměstnanec však může prohlásit, 

že na takovém prodloužení pracovního poměru netrvá. Pracovní poměr pak skončí 

uplynutím výpovědní doby.
105

 

4.4.5. Odstupné 

 Odstupné lze označit za peněžitý příspěvek, jehož účelem je poskytnout 

kompenzaci zaměstnanci za ztrátu zaměstnání. Smyslem tohoto příspěvku je 

umožnit zaměstnanci překlenout často složitou sociální situaci, ve které se ocitl 

nezaviněně kvůli ztrátě svého zaměstnání.
106

 

 Dle § 67 Zpr odstupné náleží zaměstnanci, se kterým byl rozvázán 

pracovní poměr výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až d) nebo 

dohodou z totožných důvodů. Dle NS si mohou zaměstnanec se zaměstnavatelem 

sjednat odstupné také v případech, které zákon nestanovuje. “Poskytování 

odstupného při rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem může být (…) 

upraveno odchylně od zákona, bude-li tím založeno právo zaměstnance na 

odstupné v dalších případech (z jiných důvodů), než které jsou zákonem stanoveny 

v § 67 odst. 1 Zpr.”
107

 

 Dle § 67 Zpr náleží zaměstnanci odstupné ve výši: 

• jednonásobku jeho průměrného výdělku,
108

 jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval méně než 1 rok 
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• dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky 

• trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u 

zaměstnavatele trval alespoň 2 roky  

• součtu trojnásobku jeho průměrného výdělku a všech částek uvedených v 

předchozích odstavcích, jestliže dochází k rozvázání pracovního poměru v době, 

kdy se na zaměstnance vztahuje v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 

4 Zpr 

• zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou 

zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž 

důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné 

ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. V tomto případě se však 

může zaměstnavatel povinnosti platit odstupné zprostit.
109

 

 Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru a to v nejbližším 

výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy nebo platu, pokud se zaměstnanec 

se zaměstnavatelem nedohodnou jinak.
110  
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5. Výpověď daná zaměstnavatelem dle § 52 písm. c) Zpr 

 Jedním z výpovědních důvodů, pro které je možné se zaměstnancem 

rozvázat pracovní poměr, je nadbytečnost zaměstnance.  

 Tento výpovědní důvod byl upraven již v prvním zákoníku práce (zák. č. 

65/1965 Sb., zákoník práce), který byl účinný od 1. ledna 1966. Zákon byl 

mnohokrát novelizován a platil dlouhých 40 let. Nadbytečnost zaměstnance tento 

zákon upravoval v § 46 odst. 1 písm. c). 

 V roce 2006 byl přijat zák. č. 262/2006 Sb., tzv. “nový zákoník práce”, 

který je účinný od 1. ledna 2007 a ve znění pozdějších předpisů platí i dnes. Co se 

týká zákonné úpravy výpovědního důvodu nadbytečnosti zaměstnance, nový 

zákoník práce vychází ze staré právní úpravy a některá zákonná ustanovení plně 

přejímá, jiná však vypouští. Dle § 46 odst. 2 starého zákoníku práce platila tzv. 

“nabídková povinnost”, kdy zaměstnavatel mohl dát zaměstnanci výpověď z 

pracovního poměru pouze tehdy, “jestliže neměl možnost zaměstnance dále 

zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, ani v místě 

jeho bydliště, a to ani po předchozí průpravě, nebo jestliže zaměstnanec nebyl 

ochoten přejít na jinou vhodnou práci, kterou mu zaměstnavatel nabídl v místě, 

které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, nebo v jeho bydlišti, nebo podrobit 

se předchozí průpravě pro tuto jinou práci.” Nový zákoník práce tento institut 

tzv. “nabídkové povinnosti” vypouští. Z § 52 Zpr žádný předpoklad pro rozvázání 

pracovního poměru výpovědí se zaměstnancem v podobě povinnosti 

zaměstnavatele učinit zaměstnanci nabídku jiné vhodné práce, kterou má k 

dispozici, nevyplývá.
111

 NS pak tento odklon od staré právní úpravy jasně dokládá 

ve svém rozhodnutí, kdy “podle právní úpravy pracovněprávních vztahů účinné 

ode dne 1. 1. 2007 může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď z pracovního 

poměru podle ustanovení § 52 Zpr, i když má možnost ho dále zaměstnávat v 

místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, a i kdyby mu mohl nadále 

přidělovat jinou práci, která by odpovídala sjednanému druhu práce a která by 

pro něho byla vhodná.”
112

 Vzhledem k této skutečnosti je rozvázání pracovního 

poměru výpovědí zaměstnanci v současnosti pro zaměstnavatele o něco 

jednodušší. 
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5.1. Nadbytečnost zaměstnance 

 Propuštění zaměstnance pro nadbytečnost upravuje § 52 písm. c) Zpr. 

“Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, stane-li se 

tento pro něj nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních 

změnách.” Zaměstnanci je tedy dána výpověď z důvodů týkajících se 

organizačních změn probíhajících u zaměstnavatele. Na rozdíl od výpovědních 

důvodů uvedených v § 52 písm. a) a b), kdy z důvodů přijatých organizačních 

změn se zaměstnavatel buď ruší anebo přemisťuje a fakticky tedy nemůže 

zaměstnance nadále zaměstnávat, pro výpovědní důvod nadbytečnosti je 

charakteristické, že i přes přijaté organizační změny by zaměstnavatel teoreticky 

mohl zaměstnanci práci dle pracovní smlouvy přidělovat, ale jeho práce pro 

zaměstnavatele již není potřebná a zaměstnanec se stal nadbytečným.
113

  

 Aby mohl být zaměstnanec propuštěn pro nadbytečnost, musí být splněny 

následující podmínky. Zaměstnavatel nebo příslušný orgán musí přijmout 

rozhodnutí o organizační změně. Na základě tohoto rozhodnutí se pro něj 

zaměstnanec stává nadbytečným. Mezi rozhodnutím zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o organizační změně a nadbytečností zaměstnance musí být 

příčinná souvislost.
114

 

5.1.1. Rozhodnutí o organizační změně 

5.1.1.1. Organizační změna 

 Organizační změny lze v zásadě rozdělit do dvou skupin. První z nich jsou 

takové změny, které přesahují rámec zaměstnavatele a nazývají se tzv. vnější 

organizační změny. Do této skupiny lze zařadit např. fúzi zaměstnavatelů, 

převedení části zaměstnavatele apod. Tyto organizační změny pak významně 

zasahují do práv a nároků zaměstnanců a Zpr jim proto zajišťuje tzv. přechod práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele.  
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 Druhou skupinou organizačních změn jsou organizační změny, které 

nepřesahují rámec zaměstnavatele a nazývají se tzv. vnitřními organizačními 

změnami. Konkrétně se může jednat např. o zrušení určitého pracoviště, změnu 

úkolů, změnu vnitřního členění apod. Těmto organizačním změnám pak 

zaměstnavatelé musí přizpůsobovat i pracovněprávní vztahy. Zaměstnavatelé 

navrhují zaměstnancům změny pracovních smluv, kdy dochází ke změně 

sjednaného druhu práce případně sjednaného místa výkonu práce. V případě, že 

povaha organizačních změn však neumožňuje zaměstnavateli další zaměstnávání 

zaměstnanců, může dojít ke skončení pracovního poměru.
115

  

 Zpr uvádí v § 52 písm. c) organizační změny, na jejichž základě se 

zaměstnanec stává pro zaměstnavatele nadbytečným. Jedná se konkrétně o změny 

úkolů zaměstnavatele, technického vybavení a snížení stavu zaměstnanců za 

účelem zvýšení efektivnosti práce. Jde však pouze o bližší charakteristiku výše 

zmiňovaného zákonného ustanovení, nejedná se o více zákonných důvodů, které 

mohou samostatně sloužit jako podklady pro výpověď z pracovního poměru.
116

 

Výčet organizačních změn ve výše uvedeném zákonném ustanovení je pouze 

demonstrativní, když samo toto zákonné ustanovení předpokládá, že 

zaměstnavatel či příslušný orgán může též rozhodnout o “jiných organizačních 

změnách”. Vždy se však musí jednat o organizační změny probíhající uvnitř 

zaměstnavatele, které se ve svém důsledku dotýkají potřebného počtu 

zaměstnanců.
117

  

 Při hledání odpovědi na otázku, co lze považovat za organizační změnu ve 

smyslu ustanovení § 52 písm. c) a co naopak za organizační změnu ve smyslu 

tohoto zákonného ustanovení považovat nelze, je potřeba vycházet z judikatury. 

