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bonusy. Uvedená problematika je v mnoha ohledech odlišná od srážek ze mzdy, přičemž řada 
souvisejících otázek dosud není uspokojivě vyřešena a povědomí všech zúčastněných stran 
o tomto exekučním nástroji je bohužel často jen mlhavé. 

Obdobně se plátci mzdy trápí také ve složitém insolvenčním řízení, jež zahrnuje hned 
několik fází a rozlišuje rozdílné způsoby řešení úpadku zaměstnance. Konkrétní postupy 
uplatňované v praxi jsou velmi rozmanité a občas bohužel také obdobně zatížené ne zcela 
profesionálním počínáním některých zúčastněných stran. Obě témata si tak zaslouží podrob-
nější samostatné pojednání.

JUDr. Jan BREBURDA,
odborník v oblasti exekucí a v oblasti daňového procesu

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 
Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Z HLEDISKA ZÁKONÍKU PRÁCE
Z pozice advokáta praktikujícího hlavně v oblasti pracovního práva by se skoro chtělo říci, že 
blažen ten, kdo nikdy nedočetl zákoník práce1) až do konce. Společná ustanovení zákoníku 
(§ 300 až § 363) v sobě totiž skrývají nejednu výkladově problematickou oblast, jako je 
například doručování písemností (hlavně pokud jde o doručování písemností souvisejících 
se skončením pracovního poměru zaměstnancům), konkurenční doložka (hlavně pokud jde 
o možnost odstoupení od ní) a rovněž přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 
Naposledy uvedená oblast je předmětem výkladu na následujících stranách.

Co znamená přechod práv a povinností?

Úvodem několik obecných poznámek. Zaměstnavatel a zaměstnanec se spolu domlouvají 
na výkonu závislé práce. Jedním z jejích rysů je rovněž osobní výkon práce ze strany zaměst-
nance. Pracovněprávní vztahy (zejména pracovní poměr) jsou svou povahou dlouhodobé 
a vytváří mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem určité pouto, které se vyznačuje vysokou 
mírou vzájemného sepětí a hospodářské závislosti.

Proto také zákoník práce vylučuje v pracovněprávních vztazích uzavření smluv ve pro-
spěch nebo k tíži třetí osoby, postoupení pohledávky ze základního pracovněprávního vzta-
hu, převzetí dluhu zaměstnance nebo zaměstnavatele, či dokonce postoupení celé pracovní 
smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Zaměstnanci se nemohou ani 

1)   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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zavázat, že budou určitou povinnost plnit společně a nerozdílně (viz § 346d odst. 3 až 6 
zákoníku práce).

Jednoduše řečeno – zaměstnavatel a zaměstnanec jsou zavázáni osobně a není 
možné, aby se jedna nebo druhá strana během pracovněprávního vztahu „vyměni-
la“ za jinou osobu. Zákoník práce tím respektuje zásadu, podle níž je zakázána nucená prá-
ce. Výjimkou je právě přechod práv a povinností, u něhož zákoník práce upřednostňuje 
zájem na nerušeném trvání pracovněprávního vztahu před jeho nuceným skončením, když 
úkoly nebo činnosti původního zaměstnavatele jsou v plném rozsahu zachovány a pouze je 
plní nebo vykonává jiná osoba (jiný zaměstnavatel).

Přechod práv a povinností tedy vede k tomu, že se ze zákona změní osoba zaměstna-
vatele, přičemž pracovněprávní vztah nadále pokračuje bez jakýchkoliv jiných změn.

V jakých případech k přechodu práv a povinností dochází?

Kamenem úrazu české úpravy přechodu práv a povinností je především její šíře. Existují při-
tom dvě skupiny případů, kdy k přechodu práv a povinností dochází.

