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Mgr. Michal Vrajík, advokát
Mgr. Lukáš Gebouský, advokátní koncipient

Začátkem roku 2022 jsme si připomínali 15 let účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), který po více než čtyřech 
desetiletích nahradil dřívější zákoník práce č. 65/1965 Sb. účinný do 31. prosince 2006 (dále 
jen „dřívější zákoník práce“). Součástí změn, které zákoník práce přinesl, bylo mimo jiné 
zrušení všeobecné nabídkové povinnosti. Tato nabídková povinnost byla zakotvena v § 46 
odst. 2 dřívějšího zákoníku práce a (zjednodušeně řečeno) dávala zaměstnavateli možnost 
dát zaměstnanci výpověď pouze:

 pokud zaměstnavatel neměl možnost zaměstnance dále zaměstnávat v místě, které bylo 
sjednáno jako místo výkonu práce ani v místě jeho bydliště, a to ani po předchozí průpra-
vě; anebo

 zaměstnanec není ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu zaměstna-
vatel nabídl v místě výkonu práce nebo v místě bydliště anebo nebyl ochoten se podrobit 
předchozí průpravě pro tuto jinou práci.
Tato podmínka pro výpověď neplatila pouze v případech, kdy mělo jít o výpověď pro 

porušení pracovní kázně nebo z důvodu, pro který lze okamžitě zrušit pracovní poměr. Op-
tikou dnešního zákoníku práce tak můžeme říci, že tato nabídková povinnost platila prakticky 
pro současné výpovědní důvody podle § 52 písm. a) až f) zákoníku práce, což se z hlediska 
dnešního pojetí pracovněprávních vztahů může zdát už jako obtížně uvěřitelné.

Zákoník práce oproti tomu přišel s liberálnějším pojetím a tzv. nabídkovou povinnost coby 
povinný předpoklad dání výpovědi ze zákoníku práce vyjmul. Zaměstnavatelé sice nadále ně-
kdy nabídkovou povinnost dobrovolně plní, není to ale jejich povinnost.1

Nabídková povinnost jako taková však ze zákoníku práce nezmizela zcela. Nadále 
existuje ve vztahu k zaměstnancům, kteří mohou být ze svého pracovního místa odvo-
láni (a mohou se tohoto místa i vzdát – není-li dále v článku uvedeno jinak, je „odvolaným 
zaměstnancem“ pro zjednodušení myšlen i zaměstnanec, který se vedoucího pracovního 
místa vzdal). Zákonodárce tak volí určitý kompromis. Na jedné straně je u některých pozic pro 
zaměstnavatele žádoucí, aby tito zaměstnanci mohli být s ohledem na odpovědnost, která 
je s těmito pozicemi spojena, odvoláni tzv. ze dne na den a zpravidla bez uvedení důvodu. 
Na straně druhé i u těchto zaměstnanců zákonodárce bral v potaz, že jim je nutné přiznat 
určitou míru ochrany. Právě proto je v § 73a odst. 2 zákoníku práce zakotvena nabídková 
povinnost.

1 Například stěhuje-li se zaměstnavatel, mnohdy svým zaměstnancům nabídne změnu místa výkonu 
práce, než by rozvazoval pracovní poměry z důvodu přemístění zaměstnavatele a k tomu musel vy-
plácet odstupné.
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Účelem tohoto článku je čtenářům osvětlit proces plnění nabídkové povinnosti od oka-
mžiku, kdy zaměstnanec ukončí výkon práce na pracovním místě, z nějž byl odvolán, 
až po okamžik, kdy zaměstnanec započne práci na novém pracovním místě nebo je s ním 
rozvázán pracovní poměr. Rozbor případů, kdy lze zaměstnance z vedoucího pracovního 
místa odvolat, příp. náležitostí rozvázání pracovního poměru, předmětem tohoto článku není 
a autoři odkazují na odbornou literaturu k tomu dostupnou.2

CO JE NABÍDKOVÁ POVINNOST A KDY JE AKTIVOVÁNA?