 Rozhodnutím o organizační změně může být i takové rozhodnutí, které 

není správně označeno. Podle NS není významné, jak zaměstnavatel (příslušný 

orgán) své rozhodnutí označil, je důležité posoudit, zda rozhodnutí bylo opravdu 

přijato za účelem dosažení změny úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, 

snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné 

organizační změny. Za organizační změnu se takové rozhodnutí považuje i v 
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případě, kdy organizační změnou sledovaný efekt nebyl později dosažen nebo 

kdyby se později organizační změna ukázala jako neúčinná.
118

  

 Za organizační změnu ve smyslu § 46 odst. 1 písm. c) [nyní § 52 písm. c)] 

naopak nelze považovat takové rozhodnutí, “které nebylo přijato k dosažení 

změny úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za 

účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny, pomocí níž měl 

být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby 

zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém 

kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, a podle svého obsahu nebo 

účelu směřovalo k jinému cíli.” Zaměstnavatelem byly od počátku sledovány jiné 

cíle a tento pouze předstíral přijetí organizačního opatření, aby tak zastřel svůj 

skutečný záměr. V takovém případě dle názoru NS organizační rozhodnutí nebylo 

přijato.
119

 

 Z hmotněprávní úpravy rozvázání pracovního poměru výpovědí vyplývá, 

že povinnost tvrdit a prokázat, že bylo přijato rozhodnutí o organizační změně a 

že právě v jeho důsledku se konkrétní zaměstnanec stal nadbytečným (tedy že je 

dána příčinná souvislost mezi rozhodnutím o organizační změně zaměstnavatele a 

nadbytečností zaměstnance), má zaměstnavatel.
120

 

 Na následujících dvou příkladech chci demonstrovat, že i na první pohled 

podobné situace nelze posuzovat stejně. 

 V prvním případě zaměstnavatel přijal rozhodnutí, podle kterého bylo 

zrušeno z důvodu úspory finančních prostředků pracovní místo s tím, že tato 

činnost bude dále vykonávána na základě smlouvy uzavřené s externí firmou. Dle 

názoru NS z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel přijal rozhodnutí o organizační 

změně za účelem úspory finančních prostředků, v důsledku kterého se 

zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným. “Dle rozhodnutí NS je tímto 

dán důvod k výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) 

[nyní § 52 písm. c)] Zpr.”
121

 Podle NS se v tomto případě o organizační změnu 

jedná a na jejím základě se zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným a 

byl s ním tedy rozvázán pracovní poměr výpovědí. 
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 I v druhém případě rozhodl zaměstnavatel o snížení stavu zaměstnanců. 

Vzhledem ke skutečnosti, že místo výkonu práce bylo v pracovní smlouvě se 

zaměstnanci sjednáno velice široce (bylo sjednáno, že zaměstnanec bude práci 

vykonávat ve všech střediscích, která zaměstnavatel provozuje), zaměstnavatel 

provedl výběr nadbytečného zaměstnance ze všech zaměstnanců společnosti, kteří 

měli v pracovní smlouvě sjednaný stejný druh práce v rámci celé společnosti. 

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost obdržel zaměstnanec, který 

pracoval ve středisku R., ačkoli počet pracovních míst v tomto středisku zůstal 

nezměněn a zrušila se pracovní místa v dalších střediscích, které zaměstnavatel 

provozoval. K tomuto případu NS uvádí, že “za organizační změnu ve smyslu 

ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) [nyní § 52 písm. c)] Zpr nelze považovat samotný 

obecně pojatý záměr snížit počet zaměstnanců, nýbrž - jak ze samotného pojmu 

“organizační změna” vyplývá - konkrétní zásah do organizační struktury, který 

má za následek, že práce zaměstnanců dotčených tímto opatřením není v určitém 

místě organizační struktury zaměstnavatele potřebná.”
122

 NS tedy v tomto 

případě záměr snížit stav zaměstnanců za organizační změnu nepovažuje. Za 

organizační změnu by bylo možné považovat rozhodnutí zaměstnavatele o snížení 

počtu zaměstnanců v konkrétním středisku a rozvázat pracovní poměr výpovědí 

pro nadbytečnost zaměstnance dle § 46 odst. 1 písm. c) [nyní § 52 písm. c)] by 

bylo možné pouze se zaměstnancem, který vykonává práci právě v tomto 

konkrétním středisku. 

 Pokud porovnáme oba uvedené případy, nalezneme mezi nimi zásadní 

rozdíl. Tento tkví v jednání zaměstnavatelů, respektive v záměru, se kterým 

rozhodli o snižování počtu zaměstnanců. V prvním případě zaměstnavatel z 

úsporných důvodů rozhodl o zrušení pracovního místa, které pro něj dosud 

zaměstnanec vykonával. Na základě tohoto rozhodnutí nemohl zaměstnavatel 

zaměstnanci již dále přidělovat práci dle pracovní smlouvy a zaměstnanec se pro 

něj stal nadbytečným. Záměrem zaměstnavatele tedy bylo snížit počet 

zaměstnanců z důvodu finanční úspory. Ve druhém případě zaměstnavatel 

rozhodl o snížení stavu zaměstnanců v jednom ze středisek, které provozoval a 

následně rozvázal pracovní poměr se zaměstnancem z jiného střediska. V tomto 

případě je evidentní, že záměrem zaměstnavatele nebyla regulace počtu 
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zaměstnanců v konkrétním středisku, záměrem byla snaha zbavit se konkrétního 

zaměstnance a rozhodnutí bylo učiněno účelově.  

5.1.1.2. Subjekt rozhodující o organizační změně 

 Dle § 52 písm. c) Zpr o organizačních změnách rozhoduje zaměstnavatel 

nebo příslušný orgán.  

 Pokud je zaměstnavatelem fyzická osoba, přijímá rozhodnutí o 

organizačních změnách zpravidla osobně, případně prostřednictvím svého 

zástupce.
123

 Pokud je zaměstnavatel omezen ve svéprávnosti a toto omezení se 

týká jeho právního jednání jakožto zaměstnavatele, rozhodnutí o organizační 

změně za něj přijímá soudem ustanovený opatrovník.  

 Je-li zaměstnavatelem právnická osoba, rozhodnutí o organizační změně 

přijímá ten, kdo za ni může právně jednat.
124

 Stejně jako u zaměstnavatele, kterým 

je fyzická osoba, i za zaměstnavatele jakožto osobu právnickou může přijmout 

rozhodnutí o organizační změně její zmocněnec. 

 V případě, že je zaměstnavatelem stát, činí za něj rozhodnutí o organizační 

změně osoby, které činí právní jednání jménem organizační složky státu, který za 

stát vykonává práva a povinnosti v pracovněprávních vztazích.  

 Jak vyplývá z výše citovaného zákonného ustanovení, za zaměstnavatele 

může rozhodnutí o organizační změně učinit také “příslušný orgán”, kterým může 

být např. zřizovatel příspěvkové organizace.
125

 

 Otázkou, kdo může rozhodnout o organizační změně zaměstnavatele, se 

zabýval také NS. Podle stanoviska NS rozhodnutí zaměstnavatele nebo 

příslušného orgánu o organizační změně není právním úkonem, neboť nejde o 

takový projev vůle, s nímž 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, a která není sama o sobě způsobilá přivodit následky v 

právních vztazích účastníků pracovněprávního vztahu.
126

 Dle NS je k učinění tzv. 

faktických úkonů oprávněn ten, kdo je oprávněn činit jménem zaměstnavatele 
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právní úkony. I toto jednání pak zaměstnavatele zavazuje.
127

 “V případě, že 

vznikne pochybnost o obsahu učiněného rozhodnutí zaměstnavatele o organizační 

změně nebo jiného tzv. faktického úkonu, při objasňování toho, jaký je obsah tzv. 

faktického úkonu, se proto postupuje (obdobně) podle zásad předepsaných pro 

výklad projevu vůle při právním úkonu zejména v § 35 odst. 2 ObčZ.”
128

 

5.1.1.3. Forma rozhodnutí o organizační změně 

 Zpr ani jiné právní předpisy formální znaky rozhodnutí o organizační 

změně přímo neupravují, je tedy potřeba vycházet z judikatury. “Zpr nebo jiné 

právní předpisy nestanoví, že by rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, jeho 

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti 

práce nebo o jiných organizačních změnách muselo být přijato (vydáno) vždy jen 

písemně, a ani nepředpokládají, že by muselo být zaměstnavatelem “vyhlášeno” 

nebo jiným způsobem zveřejněno.” Zároveň však musí být splněny další 

podmínky, jež NS pro platnost přijatého rozhodnutí o organizační změně 

předpokládá. “Rozhodnutí o organizační změně musí být přijato před podáním 

výpovědi a zaměstnanec s ním musí být seznámen; postačí ovšem, jestliže se tak 

stane až ve výpovědi z pracovního poměru.”
129

  

5.1.1.4. Načasování rozhodnutí o organizační změně 

 Při rozvazování pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost je z 

hlediska platnosti této výpovědi důležité načasování přijetí organizační změny 

zaměstnavatelem, účinnost rozhodnutí o organizační změně a skončení 

pracovního poměru.  