Případy stanovené zvláštním právním předpisem

K přechodu práv a povinností dochází v případech stanovených zvláštním právním před-
pisem. Takovým předpisem je zejména občanský zákoník2), zákon o přeměnách obchodních 
společností a družstev3) a rovněž zákon o veřejných dražbách.4) K přechodu práv a povinností 
podle těchto právních předpisů dojde při:
 fúzi (§ 178 odst. 1 občanského zákoníku);
 rozdělení (§ 179 odst. 1 občanského zákoníku);
 převodu jmění na společníka (§ 337 odst. 1 zákona o přeměnách obchodních společností 

a družstev);
 koupi závodu nebo jeho části (§ 2175 odst. 2 občanského zákoníku);
 pachtu závodu nebo jeho části (§ 2349 odst. 2 občanského zákoníku);
 nabytí závodu nebo pobočky ve veřejné dražbě (§ 30 odst. 2 zákona o veřejných draž-

bách).5)

V těchto případech zpravidla nečiní přechod práv a povinností větší problémy. Naopak 
– nabyvatel většinou počítá s tím, že kromě hmotného vybavení movitého i nemovitého, 
know-how apod. získává rovněž zaměstnance, kteří příslušné činnosti vykonávají a zabez-
pečují.

PŘÍKLAD 1

Společnost Červený humr, s. r. o., fúzuje se svou mateřskou společností Modrý 
humr, s. r. o. Společnost Červený humr, s. r. o., fúzí zanikne a veškeré její jmění 
přejde ze zákona na společnost Modrý humr, s. r. o. 

Rovněž zaměstnanci společnosti Červený humr, s. r. o., v důsledku fúze ze zákona přejdou 
na společnost Modrý humr, s. r. o., a jejich pracovněprávní vztahy budou beze změny pokra-
čovat.

2)   Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3)   Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších před-

pisů.
4)   Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. 
5)   Při veřejné dražbě dochází k přechodu práv a povinností dnem, kdy byl vydražený závod či pobočka 

předán nabyvateli. Srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 2015, sp. zn. 21 Cdo 
2207/2015.
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Případy stanovené zákoníkem práce

K přechodu práv a povinností dále dochází v případech splňujících defi nici podle § 338 
odst. 2 zákoníku práce. Uvedená defi nice je ovšem velmi široká, protože zahrnuje všechny 
případy, kdy dochází k převodu celé činnosti zaměstnavatele nebo její části nebo k převodu 
všech úkolů zaměstnavatele nebo jejich části.

Ve všech těchto případech dochází rovněž k přechodu práv a povinností z pracovněpráv-
ních vztahů a přejímající zaměstnavatel proto spolu s činností nebo úkoly „dostane“ rovněž 
zaměstnance, kteří tyto činnosti nebo úkoly dosud vykonávali. Do této kategorie spadají 
mimo jiné i případy outsourcingu, insourcingu, franšízingu a rovněž změny dodavatelů.
Skutečná šíře tohoto ustanovení se nejlépe ukáže ve světle judikatury Nejvyššího soudu. 
Nejvyšší soud tak již dovodil, že:
 „smlouva, kterou žalovaný převedl laboratorní zařízení a další movité věci potřebné 

k provozování stomatologické laboratoře, nepochybně představuje, spolu s tím, že 
nabyvatelka se stala nájemcem nebytových prostor dříve pronajatých žalovanému, 
ve kterých začala bez přerušení provozovat stomatologickou laboratoř místo 
žalovaného po převzetí většiny jeho zákazníků a s většinou jeho zaměstnanců, 
právní skutečnost, s níž je spojen přechod práv a povinností“;6)

 „dohoda o ,ukončení platnosti franšízingové smlouvy o provozování centra krásy’, 
na základě níž žalovaný převzal od společnosti, která ,centrum krásy’ provozovala, 
prostory, v nichž se ,centrum krásy’ nacházelo, spolu s veškerým vybavením, zaříze-
ním a zásobami potřebnými k provozování tohoto centra, nepochybně představuje, 
spolu s tím, že žalovaný bez přerušení začal provozovat ,centrum krásy’ namísto 
této společnosti, právní skutečnost, s níž je spojen přechod práv a povinností’;7)

 „k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo úkolů za-
městnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, který má za následek přechod 
práv a povinností z pracovněprávních vztahů na přejímajícího zaměstnavatele, dochází 
i v případě ukončení nájmu nebytových prostor, v nichž dosavadní zaměstnavatel 
provozuje svou činnost (plní své úkoly), a uzavření smlouvy o nájmu těchto prostor 
mezi pronajímatelem a novým nájemcem, který v nich pokračuje v plnění úkolů 
nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu; 
okolnost, zda součástí nájmu nebytových prostor jsou též věci sloužící k činnosti provozo-
vané v těchto prostorech, zde není významná.“8)

Právě tyto případy činí v praxi největší problémy, protože velkou část zaměstnavatelů 
a zaměstnanců ani nenapadne, že by třeba jen změnou nájemce nebo ukončením franšízy 
došlo k tomu, že nový nájemce či provozovatel dostane od původního nájemce (provozo-
vatele) nechtěný „dáreček“ v podobě jeho zaměstnanců.

