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aby byl offer letter uchazeči zasílán s důraznou výhradou, že nejde o konečný návrh smlouvy, 
že se jedná pouze o prozatímní shrnutí dosavadního jednání, a že tedy uchazeč „nemá nic 
jisté“. Flexibilitu zaměstnavatele lze do určité míry podpořit i podmíněním nabídky (např. do-
ložením určitých doporučení, doplněním vzdělání uchazeče atd.). Pochopitelně lze doporučit 
i to, aby zaměstnavatelé offer lettery neplýtvali a zasílali je pouze těm uchazečům, u nichž 
jsou si takřka jisti, že jejich práci budou poptávat. Prakticky může pomoci i to, aby v offer let-
teru byla uvedena zkušební doba, což může významně usnadnit případné následné ukončení 
pracovního poměru.5

Formuluje-li zaměstnavatel offer letter, měl by v každém případě dbát ještě na jednu věc, 
a to riziko	tzv.	přijetí	nabídky	s	výhradou	(§	1740	občanského	zákoníku). Občanský zá-
koník totiž již nevyžaduje absolutní shodu obou účastníků ohledně obsahu smlouvy – tj. (pra-
covní) smlouva může vzniknout i v případě, kdy uchazeč má k obsahu nabídky obsažené 
v offer letteru výhrady a navrhne určitou nepodstatnou změnu (otázka „podstatnosti“ změny 
ovšem bude vyřešena až soudní praxí). Řešení jsou dvě – buď zaměstnavatel v rámci nabídky 
předem výslovně vyloučí její přijetí s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou, což je optimální ře-
šení, nebo bude bedlivě sledovat a neprodleně odmítat případné protinávrhy uchazeče.

5  Srov. VRAJÍK, M. Závaznost nabídky práce učiněné e-mailem. Praktická personalistika, 2016, č. 7–8.
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ZKRÁCENÍ ZKUŠEBNÍ DOBY
Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	3.	dubna	2017,	sp.	zn.	21	Cdo	1755/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

Smyslem (účelem) sjednání zkušební doby je, aby si účastníci pracovního poměru až 
do jejího uplynutí prakticky ověřili („vyzkoušeli“), zda jejich pracovní poměr odpovídá 
tomu, s čím do něho vstupovali, tedy zda zaměstnanec splňuje zaměstnavatelovo očeká-
vání v přístupu k plnění pracovních povinností a splňuje všechny předpoklady pro řádný 
výkon práce, a na druhé straně zda zaměstnanci vyhovují druh práce, místo výkonu prá-
ce, mzdové (platové) nebo jiné pracovní podmínky.

Z	toho,	že	sjednanou	zkušební	dobu	není	možné	platně	dodatečně	pro-	
dloužit,	nelze	–	jak	se	dovolatelka	mylně	domnívá	–	„analogicky“	(„argumentum		
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per	ana	logiam“)	dovozovat,	že	sjednanou	zkušební	dobu	nelze	platně	ani	doda-
tečně	zkrátit.	Jak bylo uvedeno výše, smyslem (účelem) sjednání zkušební doby je, aby 
účastníci pracovního poměru získali (mohli získat) poznatky potřebné k rozhodnutí, zda 
budou chtít v pracovním poměru dále pokračovat nebo zda ho ukončí. Není však vylou-
čeno, aby tyto potřebné poznatky získali dříve a ještě před uplynutím sjednané zkušební 
doby jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec usoudili, že pracovní poměr splňuje jejich oče-
kávání a že výkon práce ve sjednaném pracovním poměru oběma stranám vyhovuje.  
Protože zákon vylučuje pouze dodatečné prodloužení zkušební doby, nikoli její zkrácení, 
není za této situace důvod bránit účastníkům pracovního poměru v tom, aby smluvně 
(na základě vzájemné dohody) původně sjednanou zkušební dobu dodatečně zkrátili. 
Rovněž v tomto případě se – přes opačné úvahy dovolatelky – uplatní „obecná zásada 
rovnosti účastníků pracovní smlouvy“, neboť – jak správně naznačil v této souvislosti od-
volací soud – účastníci tím sice ztrácejí možnost jednoduše ukončit ihned pracovní poměr, 
na straně druhé však získávají „jistotu a relativní trvalost“ pracovního poměru, o němž 
oba usoudili, že odpovídá jejich potřebám a očekáváním.