Nejprve je vhodné vysvětlit, co přesně nabídková povinnost znamená. Jediná zákonná 
definice vyplývající ze zákoníku práce zní následovně: „Odvoláním nebo vzdáním se pracov-
ního místa vedoucího zaměstnance pracovní poměr nekončí; zaměstnavatel je povinen 
tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměst-
navatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Jestliže 
zaměstnavatel nemá pro zaměstnance takovou práci, nebo ji zaměstnanec odmítne, jde 
o překážku v práci na straně zaměstnavatele a současně platí, že je dán výpovědní důvod 
podle § 52 písm. c).“ (viz § 73a odst. 2 zákoníku práce).
Nabídkovou povinnost tak lze stručně specifikovat následovně:

 jde o povinnost uloženou zaměstnavateli spočívající v učinění nabídky zaměstnanci,
 nabídka spočívá v navržení nového pracovního zařazení u zaměstnavatele, přičemž
 musí jít o práci, která odpovídá zdravotnímu stavu a kvalifikaci zaměstnance a
 jde o povinnost, u které zákonodárce (a rovněž související judikatura Nejvyššího soudu) 

předpokládá, že nemusí být vždy objektivně splnitelná.
Podstatou je tedy povinnost zaměstnavatele nabídnout zaměstnanci pokračování v pra-

covním poměru při aktivním výkonu práce (tj. aby u zaměstnance „obratem“ nenastala 
překážka v práci na straně zaměstnavatele). Zaměstnavatel však není vázán dosavadním 
(či dřívějším) druhem práce ani místem výkonu práce.

Zaměstnavatel je naopak při učinění nabídky vázán tím, aby tato nabídka odpovídala 
zdravotnímu stavu a kvalifikaci zaměstnance. Jde o podobné podmínky jako v případě 
převedení zaměstnance na jinou práci, byť tam se kvalifikace zaměstnance bere jako něco, 
co by měl zaměstnavatel vzít v potaz, pokud je to možné (viz § 41 odst. 6 zákoníku práce).

Nabídku odpovídající zdravotnímu stavu chápeme ve shodě s odbornou veřejností jako 
nabídku práce zaměstnanci, „kterou je schopen vykonávat vzhledem ke svému zdravotnímu 
stavu, aniž by tu byl dán důvod k převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. a) nebo b),  
popřípadě k výpovědi z pracovního poměru podle § 52 písm. d) nebo e) (zákoníku práce 
– pozn. autorů)“.3

Nabídku odpovídající kvalifikaci je poté nutné chápat jako takovou nabídku, kdy bude 
určitým způsobem zohledněno dosavadní uplatnění zaměstnance v kombinaci nejen s jeho 
dosaženým vzděláním, ale i s odbornými zkušenostmi, schopnostmi či dovednostmi. Judika-
tura Nejvyššího soudu jako kvalifikaci chápe „souhrn znalostí, dovedností a odborných 
zkušeností, které zaměstnanec získal vzděláním a výkonem odborné praxe a které jsou vy-
užitelné při výkonu jeho práce v pracovněprávních vztazích“ (viz např. rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 11. dubna 2017, sp. zn. 21 Cdo 5567/2016). V praxi si lze představit například 
to, že odvolanému řediteli ekonomického odboru nemusí zaměstnavatel nabídnout pozici 
mistra na dílně, musí mu však nabídnout volnou pozici finančního manažera (v hierarchii 

2 Viz např. ŠUBRT, Bořivoj a VRAJÍK, Michal. Skončení pracovního poměru a dalších základních pra-
covněprávních vztahů v souvislostech. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2019. Odvolatelnosti vedoucích 
zaměstnanců a celému procesu se věnuje kapitola 12, str. 159 a násl.

3 PTÁČEK, Lubomír. § 73a [Následky odvolání a vzdání se pracovního místa]. In: BĚLINA, Miroslav, 
DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 450, marg. č. 23.
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daného zaměstnavatele by šlo o pozici podřízenou řediteli ekonomického odboru, pro niž jsou 
zaměstnavatelem předepsány stejné, resp. mírně snížené požadavky).

Nabídková povinnost není poté povinností absolutní. Zaměstnavatel je povinen nabídku 
učinit pouze tehdy, pokud odpovídající práci pro zaměstnance má. Pokud zaměstna-
vatel takovou vhodnou práci nemá, postupuje obdobně, jako když zaměstnanec učiněnou 
nabídku odmítne (k tomu viz dále).

Pokud jde o otázku, kdy je zaměstnavatel povinen nabídku učinit, tj. kdy má dojít 
k „aktivaci nabídkové povinnosti“, pak primární podmínkou je, že taková nabídka musí být 
činěna vůči zaměstnanci, který byl z vedoucího pracovního místa odvolán anebo 
se tohoto místa vzdal. Zákoník práce tak přiznává právo pokračovat v pracovním poměru 
v jiném pracovním zařazení (je-li možné nabídkovou povinnost splnit) jak zaměstnancům, kteří 
byli odvoláni, tak těm, kteří se pozice sami vzdali.

Odvoláni mohou být především zaměstnanci jmenovaní a dále zaměstnanci, s nimiž toto 
bylo sjednáno v souladu s § 73 odst. 2 a 3 zákoníku práce. Zaměstnanec, kterého je možné 
z vedoucího pracovního místa odvolat, se může daného místa rovněž vzdát.