K přechodu práv a povinností přitom dochází ze zákona, a proto se mu nelze smluvně 
vyhnout (k možnostem obejití právní úpravy srov. dále v textu).

Jaké jsou důsledky přechodu práv a povinností?

Poté, co byl osvětlen rozsah případů, v nichž k přechodu práv a povinností dochází, je třeba 
se věnovat důsledkům přechodu práv a povinností.

Přechod práv a povinností dopadá na všechny pracovněprávní vztahy. Přejímající za-
městnavatel tak přebírá jak zaměstnance v pracovním poměru, tak zaměstnance pracující 
na základě některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. na základě dohody 
o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce). Přechod práv a povinností dopadá 
na všechny zaměstnance, včetně zaměstnanců na překážkách v práci (například dočasně 

6)   Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. ledna 2014, sp. zn. 21 Cdo 753/2013.
7)   Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2014, sp. zn. 21 Cdo 3046/2013.
8)   Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. července 2016, sp. zn. 21 Cdo 3712/2015.
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práce neschopných nebo čerpajících mateřskou či rodičovskou dovolenou) a zaměstnanců 
čerpajících k datu přechodu dovolenou apod. Přejímající zaměstnavatel si nemůže vy-
bírat a převzít jen některé zaměstnance. Ze zákona přejímá všechny, kterých se 
přechod týká.

PŘÍKLAD 2

Pan Horák je v době přechodu práv a povinností dlouhodobě uvolněn pro výkon 
funkce starosty. 

I přesto se jej přechod práv a povinností týká a pracovní poměr pana Horáka přejde k přejí-
majícímu zaměstnavateli.

PŘÍKLAD 3

Paní Votočková pracuje u zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti. 

Pokud dojde k přechodu práv a povinností, týká se i paní Votočkové a její pracovněprávní 
vztah přejde k přejímajícímu zaměstnavateli. 

Pracovněprávní vztahy přechází na nového zaměstnavatele v nezměněné podobě, 
tzn. včetně případných ujednání o mzdě, kratší pracovní době, době určité, zkušeb-
ní době, konkurenční doložce apod.

PŘÍKLAD 4 

Pan Morávek má v pracovní smlouvě sjednánu konkurenční doložku. 

V případě přechodu práv a povinností tato konkurenční doložka přechází na přejímajícího 
zaměstnavatele. Až pan Morávek pracovní poměr u tohoto přejímajícího zaměstnavatele 
jednou ukončí, bude vázán konkurenční doložkou a nebude moci přejímajícímu zaměstnava-
teli po sjednanou dobu konkurovat, ale bude za to od přejímajícího zaměstnavatele pobírat 
peněžité vyrovnání.

Na přejímajícího zaměstnavatele přechází rovněž práva a povinnosti z kolektivních smluv, 
která se vztahovala na přecházející zaměstnance. Tato práva a povinnosti ovšem přechází 
pouze na dobu účinnosti, nejdéle však do konce kalendářního roku následujícího po přecho-
du práv a povinností.

PŘÍKLAD 5

Okolnosti jako v příkladu 1. K přechodu práv a povinností dojde k 1. prosinci 2016. 
U zanikající společnosti Červený humr, s. r. o., platila kolektivní smlouva sjednaná 
na dobu do 31. prosince 2016. 

Tato kolektivní smlouva přejde rovněž na nástupnickou společnost Modrý humr, s. r. o., 
a bude ji vázat po celou zbývající dobu své účinnosti do 31. prosince 2016.

PŘÍKLAD 6

Okolnosti jako v příkladu 1. K přechodu práv a povinností dojde k 1. prosinci 2016. 
U zanikající společnosti Červený humr, s. r. o., platila kolektivní smlouva sjednaná 
na dobu do 31. prosince 2018. 