Z uvedených důvodů dospěl dovolací soud k závěru, že zkušební	dobu	sjednanou	
podle	ustanovení	§	35	zákoníku	práce	mohou	účastníci	pracovního	poměru	
na	základě	vzájemné	dohody	dodatečně	zkrátit. Odvolací soud proto v souladu se 
zákonem dovodil, že mezi žalovanou a žalobkyněmi došlo dohodami obsaženými v do-
datcích k pracovním smlouvám ze dne 1. listopadu 2011 k platnému dodatečnému zkrá-
cení zkušební doby, původně sjednané na dobu tří měsíců, na jeden měsíc.

Komentář
V zajímavém rozsudku z poslední doby se Nejvyšší soud zabýval případem dvou zaměst-
nankyň, které měly v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem sjednánu standardní, tříměsíční 
zkušební dobu. Tato zkušební doba byla následně dodatky k pracovním smlouvám zkrácena 
na jeden měsíc. Zhruba dva a půl měsíce po vzniku pracovního poměru se zaměstnava-
tel rozhodl s oběma zaměstnankyněmi rozvázat pracovní poměr. Učinil tak jeho zrušením 
ve zkušební době s poukazem na to, že sjednanou zkušební dobu nelze podle zákoníku práce 
prodloužit a analogicky ji nelze ani zkrátit.

Tomuto názoru zaměstnavatele však obecné soudy nepřisvědčily a na stranu zaměstnavatele 
 se nepřiklonil ani Nejvyšší soud. Ten v citovaném rozsudku vysvětlil, že zkušební	doba	je	
dobou	relativní	nejistoty,	neboť	během	ní	může	jak	zaměstnavatel,	tak	zaměstnanec	
ze	dne	na	den	zrušit	pracovní	poměr	bez	uvedení	důvodu. Aby pracovní právo mohlo 
plnit svou ochrannou funkci, nemůže být zkušební doba příliš dlouhá a musí být jasně dané 
podmínky pro její sjednání. Tomuto konceptu odpovídá následující úprava obsažená v § 35 
zákoníku práce:

■ Možnost sjednat zkušební dobu nejpozději	v	den	nástupu	do	práce, případně v den, 
který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (jde-li o pra-
covní místo, na němž se pracovní poměr zakládá jmenováním, nikoliv pracovní smlouvou);

■ Omezení maximální délky trvání zkušební doby na 3	měsíce (respektive u vedoucích za-
městnanců na 6 měsíců);

■ Omezení maximální délky trvání zkušební doby v případě pracovního poměru na dobu 
určitou nejvýše na polovinu	doby	jeho	trvání (opět ale nikdy ne více než na 3 měsíce, 
respektive u vedoucích zaměstnanců na 6 měsíců);

■ Absolutní zákaz zkušební	dobu	smluvně	prodlužovat. Zkušební doba se nicméně ze 
zákona automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměst-
nanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené, a to proto, 
že v této době zkušební doba neplní svůj účel.
Postavení zaměstnance a právní jistotě však naopak vůbec	neškodí,	je-li	zkušební	doba	

dodatečně	dohodou	zkrácena. Opačný závěr nelze dovozovat ani analogicky ze zákazu 
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dodatečného prodlužování zkušební doby. Proto i Nejvyšší soud dovodil a postavil najisto, že 
sjednanou zkušební dobu nelze sice dodatečně, po vzniku pracovního poměru prodloužit, lze 
ji však dohodou stran kdykoliv zkrátit. Lze ještě dodat, že jakmile je zkušební doba zkrácena, 
nelze ji už znovu prodloužit do původní délky. Pak už se totiž použije pravidlo o nemožnosti 
prodlužování zkušební doby.