 Jak je již zmíněno výše, rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného 

orgánu o organizačních změnách, které má za následek nadbytečnost konkrétního 

zaměstnance, musí být přijato před podáním výpovědi.
130

 Není však nezbytné, aby 

v době doručení výpovědi zaměstnanci byly organizační změny již realizovány, 

tedy aby byl již zaměstnanec nadbytečný. Postačí, že o přijetí organizačních změn 

již bylo rozhodnuto a zaměstnanec se tedy v přiměřené době stane nadbytečným. 

Z výše uvedeného však není možné dovozovat, že zaměstnavatel musí k podání 
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výpovědi zaměstnanci přistoupit bezprostředně po přijetí rozhodnutí o organizační 

změně.
131

 

 Dále je důležité rozlišovat mezi okamžikem, ve kterém bylo učiněno 

rozhodnutí o organizační změně a okamžikem, ve kterém se toto rozhodnutí stává 

účinným. Pokud bylo přijato rozhodnutí o organizační změně, je potřeba 

načasovat doručení výpovědi tak, aby výpovědní doba uplynula až po okamžiku, 

kdy se rozhodnutí o organizační změně stane účinným. Dle NS “by výpověď z 

pracovního poměru byla neplatná, jestliže na jejím základě by měl pracovní 

poměr účastníků skončit dříve než v pracovním dni předcházejícím dni, v němž 

nastává účinnost organizačních změn, o kterých rozhodl zaměstnavatel nebo 

příslušný orgán.
132

 Výpověď z pracovního poměru by byla neplatná také v 

případě, kdy zaměstnavatel v době, kdy dával zaměstnanci předmětnou výpověď, 

musel vzhledem ke všem okolnostem případu vědět, že ke dni, ve kterém se 

stanou přijaté organizační změny účinnými, nebude zaměstnanec nadbytečný.
133

 

 Načasování výpovědi však není podstatné pouze pro posouzení platnosti či 

neplatnosti výpovědi. Zaměstnavatel by měl přijetí organizační změny a doručení 

výpovědi zaměstnanci načasovat vhodně i z ekonomického hlediska. Při 

nevhodném načasování by totiž mohlo dojít k situaci, kdy rozhodnutí o 

organizační změně již bude účinné, ale zaměstnanci stále poběží výpovědní doba 

a zaměstnavatel nebude mít pro zaměstnance práci, kterou by mu mohl přidělovat. 

dle pracovní smlouvy. V takovém případě se zaměstnavatel musí řídit § 208 Zpr, 

o překážkách v práci na straně zaměstnavatele a tento je povinen zaměstnanci 

platit náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.
134

 Z tohoto důvodu 

je tedy vhodné načasovat účinnost rozhodnutí o organizační změně a doručení 

výpovědi tak, aby časový úsek mezi účinností rozhodnutí o organizační změně a 

skončením pracovního poměru byl co možná nejkratší. 
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5.1.2. Stav nadbytečnosti zaměstnance 

 Zpr v § 52 písm. c) stanoví, že zaměstnavatel může dát zaměstnanci 

výpověď, stane-li se pro něj zaměstnanec v důsledku organizační změny 

nadbytečným. Toto ustanovení však nedefinuje, kdy je zaměstnanec pro 

zaměstnavatele nadbytečný. Je tedy třeba vycházet z judikatury. 

 Obecně vzato zaměstnanec se pro zaměstnavatele stává nadbytečným 

tehdy, pokud zaměstnavatel vzhledem k přijatým rozhodnutím o organizačních 

změnách nemá možnost zaměstnance dále zaměstnávat pracemi, které byly 

sjednány v pracovní smlouvě.
135

 Práce zaměstnance tedy již pro zaměstnavatele 

není potřebná. Důležité je rozlišit, zda vykonávaná práce pro zaměstnavatele není 

potřebná vůbec, nebo není potřebná v původním rozsahu. Rozhodnutí 

zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců může být totiž realizováno jednak 

snížením fyzického počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají práci 

ve stanovené týdenní pracovní době, tedy rozvázáním pracovního poměru 

výpovědí s těmi z nich, kteří se na základě rozhodnutí zaměstnavatele o 

organizační změně stali nadbytečnými, nebo sjednáním kratší pracovní doby se 

zaměstnanci vykonávajícími práci ve stanovené týdenní pracovní době nebo 

některým z nich. V takovém případě pak k propouštění zaměstnanců nedochází. 

Pokud však zaměstnanec se zaměstnavatelem odmítne uzavřít dohodu o změně 

obsahu pracovního poměru spočívajícím ve sjednání kratší pracovní doby, stává 

se tento zaměstnanec pro zaměstnavatele nadbytečným a je možné s ním rozvázat 

pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance dle § 52 písm. c) Zpr.
136

 

Může také dojít k situaci, kdy zaměstnanec vykonává práci na tzv. zkrácený 

úvazek a na základě rozhodnutí o přijetí organizační změny má být práce 

vykonávána v širším rozsahu ve stanovené týdenní době. V takovém případě však 

nelze zaměstnance propustit pro nadbytečnost, jelikož práce pro zaměstnavatele 

není nepotřebná, naopak je potřebná ve větším rozsahu. Dle názoru NS není 

možné, aby zaměstnavatel propustil stávajícího zaměstnance pro nadbytečnost a 

přijal místo něj nového zaměstnance na plný úvazek. Zaměstnavatel by měl v této 

situaci přijmout dalšího zaměstnance na zkrácený úvazek tak, aby oba úvazky v 

součtu odpovídaly plnému úvazku.
137
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 Rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost však není 

podmíněno absolutním snížením počtu zaměstnanců. K propuštění zaměstnance 

pro nadbytečnost může dojít i v situaci, kdy se počet zaměstnanců pracujících u 

zaměstnavatele zvyšuje. Zaměstnavatelé mají právo regulovat nejen počet svých 

zaměstnanců, ale i jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnávali jen takový 

počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jejich 

potřebám.
138

 

 Okruh zaměstnanců, kteří se stanou nadbytečnými, zaměstnavatel uvádí v 

rozhodnutí o organizační změně. Zpravidla bývá vyjádřen sjednaným druhem 

práce s jednotlivými zaměstnanci. Dle názoru NS může být okruh potenciálních 

nadbytečných zaměstnanců vyjádřen jakýmkoli způsobem, např. uvedením 

profesní skupiny, organizačního útvaru, který se zrušuje apod.). Vyjádření však 

musí být dostatečně určité, aby z něj bylo možné dovodit, která pracovní místa (a 

jaký bude jejich počet) se stanou nadbytečnými.
139

 Rušené pracovní místo může 

být také identifikováno jménem a osobním číslem zaměstnance. V takovém 

případě není pochyb o tom, které pracovní místo se ruší a je v tomto případě 

nerozhodné, jak je pojmově označena práce, kterou zaměstnanec vykonává.
140

 

 Pokud na základě přijaté organizační změny připadá v úvahu propuštění 

více zaměstnanců, ale pro zaměstnavatele jsou nadbyteční jen někteří z nich,“o 

výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; 

soud není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.”
141

 

 Při výběru nadbytečného zaměstnance by se měl zaměstnavatel řídit 

následujícími kroky. Nejprve určit všechny zaměstnance, kteří na základě 

přijatého rozhodnutí o organizační změně připadají v úvahu jako nadbyteční. Do 

výběru je nutné zahrnout všechny zaměstnance, kteří na stejné úrovni vykonávají 

srovnatelné pracovní úkoly, jako jsou ty, které vykonává zaměstnanec, jehož 

pracovní místo má být zrušeno. Dále by měl zaměstnavatel stanovit kritéria, která 

bude při výběru nadbytečného zaměstnance zohledňovat. Třetím krokem je pak 

samotný výběr nadbytečného zaměstnance.
142
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5.1.3. Příčinná souvislost 

 Jednou z podmínek použitelnosti výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) 

Zpr je příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a přijatými 

organizačními změnami.
143

 Z toho vyplývá, že rozhodnutí o organizační změně, 

které přijal zaměstnavatel, je bezprostřední příčinou nadbytečnosti zaměstnance a 

nadbytečnost zaměstnance je tedy důsledkem přijaté organizační změny. 