Tato kolektivní smlouva přejde rovněž na nástupnickou společnost Modrý humr, s. r. o., ale 
bude ji vázat jen do 31. prosince 2017, což je konec roku následujícího po přechodu.

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
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Zajímavý problém může nastat, když je kolektivní smlouva uzavřena se zpětnou účin-
ností, což je podle § 26 odst. 2 zákoníku práce povolený přístup. Například k přechodu práv 
a povinností dojde dne 1. února 2017 a následně je dne 15. února 2017 uzavřena u původ-
ního zaměstnavatele kolektivní smlouva s účinností zpětně od 1. ledna 2017. Podle názoru 
autora takto uzavřená kolektivní smlouva přejímajícího zaměstnavatele neváže, 
neboť i když zpětně upravuje nároky zaměstnanců ještě před přechodem práv 
a povinností, k datu přechodu neexistovala.9)

Pokud při přechodu práv a povinností působí zástupci zaměstnanců jak u dosavadního, 
tak u přejímajícího zaměstnavatele, plní přejímající zaměstnavatel povinnosti vůči všem tako-
vým zástupcům, nedohodnou-li se mezi sebou na jiném postupu. Pouze pokud po přechodu 
práv a povinností zanikne některá z více rad zaměstnanců, přebírá ze zákona její funkci jiná 
existující rada zaměstnanců.

Co musí při přechodu práv a povinností učinit zaměstnavatelé?

Již bylo vysvětleno, že k přechodu práv a povinností dochází ze zákona, bez nutnosti se 
na tom s dotčenými zaměstnanci domlouvat, uzavírat s nimi dodatky k pracovním smlou-
vám apod. Zákoník práce nicméně od zaměstnavatelů (jak dosavadního, tak přejí-
majícího) požaduje, aby dotčené zaměstnance o přechodu práv a povinností včas 
informovali.
Informace musí být písemná a musí obsahovat přinejmenším:
 stanovené nebo navržené datum převodu (například datum účinnosti fúze, očekávané 

datum prodeje závodu);
 důvody převodu (typicky právní a ekonomické. Právním důvodem převodu bude například 

odštěpení části zaměstnavatele. Ekonomickým důvodem převodu může být například 
úprava vnitřní struktury podnikatelského seskupení za účelem zkvalitnění a zefektivnění 
jeho fungování);

 právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance (zde jde hlavně o vy-
světlení, jaké praktické dopady bude mít převod na dotčené zaměstnance); a

 připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům.
Informace je určena především odborovým organizacím a radám zaměstnanců. Se 

zástupci zaměstnanců je následně zaměstnavatel povinen přechod práv a povinností 
i projednat. Porušení těchto povinností je podle okolností přestupkem podle § 10 odst. 1 
zákona o inspekci práce10) nebo správním deliktem podle § 23 odst. 1 zákona o inspekci práce, 
za nějž hrozí dosavadnímu i přejímajícímu zaměstnavateli pokuta až do výše 200 000 Kč.

Jen pokud u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců nepůsobí, jsou 
zaměstnavatelé povinni informovat jednotlivé dotčené zaměstnance napřímo a přechod práv 
a povinností s nimi projednat.

Pokud by zaměstnavatelé povinnost informovat a projednat přechod práv a povinností 
řádně a včas nesplnili, byli by povinni nahradit škodu, která by v souvislosti s tím dotčeným 
zaměstnancům, případně odborovým organizacím vznikla. Obdobně se již vyjádřila i judika-
tura Nejvyššího soudu.11)

Zákonem stanovené povinnosti jsou tímto vyčerpány, nicméně z praktického pohledu by 
se měli dosavadní a přejímající zaměstnavatel ještě mezi sebou dohodnout na mnoha prak-
tických otázkách spojených s přechodem práv a povinností. Může jít například o zajištění vý-
platy mezd, kompenzaci nevyčerpané nebo naopak přečerpané dovolené, předání osobních 
spisů zaměstnanců apod.

 9) Obdobně vyznívají i závěry rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 18. července 2013, 
sp. zn. C-426/11.