NABÍDKOVÁ POVINNOST PO ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE 
Z VEDOUCÍHO MÍSTA
Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	2.	března	2017,	sp.	zn.	21	Cdo	5567/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

Kvalifikací zaměstnance se rozumí souhrn znalostí, dovedností a odborných zkušeností, 
které zaměstnanec získal vzděláním a výkonem odborné praxe a které jsou využitelné 
při výkonu jeho práce v pracovněprávních vztazích (§ 1 zákoníku práce). Jednotlivé kva-
lifikace je možné v jejich vzájemném poměru z hlediska jejich významnosti klasifikovat 
jako nižší a vyšší. Vyšší kvalifikace je dána zejména vyšším stupněm vzdělání, popří-
padě délkou odborné praxe zaměstnance. Vzhledem k tomu, že společenské hodno-
cení práce se projevuje též v jejím odměňování, může při této hierarchizaci posloužit 
i porovnání průměrných mezd dosahovaných za práce vyžadující jednotlivé kvalifikace, 
popřípadě – tam, kde se uplatňují – charakteristik platových tříd stanovených v platových   
předpisech pro práce, k jejichž výkonu kvalifikace slouží, a jim odpovídajících platových 
tarifů (srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2016,  
sp. zn. 21 Cdo 2305/2015).

Při posuzování, zda zaměstnanec má kvalifikaci potřebnou k výkonu práce, kterou 
je mu zaměstnavatel – v kladném případě – podle ustanovení § 73a odst. 2 části první 
věty za středníkem zákoníku práce povinen nabídnout (za předpokladu, že tato práce 
odpovídá též zdravotnímu stavu zaměstnance), je	třeba	přihlížet	nejen	ke	znalos-
tem,	které	zaměstnanec	nabyl	dosaženým	vzděláním,	ale	též	k	dovednostem	
a	odborným	zkušenostem, které získal výkonem dosavadní odborné praxe a které 
spolu s teoretickými znalostmi nabytými vzděláním tvoří – jak vyplývá z výše uvedeného 
– jeho kvalifikaci, a k míře jejich využitelnosti pro tuto práci. Kromě	zaměření	vzdělání	
zaměstnance	určitého	stupně	je	proto	významná	i	povaha	jeho	odborné	praxe	
po	ukončení	vzdělání,	a	to	v	porovnání	se	zaměřením	vzdělání	a	odborné	praxe, 
jimiž se zpravidla získávají znalosti, dovednosti a odborné zkušenosti potřebné k výkonu 
uvedené práce.

Z uvedeného vztaženo na projednávanou věc vyplývá, že při	posuzování,	zda	ža-
lobce	měl	kvalifikaci	na	práci	ředitele	sekce	řízení	dopravy	a	práci	výkonného	
ředitele	úseku	„business	development	pro	eGovernment	a	ICT“ a zda proto byla 
žalovaná povinna tato pracovní místa žalobci podle ustanovení § 73a odst. 2 části první 
věty za středníkem zákoníku práce nabídnout (navrhnout žalobci jeho pracovní zařazení 
na některou z těchto prací po jeho odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele od-
boru investic), měl	odvolací	soud	přihlížet	nejen	k	tomu,	že	žalobce	splňoval	pro	
výkon	těchto	prací	obecný	požadavek	žalované	na	vysokoškolské	vzdělání,	ale	
i	k	zaměření	jím	absolvovaného	studia,	a	že	se	měl	zabývat	též	tím,	jaká	byla	
povaha	jeho	odborné	praxe	po	ukončení	vzdělání,	a	to	v	porovnání	se	zaměře-
ním	vzdělání	a	odborné	praxe, jimiž lze zpravidla získat znalosti, dovednosti a odborné 
zkušenosti potřebné k výkonu práce ředitele sekce řízení dopravy a práce výkonného 
ředitele úseku „business development pro  eGovernment a ICT“.
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Komentář
Zákoník práce u vybraných zaměstnanců umožňuje, aby je zaměstnavatel při splnění zá-
konných podmínek odvolal z jimi zastávaného vedoucího pracovního místa. Toto odvolání 
však samo o sobě neznamená skončení pracovního poměru. Pracovní poměr po odvolání 
i nadále trvá, zaměstnanec je však bez druhu práce (pracovního zařazení) a zaměstnavatel 
je povinen zaměstnanci nabídnout nové pracovní zařazení odpovídající zdravotnímu stavu 
a kvalifikaci zaměstnance. Teprve pokud takové zařazení zaměstnanec odmítne nebo za-
městnavatel pro zaměstnance vhodnou práci nemá, může dát zaměstnavatel zaměstnanci 
výpověď z pracovního poměru.