 Aby mohlo být rozhodnutí o organizační změně skutečnou příčinou 

nadbytečnosti zaměstnance, musí být dodrženo správné načasování výpovědi. 

Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost musí dát zaměstnavatel 

zaměstnanci v takovém okamžiku, aby se rozhodnutí o organizační změně 

nejdříve stalo účinným a až poté skončil pracovní poměr. Pokud by došlo ke 

skončení pracovního poměru ještě před účinky organizační změny, nemohla by 

být nadbytečnost zaměstnance důsledkem této organizační změny.
144

 

 O příčinné souvislosti mezi rozhodnutím o organizační změně a 

nadbytečností zaměstnance nelze hovořit v případě, kdy se přijaté rozhodnutí o 

organizační změně nedotýká pracoviště, na kterém vykonává práci zaměstnanec, 

který je označen za nadbytečného, ale jiného pracoviště. Aby nadbytečnost 

zaměstnance mohla být důsledkem přijaté organizační změny, nadbytečným by 

musel být označen zaměstnanec pracoviště, kterého se organizační změna přímo 

dotýká. Zaměstnance za nadbytečného nelze označit ani tehdy, má-li dle pracovní 

smlouvy zaměstnavatel právo, aby v rámci své dispoziční pravomoci tomuto 

zaměstnanci přiděloval práci v pracovním místě, které bylo rozhodnutím o 

organizační změně zrušeno. Z hlediska příčinné souvislosti je rozhodující, zda na 

organizační změnou dotčeném pracovišti nadbytečný zaměstnanec opravdu 

pracoval.
145

   

 V případě, že bylo učiněno rozhodnutí o organizační změně, ale účelu 

organizační změny bylo dosaženo jinak (bez nutnosti rozvázání pracovního 

poměru výpovědí), např. v důsledku výpovědi podané jiným zaměstnancem nebo 

uplynutím sjednané doby v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou u 
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jiných zaměstnanců, nemůže být nadbytečnost zaměstnance v příčinné souvislosti 

s tímto rozhodnutím.
146

 

5.2. Fikce nadbytečnosti zaměstnance 

 Jedná se o situaci, kdy byl vedoucí zaměstnanec odvolán nebo se svého 

pracovního místa vzdal. Za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek 

pak zaměstnavatel může s tímto zaměstnancem rozvázat pracovní poměr 

výpovědí dle § 52 písm. c) Zpr. Zaměstnanec je tedy propuštěn výpovědí z 

pracovního poměru pro nadbytečnost, ačkoli se ve skutečnosti o nadbytečnost v 

pravém slova smyslu nejedná. Tento právní institut tedy nazýváme tzv. fikcí 

nadbytečnosti. 

 Zpr tuto problematiku upravuje v § 73a odst. 2. Odvoláním nebo vzdáním 

se pracovního místa vedoucího zaměstnance však pracovní poměr nekončí. 

Zaměstnavatel má povinnost navrhnout zaměstnanci změnu jeho dalšího 

pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho 

zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jedná se o tzv. nabídkovou povinnost, které se 

budu věnovat na následujících stránkách. V případě, že zaměstnavatel pro 

zaměstnance takovou práci nemá, nebo ji tento odmítne, jedná se o překážku v 

práci na straně zaměstnavatele a platí, že je dán výpovědní důvod podle § 52 

písm. c) Zpr.
147

 

 Obdobné podmínky platí i v situaci, kdy v důsledku odvolání vedoucího 

zaměstnance odpadne část pracovní náplně zaměstnance a ten již tedy není ve 

svém pracovním úvazku plně vytížen. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci 

nabídnout změnu sjednaných podmínek a pokud k takové změně nedojde a 

zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne na rozvázání pracovního poměru, 

může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr výpovědí z důvodu fikce 

výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) Zpr ve smyslu § 73a odst. 2 Zpr.
148

 

 Jak se již zmiňuji výše, Zpr upravuje i situaci, kdy zaměstnanec nabízenou 

práci odmítne. I v tomto případě platí, že zaměstnavatel může se zaměstnancem 

rozvázat pracovní poměr výpovědí dle § 52 písm. c) Zpr ve smyslu § 73a odst. 2 

Zpr. Za odmítnutí nabízené práce se nepovažuje pouze projev nesouhlasu 

zaměstnance se svým zařazením na navrhovanou práci, který učinil vůči 
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zaměstnavateli, ale i jednání zaměstnance, které spočívá v nepřijetí návrhu na 

uzavření dohody o jeho dalším pracovním zařazení ve lhůtě, kterou mu k tomu 

určil zaměstnavatel. Tato lhůta však nesmí být nepřiměřeně krátká, pak by se 

jednalo o zneužití práva zaměstnavatele vůči zaměstnanci. Za nepřiměřeně 

krátkou lhůtu je považována taková lhůta, “která zaměstnanci objektivně 

neumožňuje opatřit si takové poznatky o podmínkách výkonu nabízené práce, jež 

jsou objektivně postačující k jeho rozhodnutí o návrhu zaměstnavatele na 

uzavření dohody, tyto poznatky zhodnotit a na základě toho na návrh 

zaměstnavatele reagovat.”
149

  

 NS se ve své judikatuře vyjadřuje k tzv. nabídkové povinnosti 

zaměstnavatele. Dle názoru NS může zaměstnavatel nabídnout zaměstnanci 

odvolanému z funkce i takovou jinou práci, která odpovídá jeho zdravotnímu 

stavu a kvalifikaci, kterou by vykonával v jiném místě, než kde konal svou 

dosavadní práci nebo kde má své bydliště.
150

 Při úvaze, zda zaměstnanec má 

kvalifikaci ve smyslu § 73a odst. 2 Zpr, NS uvádí, “že je třeba přihlížet nejen ke 

znalostem, které zaměstnanec nabyl dosaženým vzděláním a k zaměření tohoto 

vzdělání, ale též k dovednostem a k odborným zkušenostem, které získal výkonem 

dosavadní odborné praxe, a k míře využitelnosti takto získané kvalifikace k 

výkonu práce, kterou by mu zaměstnavatel mohl nabídnout.”
151

 

 Zaměstnanec je dle § 73a odst. 2 Zpr propuštěn výpovědí z pracovního 

poměru pro nadbytečnost, ačkoli se ve skutečnosti o nadbytečnost nejedná. V 

případě zkoumání platnosti takové výpovědi není možné zabývat se tím, jestli se 

pracovník skutečně stal pro zaměstnavatele nadbytečným v příčinné souvislosti s 

rozhodnutím o organizační změně. Zákon zde vytváří fikci nadbytečnosti 

zaměstnance, o skutečnou nadbytečnost se nejedná.
152

 

 Stejně jako u rozhodnutí o organizační změně a doručení výpovědi 

nadbytečnému zaměstnanci je u odvolání zaměstnance z vedoucího místa a 

doručením výpovědi důležité načasování. Zaměstnavatel může zaměstnance 

propustit z pracovního poměru podle fikce nadbytečnosti kdykoli po doručení 

rozhodnutí o odvolání z funkce, i když v té době ještě zaměstnanec výkon své 
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funkce neskončil. Pracovní poměr však musí skončit až po účinnosti odvolání 

zaměstnance z vedoucí funkce.
153

 