 10) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.  
 11) Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. března 2013, sp. zn. 21 Cdo 268/2012.
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Jak se může zaměstnanec přechodu práv a povinností bránit?

Článek se doposud věnoval především pohledu zaměstnavatelů. Co ale může s přechodem 
práv a povinností dělat zaměstnanec, který si při uzavření pracovní smlouvy nebo některé 
z dohod vybral zaměstnavatele a nyní se mu má tento zaměstnavatel jednostranně změnit?

Především je třeba potvrdit, že zaměstnanec nemá nástroje, kterými by přechodu 
práv a povinností zabránil. Zaměstnanec tedy musí vyjít z toho, že v pracovněprávním 
vztahu u původního zaměstnavatele pokračovat nemůže a zůstávají mu tak dvě možnosti. 
Především může po přechodu práv a povinností pracovat u přejímajícího zaměstnavatele.
Druhou možností je, že zaměstnanec sám dá výpověď z pracovního poměru a zdůvodní ji 
přechodem práv a povinností k přejímajícímu zaměstnavateli. Pro tento případ stanoví záko-
ník práce dvě důležité výjimky ze standardní právní úpravy výpovědi dané zaměstnancem:
 z § 51a vyplývá, že byla-li výpověď zaměstnancem dána v souvislosti s přechodem 

práv a povinností, skončí pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dni 
nabytí účinnosti přechodu práv a povinností. Výpovědní doba tedy nečiní klasické 
dva měsíce, ale je zkrácena jen do dne, který předchází přechodu. Tím je zajištěno, aby 
zaměstnanec nemusel konat práci pro někoho, koho si dobrovolně nezvolil za svého za-
městnavatele;

 z § 339a vyplývá, že dal-li zaměstnanec výpověď do dvou měsíců od nabytí účin-
nosti přechodu práv a povinností, může se u soudu domáhat určení, že důvodem 
výpovědi bylo podstatné zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem. 
Pokud zaměstnanec uspěje, má vůči přejímajícímu zaměstnavateli nárok na odstupné 
ve výši, v níž by náleželo při výpovědi z důvodů organizačních změn (tedy až trojnásobek 
průměrného výdělku).

PŘÍKLAD 7

Paní Tomášková, zaměstnankyně společnosti Červený humr, s. r. o., z příkladů 5 
a 6 se rozhodne, že nechce pracovat pro společnost Modrý humr, s. r. o. Z tohoto 
důvodu dala u společnosti Červený humr, s. r. o., dne 12. listopadu 2016 výpověď. 

Pracovní poměr paní Tomáškové by normálně na základě výpovědi skončil až 31. ledna 2017 
uplynutím dvouměsíční výpovědní doby. Protože ale paní Tomášková dala výpověď v sou-
vislosti s přechodem práv a povinností, skončí její pracovní poměr už 30. listopadu 2016. 
Do práce ke společnosti Modrý humr, s. r. o., už paní Tomášková tedy nenastoupí.

Jak se může zaměstnavatel přechodu práv a povinností vyhnout?

Výše uvedené povinnosti a vůbec celková složitost přechodu práv a povinností může některé 
zaměstnavatele vést k tomu, že se raději pokusí přechodu práv a povinností vyhnout. Nej-
častějším způsobem je to, že dosavadní zaměstnavatel s dotčenými zaměstnanci 
rozváže pracovní poměr dohodou ke dni předcházejícímu dni přechodu a přejímají-
cí zaměstnavatel s nimi naváže nový pracovní poměr ke dni přechodu.

Toto řešení je obcházením právní úpravy, je v přímém rozporu s právem Evropské 
unie a judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Je navíc riskantní pro zaměstnance a ne-
domyšlené pro všechny účastníky, nicméně bohužel našlo podporu v judikatuře Nejvyššího 
soudu.12) I přesto je třeba toto řešení důsledně odmítnout jako nesprávné a nelze je zaměst-
navatelům ani zaměstnancům doporučit.13)

12)   Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. září 2014, sp. zn. 21 Cdo 3046/2013, uveřejněný 
pod č. 27/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní.