V komentovaném rozsudku Nejvyšší soud blíže vyložil pojem „kvalifikace“, který není zá-
koníkem práce definován, ale hraje klíčovou roli při posouzení, zda je určité pracovní zařazení 
pro odvolaného zaměstnance vhodné. Nejvyšší soud konkrétně řešil případ zaměstnance od-
volaného z vedoucího pracovního místa ředitele odboru investic. Zaměstnanec dostal od za-
městnavatele po odvolání výpověď z pracovního místa s poukazem na to, že zaměstnavatel 
pro něj další vhodné místo nemá.

Zaměstnanec se však dovolával neplatnosti této výpovědi s poukazem na to, že u za-
městnavatele byla nejméně dvě vhodná místa, a to ředitele sekce řízení dopravy a výkonného 
ředitele úseku business development pro eGovernment a ICT. Obecné soudy se přiklonily 
na stranu zaměstnance, když shodně uvedly, že pro obě pozice bylo zaměstnavatelem poža-
dováno vysokoškolské vzdělání, což zaměstnanec splňoval, a měl tedy pro výkon této práce 
potřebnou kvalifikaci.

Toto posouzení však neobstálo u Nejvyššího soudu, a to jako příliš	zjednodušující. Po-
jem kvalifikace totiž nelze	zúžit	jen	na	dosažené	vzdělání. Kvalifikací je třeba rozumět 
souhrn	všech	znalostí,	dovedností	i	odborných	zkušeností zaměstnance, které může 
využít pro výkon závislé práce.

Kvalifikace	se	nezískává	jen	vzděláním,	ale	též	praxí. Pro posouzení, zda je zaměst-
nanec kvalifikován pro výkon určité práce, tak nestačí	posoudit,	zda	dosáhl	určitého	
stupně	vzdělání (například středoškolského, vyššího odborného či vysokoškolského), ale je	
nutno	zkoumat	rovněž	oborové	zaměření	jeho	vzdělání,	dosaženou	praxi	po	studiu,	
další	samovzdělávací	aktivity	zaměstnance po ukončení školní docházky atd.

NADBYTEČNOST A ZVÝŠENÁ POTŘEBA PRÁCE
Rozsudek	Nejvyššího	soudu	ČR	ze	dne	22.	března	2017,	sp.	zn.	21	Cdo	4485/2016
(dostupný na www.nsoud.cz)

V posuzovaném případě rozhodla žalovaná dne 2. dubna 2014 o organizační změně 
spočívající ve zrušení pracovního místa „učitele hry na klarinet a saxofon“ s kratší pra-
covní dobou a nahrazením jej pracovním místem „učitele hry na klarinet a saxofon“ se 
stanovenou týdenní pracovní dobou, neboť došlo k navýšení počtu žáků hry na klarinet 
a saxofon a žalovaná potřebovala výkon práce „učitele hry na klarinet a saxofon“ ve vět-
ším rozsahu.

Podle ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu se zaměstnanec	stane	pro	za-
městnavatele	nadbytečným,	jestliže	jeho	práce,	kterou	je	povinen	konat	podle	
pracovní	smlouvy	v	rámci	sjednaného	druhu	práce,	pro	zaměstnavatele	není	
na	základě	rozhodnutí	o	organizační	změně	zcela	nebo	v	dosavadním	rozsahu	(ná-
plni)	v	dalším	období	potřebná. Z uvedeného vyplývá, že nadbytečnost	zaměstnance	
musí	být	posuzována	pouze	s	ohledem	na	druh	práce (daný rozsahem – náplní), který 
zaměstnanec podle pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává a jehož ujednání patří 
k podstatným náležitostem pracovní smlouvy (srov. § 34 odst. 1 zákoníku práce). Vedle pod-
statných (esenciálních) náležitostí si mohou účastníci v pracovní smlouvě dohodnout i další 
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(pracovní a mzdové) podmínky, na kterých mají zájem, mezi něž patří (mimo jiné) také 
ujednání kratší pracovní doby podle ustanovení § 80 zákoníku práce (k tomu srov. rozsu-
dek Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2011, sp. zn. 21 Cdo 1395/2010). Ujednání	
o	dalších	(pracovních	a	mzdových)	podmínkách	však	nemohou	být	zvažována	
při	posuzování	nadbytečnosti	zaměstnance	ve	smyslu	ustanovení	§	52	písm.	c)	
zákoníku	práce, která je (v příčinné souvislosti s organizační změnou) dána pouze další 
(ne)potřebností druhu práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Odvolací	soud	tedy	
v	posuzovaném	případě	došel	ke	správnému	závěru	o	tom,	že	žalobce	se	nemo-
hl	stát	pro	žalovanou	nadbytečným,	neboť	druh	práce,	který	žalobce	pro	žalo-
vanou	podle	pracovní	smlouvy	vykonával	(„učitel	hry	na	klarinet	a	saxofon“)	se	
nestal	pro	žalovanou	v	příčinné	souvislosti	s	organizační	změnou	nepotřebným,	
ale	žalovaná	jej	nadále	potřebovala	ve	větším	rozsahu, a že pro právní posouzení 
věci nemá význam, zda žalovaná nabídla žalobci změnu pracovní smlouvy spočívající 
v ujednání stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení § 79 odst. 1 zákoníku 
práce.