 Při odvolání zaměstnance z vedoucího místa, nebo pokud se jej 

zaměstnanec vzdal, může dojít k situaci, kdy jej zaměstnavatel nemůže propustit z 

pracovního poměru podle § 73a odst. 2 Zpr. “Zaměstnavatel nemůže dát 

zaměstnanci výpověď z pracovního poměru podle § 73a odst. 2 Zpr, pokud se 

zaměstnancem při jmenování na vedoucí místo nebo při uzavření dohody o 

možnosti odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa dohodl na tom, že v 

případě odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se 

tohoto místa zaměstnancem jej zařadí na práci, kterou zaměstnanec vykonával 

před svým jmenováním nebo zařazením na vedoucí pracovní místo.”
154

  

 I vedoucího zaměstnance je však možné propustit pro jeho nadbytečnost 

výpovědí dle § 52 písm. c) Zpr, aniž by před takovým skončením pracovního 

poměru musel být zaměstnanec odvolán ze své funkce nebo se jí musel vzdát.
155

 

Je tedy důležité správně rozlišovat situace, kdy byl s vedoucím zaměstnancem 

rozvázán pracovním poměr výpovědí z důvodu “fiktivní nadbytečnosti” a kdy byl 

vedoucí zaměstnanec propuštěn z pracovního poměru, jelikož se stal skutečně 

nadbytečným. Tyto dvě situace rozlišuje také NS, když uvádí, že “o rozvázání 

pracovního poměru podle § 46 odst. 1 písm. c) [nyní § 52 písm. c)] Zpr, (…), jde 

jen tehdy, je-li skutečným důvodem výpovědi nadbytečnost zaměstnance v 

důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách. V příčinné 

souvislosti s rozhodnutím o organizační změně však není samotné rozvázání 

pracovního poměru na základě § 65 odst. 3 [nyní § 73a odst.] Zpr po odvolání 

zaměstnance z funkce v důsledku uplatnění fikce existence výpovědního důvodu 

podle § 46 odst. 1 písm. c) [nyní § 52 písm. c)] Zpr.”
156

 

5.3. Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí 

 O neplatnosti rozvázání pracovního poměru pojednávají § 69 a násl. Zpr. 

Pokud zaměstnavatel neplatně rozvázal se zaměstnancem pracovní poměr 

výpovědí, záleží na zaměstnanci, zda se této neplatnosti u zaměstnavatele dovolá 

a zda neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí uplatní ve lhůtě u 
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soudu.
157

 V případě, že se zaměstnanec rozhodne, že se neplatnosti výpovědi u 

zaměstnavatele dovolá, měl by bez zbytečného odkladu, tj. do skončení 

výpovědní doby, zaměstnavateli oznámit, že považuje výpověď za neplatnou a 

trvá na dalším zaměstnávání. Toto oznámení je jednostranným právním úkonem 

zaměstnance, které je adresované zaměstnavateli a musí mít písemnou formu.
158

  

Dle názoru Vrchního soudu v Praze je možné nahradit požadavek zaměstnance, 

aby jej zaměstnavatel i nadále zaměstnával, žalobou, v níž zaměstnanec uplatnil 

nejen neplatnost rozvázání pracovního poměru, ale také požadavek na náhradu 

mzdy.
159

 

 Nyní záleží na zaměstnavateli, zda se rozhodne zaměstnanci práci i nadále 

přidělovat nebo nikoliv. Pokud se rozhodne zaměstnanci práci přidělovat, vyzve 

jej, aby se do práce dostavil, a výkon práce mu umožní. Zaměstnanec pak bude 

dále vykonávat práci jako by pracovní poměr rozvázán nebyl a to až do doby, než 

bude pravomocně rozhodnuto o neplatnosti rozvázání pracovního poměru.  

 V případě, že se zaměstnavatel rozhodne, že zaměstnanci nadále práci 

přidělovat nebude, pracovní poměr dále trvá a zaměstnavatel je povinen 

poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo platu. Zaměstnanci přísluší náhrada 

ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na 

dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu buď zaměstnavatel umožní pokračovat 

v práci, nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
160

 Právo na 

náhradu mzdy nebo platu pak náleží zaměstnanci pouze v případě, že soud 

pravomocně rozhodne o neplatnosti rozvázání pracovního poměru.
161

 Po 

oznámení zaměstnavateli, že zaměstnanec trvá na přidělování práce, nebo 

společně s ním, musí zaměstnanec zároveň podat žalobu k soudu na určení 

neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a to nejpozději do dvou měsíců poté, 

co měl pracovní poměr skončit.
162

 

 Zákon zaměstnanci nezakazuje, aby své stanovisko měnil, tudíž dle názoru 

NS může zaměstnanec oznámit zaměstnavateli, že netrvá na dalším zaměstnávání, 
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ačkoliv mu předtím sdělil opak. Rozhodným je takové oznámení zaměstnance 

zaměstnavateli, které tu bylo v době rozhodnutí soudu o určení neplatnosti 

rozvázání pracovního poměru, jímž bylo řízení pravomocně skončeno.
163

 

 V případě, že celková doba, za níž by měla zaměstnanci náležet náhrada 

mzdy nebo platu, přesáhne 6 měsíců, může soud na návrh zaměstnavatele jeho 

povinnost k náhradě mzdy nebo platu přiměřeně snížit.
164

 

 Pokud zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpovědí neplatně, ale 

zaměstnanec mu neoznámí, že trvá na dalším zaměstnávání, platí, že pokud se 

zaměstnavatelem nedohodne písemně na jiném dni skončení pracovního poměru, 

že tento skončil dohodou uplynutím výpovědní doby. 
165

 

5.4. Zneužívání výpovědního důvodu nadbytečnosti 

 Domnívám se, že v praxi může být tento výpovědní důvod zaměstnavateli 

zneužit k propuštění tzv. nepohodlných zaměstnanců. Zároveň si však myslím, že 

z rozhodovací praxe soudů je patrné, že se soudy snaží takovým situacím 

předcházet. 

 Při zneužití výpovědního důvodu nadbytečnosti zaměstnavatel nečiní 

rozhodnutí o organizační změně proto, aby přizpůsobil počet zaměstnanců plnění 

svých úkolů, technickému vybavení nebo snížil stav zaměstnanců za účelem 

zvýšení efektivnosti práce, ale činí rozhodnutí o organizační změně již s cílem 

zbavit se konkrétního zaměstnance. Tato organizační změna však bude provedena 

a zaměstnanec obdrží výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost. Z 

judikatury NS vyplývá, že pokud rozhodnutí o organizační změně nebylo přijato k 

dosažení změny úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu 

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny, 

pomocí níž měl být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, 

aby zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém 

kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, a podle svého obsahu nebo 

účelu směřovalo k jinému cíli, je takové rozhodnutí neplatné.”
166

  

 Toto však není řešením pro situace, kdy rozhodnutí o organizační změně 

bylo přijato platně a zaměstnavatel při výběru nadbytečného zaměstnance jednal 
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diskriminačně s cílem zbavit se tak konkrétního nepohodlného zaměstnance. 

Problémem je v tomto případě otázka přezkoumatelnosti rozhodnutí 

zaměstnavatele o výběru zaměstnance, který je nadbytečným. Dle ustálené 

judikatury NS není soud oprávněn přezkoumávat rozhodnutí zaměstnavatele o 

výběru zaměstnance, který je nadbytečným.
167

 Dle názoru ÚS však tato svoboda 

zaměstnavatele podléhá korektivu v podobě zákazu rozlišovat osoby, kterých se 

změny dotknou, podle nepřijatelných kritérií zapovězených zák. č. 2/1993, o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod. ÚS tak usměrňuje úvahu obecných 

soudů, že je záležitostí zaměstnavatele, které zaměstnance v případě 

organizačních změn vybere jako nadbytečné. Dle názoru ÚS je žádoucí pozorně 

zkoumat, zda jako kritérium pro výběr nadbytečných zaměstnanců nebyl skrytě 

zvolen jejich věk (eventuálně snad jiný znak, který byl Zpr vyloučen).
168

 ÚS se 

tak snaží předcházet možné diskriminaci zaměstnanců. 