13)   Podrobně viz RANDLOVÁ, N., VRAJÍK, M. Lze se vyhnout přechodu práv a povinností? Praktická 
personalistika, 2015, č. 9–10, s. 38–44.
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Jaký vliv má přechod práv a povinností na probíhající soudní spory?

V rámci výkladu výše bylo vysvětleno, že přechod práv a povinností dopadá na všechny 
existující pracovněprávní vztahy, ale pochopitelně se netýká zaměstnanců, jejichž pra-
covněprávní vztah přede dnem účinnosti přechodu práv a povinností již skončil. Co však 
dělat v případech, kdy byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr (například výpovědí 
nebo okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele), pracovní poměr již skončil, zaměstna-
nec však trvá na dalším zaměstnávání, napadl platnost rozvázání pracovního poměru soudní 
cestou a ke dni přechodu práv a povinností soudní řízení stále probíhá.

V takovém případě existuje nejistota, zda pracovní poměr ke dni přechodu práv 
a povinností trvá, či nikoliv. Jestliže totiž soud určí, že byl pracovní poměr rozvázán ne-
platně, pak ke dni přechodu práv a povinností trval a pracovní poměr takového zaměstnance 
přešel na nového zaměstnavatele. Naopak, jestliže zaměstnanec v soudním řízení úspěšný 
nebude, pak ke dni přechodu práv a povinností pracovní poměr již neexistoval a přejít na no-
vého zaměstnavatele nemohl.

Jak přejímající, tak původní zaměstnavatel by si v takové situaci měli uvědomit, že je zde 
riziko, že pracovní poměr ke dni přechodu práv a povinností existuje a přechází na přejímají-
cího zaměstnavatele, a z opatrnosti s tímto zaměstnancem zacházet tak, jako by jeho 
pracovní poměr existoval, tedy jej především o přechodu práv a povinností řádně 
a včas informovat. Od toho, zda tuto povinnost splní a zda na ni zaměstnanec procesně 
správným způsobem zareaguje (viz dále), se bude odvíjet další průběh sporu.
V úvahu přichází následující scénáře14):
 Zaměstnavatelé zaměstnance o přechodu práv a povinností řádně informují (nebo se 

zaměstnanec o přechodu práv a povinností jinak dozví) a zaměstnanec na základě toho 
navrhne vstup přejímajícího zaměstnavatele do soudního řízení.

 Přechod práv a povinností totiž pro probíhající soudní řízení znamená, že na místo původ-
ního zaměstnavatele má jako žalovaný do sporu vstoupit přejímající zaměstnavatel, pro-
tože na něj práva a povinnosti z pracovního poměru přešla. Soud o vstupu přejímajícího 
zaměstnavatele do řízení rozhodne jen na návrh žalujícího zaměstnance, tj. nezjišťuje tuto 
skutečnost z úřední moci ani na ni žalujícího zaměstnance neupozorňuje.

 V takovém případě, pokud zaměstnanec ve sporu uspěje, jeho pracovní poměr 
nadále trvá, a to u přejímajícího zaměstnavatele. Ten je také povinen uspokojit pří-
padný nárok zaměstnance na náhradu mzdy nebo platu za dobu trvání soudního sporu.

 Zaměstnavatelé zaměstnance řádně o přechodu práv a povinností řádně informují, ale 
zaměstnanec procesně nijak nezareaguje.

 V takovém případě, i když zaměstnanec ve sporu uspěje, bude neplatnost výpovědi 
či okamžitého zrušení pracovního poměru (méně často dohody či zrušení ve zkušeb-
ní době) určena jen vůči původnímu zaměstnavateli. Protože soudní rozhodnutí 
je závazné jen pro účastníky sporu, znamená to, že přejímající zaměstnavatel 
nebude povinen zaměstnance zaměstnávat ani mu platit náhradu mzdy. Původní 
zaměstnavatel pak uspokojí nárok zaměstnance na náhradu mzdy nebo platu za dobu 
trvání soudního sporu jen do data přechodu práv a povinností.

 Zaměstnavatelé zaměstnance řádně o přechodu práv a povinností neinformují, a zaměst-
nanec proto procesně nijak nezareaguje.