Komentář
V tomto rozsudku se Nejvyšší soud vrátil k tradičnímu předmětu pracovněprávních sporů, 
a to k výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance. Okolnosti případu byly 
v tomto případě poměrně specifické. Zaměstnavatel (kterým byla základní umělecká škola) 
dal výpověď zaměstnanci – učiteli hry na klarinet a saxofon, který se pro něj stal nadbyteč-
ným. Nadbytečnost však nebyla dána tím, že by škola učitele již nepotřebovala, ale naopak 
tím, že učitel pracoval pouze na částečný úvazek a škola nově potřebovala učitele na plný 
úvazek.

Soudy se za této situace přiklonily na stranu zaměstnance a jejich názor podpořil i Nej-
vyšší soud. Ten konkrétně dovodil, že stav	nadbytečnosti	se	posuzuje	ve	vztahu	k	druhu	
práce	zaměstnance	a	k	tomu,	zda	tento	druh	práce	zaměstnavatel	potřebuje,	či	niko-
liv.	Ostatní	dohodnuté	podmínky, jako je například kratší pracovní doba (částečný úvazek) 
nebo třeba určitý způsob rozvržení pracovní doby, na	to,	zda	je	zaměstnanec	nadbytečný,	
naopak	vliv	nemají. Ještě jinak řečeno: Nemůže být nadbytečným zaměstnanec, jehož práci 
zaměstnavatel nadále potřebuje, a to dokonce ve vyšším rozsahu než dosud.

Tento názor vyjádřený soudy je sice akademicky	správný,	ale	velmi	nevhodný	pro	
praxi. Soudy totiž při svém posouzení buď nezohlednily, nebo spíše nevyhodnotily jako vý-
znamné to, že dohodnuté	podmínky,	včetně	rozsahu	úvazku,	lze	měnit	jen	po	dohodě	
se	zaměstnancem. Doporučení odvolacího soudu, aby zaměstnavatel přijal nového zaměst-
nance na částečný úvazek v potřebném rozsahu, působí (s přihlédnutím k situaci na trhu 
práce) jako skutečná „knížecí rada“.

Zákoník práce přitom nikde nestanoví, že nadbytečnost zaměstnance musí nutně souviset 
jedině s druhem jeho práce. Toto dovozuje pouze doktrína a soudní praxe. Zákoník práce nijak 
neomezuje, čím je dána nadbytečnost zaměstnance. Pokud zákoník práce umožňuje, aby nad-
bytečnost vznikla i tzv. jinou organizační změnou, podle názoru autora to lze vykládat i tak, 
že organizační změnou je i taková změna, kterou se zruší pracovní místo na částečný úvazek 
a zřídí se pracovní místo na plný úvazek.

Taková změna je odůvodněna i tím, že po zaměstnavateli by (z hlediska veškeré admi-
nistrativy spojené se zaměstnáváním) nemělo být požadováno, aby zaměstnával více za-
městnanců, než je nutné. Je tedy samozřejmě vhodné, aby zaměstnavatel nejdříve nabídl 
nadbytečnému zaměstnanci navýšení úvazku na plný, a soudy by k tomuto měly přihlížet, 
pokud hodnotí, zda výpověď nebyla účelová. Z	pohledu	autora	však	není	správný	zá-
věr,	podle	něhož	organizační	změna	nemůže	spočívat	v	tom,	že	se	zrušuje	pracovní	
místo	na	částečný	úvazek	a	zřizuje	se	pracovní	místo	na	plný	úvazek.
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