 V některých případech je pak úmysl zbavit se nepohodlného zaměstnance 

a  zneužití výpovědního důvodu nadbytečnosti zcela evidentní. Je tomu tak např. 

v případech, kdy na pracovní místo, které se uvolnilo údajně nadbytečným 

zaměstnancem, zaměstnavatel přijme nového zaměstnance. Z logiky věci tak 

jasně vyplývá, že zaměstnanec nemohl být pro zaměstnavatele nadbytečným, 

když jeho práce je vykonávána novým zaměstnancem.
169

 

 Vzhledem k dosavadní judikatuře NS považuji následující rozhodnutí NS 

za překvapivé. Jedná se o případ, kdy byl zaměstnanec propuštěn z pracovního 

poměru pro nadbytečnost dle § 52 písm. c) Zpr na základě rozhodnutí 

zaměstnavatele o organizační změně, kdy byla tímto rozhodnutím zrušena 

pracovní pozice ředitele, jehož pracovní náplní bylo řízení obchodní společnosti. 

Řízení společnosti na základě rozhodnutí o organizační změně převzali jednatelé 

společnosti. Propuštěný zaměstnanec s tímto nesouhlasil, kdy přijetí organizační 

změny považoval za účelové a tvrdil, že společnost se jej chtěla “zbavit”. Dle 

názoru NS je v posuzovaném případě nepochybné, že jednání společnosti 

sledovalo od počátku odchod zaměstnance ze společnosti. NS však dále uvádí, že 

“samotnou tuto okolnost, tj. dosažení odchodu zaměstnance z pracovněprávního 

vztahu, jistě nelze považovat za rozpornou s dobrými mravy, neboť skončení 
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vzájemných vztahů zaměstnance a zaměstnavatele je vlastním účelem a smyslem 

výpovědi, jako jednostranného právního úkonu směřujícího ke skončení právního 

vztahu. Je možné, že spory mezi účastníky (zaměstnanec byl v minulosti též 

jednatelem společnosti) mohly být motivem, či pohnutkou k přijetí organizačního 

opatření, jímž bylo zrušeno pracovní místo zaměstnance, nicméně tato skutečnost 

sama o sobě neznamená, že jejím jediným smyslem bylo jej poškodit. Opačný 

názor by však znamenal, že nastanou-li v právnické osobě spory či neshody mezi 

osobami podílejícími se na různých stupních na řízení společnosti, je v tomto 

případě vyloučeno přijmout organizační a personální opatření, které by 

reagovalo na vzniklou situaci a umožnilo další “efektivní” bezporuchovou 

činnost. V projednávané věci je nepochybné, že organizační opatření je skutečné, 

neboť reálně a bez náhrady zrušilo pracovní místo zastávané zaměstnancem, s 

tím, že společnost budou nadále řídit její jednatelé. Za těchto okolností nelze 

dovodit, že by přijaté organizační opatření bylo v rozporu s ustálenými dobrými 

mravy vedeno přímým úmyslem způsobit zaměstnanci újmu.”
170

 Za překvapivé 

toto rozhodnutí považuji především z toho důvodu, že i přesto, že sám NS 

souhlasí s názorem zaměstnance, tedy že přijetí rozhodnutí o organizační změně 

bylo účelové, rozhodl o jeho platnosti. Se závěrem NS se ztotožňuji. Vzhledem ke 

skutečnosti, že zaměstnavatelé mají na rozdíl od zaměstnanců možnost rozvázání 

pracovního poměru značně omezenou, je podle mě správné, že NS rozhodl o tom, 

že výpověď z pracovního poměru je platná. Rozhodnutí se mi zdá spravedlivé, 

jelikož NS se mj. vypořádal s otázkou, zda bylo rozhodnutí o organizační změně v 

souladu s dobrými mravy a zda bylo jeho cílem zaměstnance poškodit. NS zde 

pouze formálně nehodnotil rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně pouze 

z pohledu dosavadní judikatury, (tedy že se jedná pouze o faktický úkon, který 

nelze blíže přezkoumat
171

), ale že se zabýval i dalšími okolnostmi a souvislostmi 

případu a teprve na jejich základě učinil rozhodnutí.  

5.4.1. Příklad z praxe 

 Jako konkrétní příklad zneužití výpovědního důvodu nadbytečnosti 

zaměstnavatelem uvádím případ, na jehož řešení jsem se při své studentské praxi 

v kanceláři JUDr. Miroslava Bukovjana podílela.  
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 Paní B. byla na základě pracovní smlouvy ze dne 29. prosince 2004 

zaměstnána jako matrikářka Městského úřadu ve městě S. V říjnu roku 2009 

nastoupila na mateřskou dovolenou, kterou řádně čerpala až do června roku 2010, 

kdy nastoupila na rodičovskou dovolenou. Před nástupem na mateřskou 

dovolenou podepsala B. prohlášení, že se nebude chtít vrátit dříve než ve věku 3 

let dítěte.  

 Na dobu, kdy byla B. na mateřské a poté rodičovské dovolené, přijalo 

město S. na její pracovní místo nového zaměstnance. S ním byla sjednána 

pracovní smlouva na dobu určitou, dne 2. dubna 2012 byl pracovní poměr změněn 

na dobu neurčitou. 

 Po dovršení věku 3 let dítěte se dne 20. listopadu 2012 vrátila B. zpět do 

zaměstnání a ještě téhož dne jí byla předána výpověď pro nadbytečnost.
172

 

 Výpověď z pracovního poměru si B. převzala osobně v místě svého 

pracoviště, což potvrdila svým podpisem na výpovědi. Výpověď splňovala 

všechny předepsané náležitosti. Výpověď měla písemnou formu a byla označena 

jako výpověď z pracovního poměru.  

 Zaměstnavatel uvádí, že na dobu, kdy B. nemohla vykonávat svou práci, 

jelikož byla toho času na mateřské a rodičovské dovolené, byl zaměstnavatel 

nucen přijmout další matrikářku pro zabezpečení bezproblémového chodu 

matriky. Zároveň byl zaměstnavatel nucen přijmout rozhodnutí o snížení stavu 

zaměstnanců s tím, že nadále může zaměstnávat pouze jednu matrikářku. S 

ohledem na tyto skutečnosti zaměstnavatel rozvázal s B. pracovní poměr 

výpovědí pro nadbytečnost. Zaměstnavatel tedy ve výpovědi jednoznačně projevil 

vůli se zaměstnankyní rozvázat pracovní poměr výpovědí, kdy jako výpovědní 

důvod uvádí § 52 písm. c) Zpr, tedy nadbytečnost zaměstnance. Skutkové 

vymezení výpovědního důvodu ve výpovědi neabsentuje. 

 Z výše uvedených důvodů hodnotím výpověď jako bezvadnou. 

 Dne 28. listopadu 2012 B. zaslala městu S. oznámení
173

, kterým sděluje, 

že trvá na dalším zaměstnávání. B. dále uvádí, že s výpovědí nesouhlasí a trvá na 

tom, aby jí zaměstnavatel dále přiděloval práci dle pracovní smlouvy. Toto 

oznámení bylo městu S. doručeno dne 3. prosince 2012. 
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 viz. Příloha č. 1 
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 Zaměstnavatel B. odpověděl dopisem
174

 ze dne 6. prosince 2012, že na 

výpovědi nadále trvá. Zaměstnavatel zaměstnankyni odmítl přidělovat práci dle 

pracovní smlouvy. 

 Dne 2. dubna 2013 podala B. žalobu o určení neplatnosti výpovědi k 

Okresnímu soudu v Chebu.
175

 V této žalobě žalobkyně soudu sděluje základní 

informace o případu a zároveň se vyjadřuje ke skutečnostem, které uvádí město S. 

- žalovaný - ve výpovědi z pracovního poměru. Žalobkyně konstatuje, že je 

pravda, že po dobu čerpání rodičovské dovolené jí zastupovala jiná 

zaměstnankyně. Žalovaný dne 18. května 2009 na své elektronické úřední desce 

vyvěsil oznámení o vyhlášení výběrového řízení do pracovního poměru na dobu 

určitou na pozici úředník - matrikář/matrikářka.
176

 V záhlaví této vyhlášky je 

jasně stanoveno, že se jedná o pracovní poměr na dobu určitou po dobu čerpání 

rodičovské dovolené. Žalobkyně dále uvádí, že před nástupem na mateřskou 

dovolenou pracovala u žalovaného jako jediná matrikářka a nikdy předtím na této 

pracovní pozici nepůsobili dva zaměstnanci. Žalobkyně se dále vyjadřuje ke své 

údajné nadbytečnosti v tom smyslu, že kdyby byla zastupující zaměstnankyně 

přijata na pracovní pozici matrikářka na dobu určitou - po dobu čerpání 

rodičovské dovolené, nemohlo dojít k nadbytečnosti žalobkyně, když pracovní 

poměr zastupující zaměstnankyně měl uplynutím doby skončit.  