 Řešení je zdánlivě stejné jako v předchozím případě, tj. zaměstnanec si vysoudil neplatnost 
rozvázání pracovního poměru jen vůči původnímu zaměstnavateli a přejímajícího zaměst-
navatele takové rozhodnutí vůbec nemusí zajímat.

14)  V judikatuře Nejvyššího soudu viz zejména rozsudky ze dne 24. února 2010, sp. zn. 21 
Cdo 4780/2008, ze dne 26. března 2013, sp. zn. 21 Cdo 268/2012, a ze dne 20. listopadu 2014, 
sp. zn. 21 Cdo 3229/2013.
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 Jenže – protože důvodem procesní chyby zaměstnance bylo porušení povinností pů-
vodního i přejímajícího zaměstnavatele řádně a včas informovat o přechodu práv 
a povinností, má zaměstnanec nárok na náhradu vzniklé škody, a to jak vůči pů-
vodnímu, tak vůči přejímajícímu zaměstnavateli. Škoda bude spočívat především v ušlém 
výdělku za dobu soudního sporu a zřejmě i za blíže neupřesněnou dobu, po kterou by 
pracovní poměr dále trval. Konkrétní výše škody je velmi obtížně vyčíslitelná a jde o otáz-
ku, nad kterou se zapotí i zkušený soudní znalec;

 Zaměstnavatelé o přechodu práv a povinností řádně informují odborovou organizaci nebo 
radu zaměstnanců, která však opomene předat tuto informaci zaměstnanci, a zaměstna-
nec proto procesně nijak nezareaguje.

 Zde je řešení v podstatě nejsložitější, protože do něj vstupuje třetí strana – odborová 
organizace nebo rada zaměstnanců, která porušila své povinnosti. Zaměstnanec si tedy 
vysoudí neplatnost rozvázání pracovního poměru jen vůči původnímu zaměstnavateli 
a nového zaměstnavatele takové rozhodnutí nezajímá. Nárok na náhradu škody je 
podle názoru autora dán i zde, avšak ne vůči zaměstnavatelům (ti své povinnosti 
splnili), ale vůči odborové organizaci nebo radě zaměstnanců, která neinformovala 
zaměstnance o tom, že k přechodu práv a povinností došlo.

Jak to vypadá s přechodem práv a povinností z pohledu novely zákoníku 

práce?

Přechod práv a povinností patří rovněž mezi oblasti, jichž se dotkne připravovaná novela 
zákoníku práce. Pokud by byla přijata v aktuálně dostupném znění15), mělo by dojít přede-
vším ke zúžení případů, při nichž dojde k přechodu práv a povinností. Zákoník práce by měl 
totiž nově přesněji vymezit, co se rozumí převodem činností (převod úkolů bude ze zákona 
vypuštěn). Pro převod činností by se mělo vyžadovat současné splnění několika podmínek, 
jmenovitě:
 stejný nebo obdobný způsob a rozsah výkonu činností po převodu;
 činnosti nespočívají zcela nebo převážně v dodávání zboží;
 existence organizované skupiny zaměstnanců vytvořené cíleně za účelem výhradního 

nebo převážného výkonu činností;
 nejde o činnosti krátkodobé nebo jednorázové;
 převádí se i hmotný majetek nebo právo jeho užívání (požívání), pokud je tento majetek 

pro výkon převáděné činnosti zásadní.
Druhá změna se bude týkat výpovědní doby při výpovědi dané v souvislosti s přechodem 

práv a povinností. Současné znění zákoníku práce totiž nepamatuje na případy, kdy je za-
městnanec o přechodu informován opožděně, nebo dokonce vůbec. Nově by proto mělo být 
stanoveno, že i v těchto případech může zaměstnanec dát výpověď z pracovního poměru, 
a to až do dvou měsíců po datu přechodu. Výpovědní doba by měla činit pouze 15 dní, aby 
byl zaměstnanec po co nejkratší dobu nucen pracovat u přejímajícího zaměstnavatele.

Do data účinnosti novely však i nadále platí znění zákoníku práce, jak bylo rozebráno 
výše, se všemi svými klady i zápory.

Mgr. Michal VRAJÍK,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

15)   K datu přípravy tohoto článku jde o Sněmovní tisk č. 903, přičemž prozatím probíhá druhé čtení 
v Poslanecké sněmovně.
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