 Žalobkyně soudu sděluje, že s výpovědí nesouhlasí, považuje ji za 

účelovou a dle názoru žalobkyně není dán výpovědní důvod podle § 52 písm. c) 

Zpr. Proto navrhuje vydání rozsudku, který určí, že výpověď podle § 52 písm. c) 

Zpr ze dne 20. listopadu 2012, která byla žalobkyni doručena dne 20. listopadu 

2012, je neplatná. 

 Dne 22. května 2013 bylo k rukám JUDr. Bukovjana doručeno vyjádření 

žalovaného ze dne 2. dubna 2013.
177

 Žalovaný ve své vyjádření uvádí, že je 

pravdou, že v roce 2009 došlo k výběrovému řízení, které uvádí žalobkyně. Dne 

2. dubna 2012 byl však zastupující zaměstnankyni změněn pracovní poměr 

uzavřený na dobu určitou na pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou. Dle 

názoru žalovaného zákon zaměstnavateli umožňuje, aby reguloval počet svých 

zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnával jen takový počet 
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 viz. Příloha č. 3 
175

 viz. Příloha č. 4 
176

 viz. Příloha č. 5 
177

 viz. Příloha č. 6 
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zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám. O 

výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel a 

soud není oprávněn toto rozhodnutí přezkoumávat (žalovaný odkazuje na 

rozsudek NS ze dne 25. září 1998, sp. zn. 2 Cdon 1130/97). Žalovaný dále 

poukazuje na to, že žalobkyně porušila pracovní kázeň, když v době čerpání 

rodičovské dovolené bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele 

vykonávala u jiného zaměstnavatele stejnou činnost, což je v rozporu s § 16 odst. 

4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících. Žalobkyně byla na hrubé porušení kázně 

upozorněna dopisem ze dne 4. září 2012. Žalovaný navrhuje žalobu jako 

nedůvodnou zamítnout. 

 Okresní soud v Chebu vynesl rozsudek
178

 dne 30. září 2013 a rozhodl o 

tom, že výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c) Zpr je neplatná. V 

odůvodnění rozsudku soud shrnuje zjištěné skutečnosti. Dále konstatuje, že 

předmětem žaloby je neplatnost výpovědi z pracovního poměru dle § 52 písm. c) 

Zpr. Soud se také zabývá skutečností, zda byla žaloba podána včas. V sedmém 

odstavci soud shrnuje skutečnosti, které má za prokázané. Soud souhlasí s 

názorem žalovaného, že je to zaměstnavatel, kdo rozhoduje o tom, který ze 

stávajících zaměstnanců se stane nadbytečným. Soud však po prokazování dospěl 

k závěru, že výpověď daná žalobkyni je neplatná, neboť nadbytečnost žalobkyně 

nastala předchozím jednáním žalovaného, kterým nadbytečnost uměle vytvořil. 

Soud odkazuje na rozhodnutí NS ze dne 12. dubna 2005, sp. zn. 21 Cdo 

2095/2004, v němž NS řešil obdobnou situaci. 

 S rozhodnutím Okresního soudu v Chebu souhlasím. Zásadní v celém 

případu byla změna pracovního poměru zastupující zaměstnankyně z pracovního 

poměru na dobu určitou na pracovní poměr na dobu neurčitou. V případě, že by k 

této změně nedošlo, pracovní poměr zastupující zaměstnankyně by skončil 

uplynutím doby a paní B. by se vrátila na své původní místo. Zaměstnavatel by 

neměl důvod k přijímání rozhodnutí o organizačním opatření, kterým by snižoval 

počet zaměstnanců, jelikož by zaměstnával stále pouze 1 matrikářku. Tím, že 

zastupující zaměstnankyni změnil dobu trvání pracovního poměru, uměle zvýšil 

počet svých zaměstnanců na 2. Na základě toho přijal rozhodnutí o organizačním 

opatření s cílem snížit počet zaměstnanců pro zvýšení efektivnosti práce a jako 
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 viz. Příloha č. 7 
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nadbytečného zaměstnance označil paní B. Dle mého názoru nelze přijaté 

rozhodnutí o organizačním opatření považovat za platné, když od počátku byly 

zaměstnavatelem sledovány jiné než uvedené cíle.
179

 Záměrem zaměstnavatele 

bylo od počátku rozvázat s paní B. pracovní poměr. V případě, že by nebylo 

rozhodnutí o organizační změně považováno za platné, nelze hovořit ani o 

příčinné souvislosti mezi takovým rozhodnutím a nadbytečností zaměstnance. Dle 

mého názoru není tedy splněna ani ta nejzákladnější podmínka pro to, aby mohla 

být výpověď z pracovního poměru dle § 52 písm. c) Zpr považována za platnou.   

                                                 
179

 viz. např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. dubna 2005, sp. zn. 21 Cdo 2204/2003 
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6. Závěr 

 Hlavním cílem mé práce byla analýza současné české právní úpravy 

týkající se nadbytečnosti, především pak platné judikatury. Zároveň jsem chtěla 

vytvořit ucelený a srozumitelný výklad, který by mohl případně sloužit jako jakási 

příručka pro zaměstnavatele, která by jim poskytla návod na správné rozvázání 

pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance. 

 Ve druhé kapitole své práce jsem vysvětlila čtenáři základní 

pracovněprávní pojmy. V této části jsem se věnovala především pracovnímu 

poměru a okrajově také dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr a 

zkušební době.  

 Třetí kapitola této práce pojednává o skončení pracovního poměru obecně. 

Čtenáři jsem v této části představila jednotlivé formy skončení pracovního 

poměru.  

 Za stěžejní kapitoly bych označila čtvrtou a pátou kapitolu své práce. I 

když tématem mé práce bylo rozvázání pracovního poměru výpovědí pro 

nadbytečnost zaměstnance, rozdělila jsem výpověď a nadbytečnost do dvou 

samostatných kapitol. Práce je tak práce přehlednější. Čtvrtá kapitola se tedy 

věnuje výpovědi z pracovního poměru. Na začátku kapitoly jsem vyjmenovala a 

zároveň zevrubně popsala jednotlivé náležitosti, které výpověď musí nebo by je 

měla obsahovat tak, aby logicky navazovaly za sebou. Mohlo by se jednat o 

návod pro zaměstnavatele, jak má správně vypracovaná výpověď z pracovního 

poměru vypadat. Druhá část této kapitoly je úvodem do problematiky výpovědi 

dané zaměstnavatelem. Okrajově jsem zde také pojednala o problematice 

hromadného propouštění, jelikož nadbytečnost zaměstnance může být jedním z 

výpovědních důvodů při hromadném propouštění. Pokud je se zaměstnancem 

rozvázán pracovní poměr výpovědí pro nadbytečnost, má zaměstnanec nárok na 

odstupné. Jednu z podkapitol jsem tedy věnovala problematice odstupného. 

 Pátá kapitola se týká přímo nadbytečnosti zaměstnance. Na začátku této 

kapitoly jsem porovnala úpravu výpovědního důvodu nadbytečnosti ve starém 

zákoníku práce a v současné platné právní úpravě pracovního práva. Vzhledem ke 

skutečnosti, že zákonná úprava výpovědní důvod nadbytečnosti příliš 

nekonkretizuje, pracovala jsem v této kapitole především s judikaturou. Dle 

dostupné odborné literatury a judikatury jsem se definovala nadbytečnost a 

vytyčila podmínky, které musí být splněny, aby mohlo dojít k rozvázání 
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pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance, a tyto podmínky 

jsem následně zanalyzovala. Na konci páté kapitoly se zamýšlím nad zneužitím 

tohoto výpovědního důvodu a na příkladech z judikatury se snažím dokázat, že 

soudy se snaží si s tímto zneužíváním co nejlépe poradit. 

 Při psaní této práce jsem došla k závěru, že judikatura týkající se 

nadbytečnosti je vcelku konstantní a zároveň se snaží pružně reagovat na změny, 

které v legislativě neustále probíhají. Domnívám se, že vzhledem ke skutečnosti, 

že zaměstnavatel má možnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí oproti 

zaměstnanci značně omezené, u výpovědního důvodu nadbytečnosti vidím 

tendenci soudů zaměstnavateli ponechat více volnosti. Pozitivně vnímám 

rozhodnutí NS, o kterém se zmiňuji v poslední kapitole, kdy NS rozhodl o 

platnosti výpovědi zaměstnance, i když z okolností případu bylo zcela evidentní, 

že zaměstnavatel zaměstnance propustil účelově a nadbytečnosti spíše “využil”. 

Dle mého názoru toto rozhodnutí však bylo spravedlivé.  

  

   



60 

 

Resumé 

 The aim of thesis “Release of an employee for redundancy” iso to give the 

reader a comprehensive and comprehensible explanation of the dismissal given by 

the employer due to the employee’s redundancy.  

 The thesis is divided into six parts including the introduction and the 

conclusion. In the second chapter the thesis deals with the explanation of basic 

labor-law terms. The terms of employment are described in detail, and terms such 

as “employee” and “employer”, “off-employment agreements” and “trial period” 

are explained.  

 The third chapter deals with the termination of employment in general and 

explains to the reader all the possibilities in which the employment can be 

terminated according to the Labor Code.  

 The fourth chapter deals with the specific form of termination of 

employment - notice of employment. At the same time, the issue of mass layoffs 

and severance pay is outlined in this chapter.  

 The fifth chapter is the central chapter of this thesis. This chapter discusses 

employee redundancy. Redundancy is here discussed from the perspective of the 

Labor Code, especially from the perspective of the Supreme Court case law.  



61 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 

 

Výpověď z pracovního poměru 

  



62 

 

Příloha č. 2 

 

Oznámení o trvání na dalším zaměstnávání  



63 

 

Příloha č. 3 

 

Reakce zaměstnavatele na dopis ze dne 3. 12. 2012  



64 

 

Příloha č. 4 

 

Žaloba o určení neplatnosti výpovědi  



65 

 

  



66 

 

  



67 

 

Příloha č. 5 

 

Nabídka pracovního místa  



68 

 

Příloha č. 6 

 

Vyjádření žalovaného k žalobě  



69 

 

  



70 

 

Příloha č. 7 

 

Rozsudek  



71 

 

  



72 

 

  



73 

 

Seznam použitých zdrojů: 

1. Odborná literatura 

• BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2015. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-290-8. 

 

• BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně 

přepracované vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). 

ISBN 978-80-7400-667-8 

 

• BUKOVJAN, Petr. Zákoník práce s judikaturou. Praha: ASPI, 2008. Zákony s 

judikaturou. ISBN 978-80-7357-403-1. 

 

• DOLEŽÍLEK, Jiří. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. 2., aktualiz. 

a rozš. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. Judikatura (Wolters Kluwer ČR). 

ISBN 978-80-7357-554-0. 

 

• GALVAS, Milan. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8021-8., 

 

• HLOUŠKOVÁ, Pavla. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další 

související předpisy : s komentářem k ... Olomouc: ANAG, 2007. Práce, mzdy, 

pojištění. ISBN 978-80-7263-370-8. 

 

• HŮRKA, Petr. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku: s 

podrobným komentářem k 1.3.2018. 4. aktualizované vydání. Olomouc: 

ANAG, [2018]. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7554-132-1., 

 

• JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem. Praha: BOVA POLYGON, 

2006-^^^^. ISBN 978-80-7273-150-3. 

 

• PAVLÁTOVÁ, Jarmila. Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského 

zákoníku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-



74 

 

80-7380-507-4., 

 

• PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0., 

 

• STRÁNSKÝ, Jaroslav. Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v 

pracovněprávních vztazích. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-

210-7729-4. 

 

• VYSOKAJOVÁ, Margerita. Pracovní právo. Praha: Vysoká škola finanční a 

správní, 2018. Educopress. ISBN 978-80-7408-158-3. 

 

• VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-

955-7 

 

2. Časopisecká literatura 

• BUKOVJAN, Petr. Nadbytečnost zaměstnance a příčinná souvislost. Práce a 

mzda. 2013, 2013(4), 2 

 

• FETTER, Richard W. Správné načasování výpovědi pro nadbytečnost. Bulletin 

advokacie [online]. 2017, 7.9.2017, 2017(9), 2 [cit. 2019-03-23]. ISSN 1805-

8280. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/spravne-nacasovani-

vypovedi-pro-nadbytecnost?browser=full 

 

• FETTER, Richard W. Organizační změny. České noviny [online]. 2007, 

15.2.2007, 2007, 3 [cit. 2019-03-21]. ISSN 1213-5003. Dostupné z: 

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/organizacni-zmeny/236704 

 

• JOUZA, Ladislav. Výpověď pro nadbytečnost. Bulletin advokacie. 2015, 

2015(1-2), 2. ISSN 1210-6348. 

 

• ŠTEFKO, Milan. Výpověď pro nadbytečnost jako nástroj diskriminace z 

důvodu věku. Právní rozhledy. 2018, 2018(15-16), 5. ISSN 1210-6410. 



75 

 

 

3. Právní předpisy 

• zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce 

• zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

• zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 

funkce představitelů státní moci a některých orgánů a soudců 

• zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 

• důvodová zpráva k zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

• důvodová zpráva k zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

• zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

4. Elektronické prameny 

• Výpověď pro nadbytečnost. K&P Partners [online]. Praha: KUBEČKA & 

PROKOP, advokátní kancelár, 2018, 25.7.2018 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: 

https://www.kp-partners.cz/vypoved-pro-nadbytecnost/  

 

6. Soudní judikatura 

• Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08 

• Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. října 2013, sp. zn. IV. ÚS 1703/13 

 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 1967, sp. zn. 6 Cz 193/67 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. července 1968, sp. zn. 6 Cz 49/68 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. října 1996, sp. zn. 3 Cdon 946/96 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. června 1998, sp. zn. 2 Cdon 1797/97 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. srpna 1998, sp. zn. 2 Cdon 1130/97 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. března 1999, sp. zn. 2088/98 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2000, sp. zn. 21 Cdo 227/2000 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. ledna 2001, sp. zn. 21 Cdo 630/2000 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 2001, sp. zn. 21 Cdo 1768/2000 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. října 2001, sp. zn. 21 Cdo 2209/2000 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 1105/2001 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. června 2002, sp. zn. 21 Cdo 1369/2001 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2002, sp. zn. 21 Cdo 1770/2001 
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• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2003, sp. zn. 21 Cdo 521/2003 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2003, sp. zn. 21 Cdo 733/2003 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. února 2004, sp. zn. 21 Cdo 1440/2003 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2004, sp. zn. 21 Cdo 2204/2003 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2004, sp. zn. 21 Cdo 2580/2003 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. března 2005, sp. zn. 21 Cdo 2098/2004 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. května 2006, sp. zn. 21 Cdo 3016/2005 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. září 2005, sp. zn. 21 Cdo 848/2005 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. září 2007, sp. zn. 21 Cdo 3446/2006 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. srpna 2008, sp. zn. 21 Cdo 1715/2008 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, sp. zn. 21 Cdo 2972/2008 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. prosince 2009, sp. zn. 21 Cdo 4999/2008 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. března 2011, sp. zn. 21 Cdo 4897/2009 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2012, sp. zn. 21 Cdo 1520/2011 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. prosince 2012, sp. zn. 21 Cdo 613/2011 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. ledna 2013, sp. zn. 21 Cdo 444/2012 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. března 2013, sp. zn. 21 Cdo 842/2012 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. září 2013, sp. zn. 21 Cdo 2303/2012 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. listopadu 2014, sp. zn. 21 Cdo 

4442/2013 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. prosince 2014, sp. zn. 21 Cdo 610/2013 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. července 2015, sp. zn. 21 Cdo 

3777/2014 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. listopadu 2015, sp. zn. 21 Cdo 

1494/2014 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. května 2016, sp. zn. 21 Cdo 2376/2015 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. března 2017, sp. zn. 21 Cdo 5567/2016 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. března 2017, sp. zn. 21 Cdo 4485/2016 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2017, sp. zn. 21 Cdo 

1628/2017 

 

• Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. prosince 1995, sp. zn. 6 Cdo 

63/95  
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• Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18. prosince 1995, sp. zn. 6 Cdo 

85/95 