Pro to, aby mohla být nabídková povinnost aktivována, je nutné splnit též další pod-
mínky, které však vyplývají již ze samotné podstaty pracovního poměru. Nabídkové po-
vinnosti bude zaměstnavatel zproštěn, pokud spolu s odvoláním skončí pracovní poměr 
mezi ním a zaměstnancem (např. bude zaměstnanci doručeno okamžité zrušení pracovního 
poměru, pracovní poměr bude zrušen ve zkušební době, příp. obě strany podepíší dohodu 
o rozvázání pracovního poměru, v jejímž důsledku pracovní poměr skončí).

Obdobně bude zaměstnavatel nabídkové povinnosti zproštěn, pokud před odvoláním 
bylo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem ujednáno, že v případě skončení výkonu 
práce na vedoucím pracovním místě bude zaměstnanec vykonávat práci konkrét-
ního sjednaného druhu (např. takovou, kterou konal před povýšením na pracovní místo, 
z nějž je odvolatelný): „Zaměstnavatel nemůže dát výpověď z pracovního poměru podle § 73a 
odst. 2 věty druhé zák. práce na základě fikce výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) zák. 
práce zaměstnanci, který byl odvolán z vedoucího pracovního místa nebo který se tohoto 
místa vzdal, jestliže se s ním při jeho jmenování na vedoucí pracovní místo nebo při uzavření 
dohody o možnosti odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa dohodl na tom, že v pří-
padě odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se tohoto místa za-
městnancem jej zařadí na práci, kterou zaměstnanec vykonával před svým jmenováním nebo 
zařazením na vedoucí pracovní místo“ (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. května 2016, 
sp. zn. 21 Cdo 2376/2015). Stejně tomu bude v případě, kdy zaměstnanec pro zaměstnavatele 
vedle druhu práce, z nějž byl odvolán, vykonával též další druh práce, který může vyko-
návat po svém odvolání z první pozice: „Zaměstnanec, kterého lze z pracovního místa 
vedoucího zaměstnance odvolat nebo který se může tohoto místa vzdát (§ 73 zák. práce), 
může ve stejném pracovním poměru vedle tohoto vedoucího pracovního místa vykonávat 
práci na jiném pracovním místě (další pracovní funkci). Je-li tento zaměstnanec z pracovního 
místa vedoucího zaměstnance, které zastával vedle dalšího pracovního místa, zaměstnavate-
lem odvolán nebo se tohoto místa vzdá, není zaměstnavatel povinen navrhnout zaměstnanci 
změnu jeho dalšího pracovního zařazení u zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho 
zdravotnímu stavu a kvalifikaci“ (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. listopadu 2017,  
sp. zn. 21 Cdo 5179/2016).
Autoři se domnívají, že ačkoliv to ze zákoníku práce výslovně nevyplývá, zaměstnavatel 
by si obhájil nesplnění nabídkové povinnosti rovněž v případech, kdy:

 zaměstnavatel zaměstnanci dal před skončením výkonu práce na vedoucím pracovním 
místě nebo bezprostředně po něm výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. g) nebo h)  
zákoníku práce,

 zaměstnanec sám dal před skončením výkonu práce na vedoucím pracovním místě vý-
pověď z pracovního poměru,
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 zaměstnanci končí nedlouho po skončení výkonu práce na vedoucím pracovním místě 
pracovní poměr na dobu určitou (pracovní poměr na dobu určitou končí dříve, než 
by skončil pracovní poměr uplynutím výpovědní doby při odmítnutí nabídnuté práce nebo 
neexistenci nabídky).
Ve výše uvedených případech postrádá učinění nabídky smysl a účel a lze předpo-

kládat, že si zaměstnavatel svůj postup obhájí, i pokud by zaměstnanec neučiněním nabídky 
argumentoval ve sporu např. o neplatnost rozvázání pracovního poměru či o náhradu škody, 
příp. i při kontrole ze strany inspektorátu práce.

Oproti tomu vznik překážky v práci na straně zaměstnance nemá na splnění nabídkové 
povinnosti vliv. Pouze za předpokladu, že by šlo o překážku takového charakteru, že by ob-
jektivně byla oslabena možnost zaměstnance se s nabídkou seznámit či by byla oslabena 
možnost zaměstnance se k učiněné nabídce vyjádřit (např. v důsledku hospitalizace zaměst-
nance), lze uvažovat o časovém odložení splnění nabídkové povinnosti (na povinnosti jako 
takové se však nic nemění).

K FORMĚ A OBSAHU NABÍDKY

Za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro aktivaci nabídky a zaměstnavatel má možnost 
zaměstnanci nabídnout práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci, je povinen 
takovou nabídku zaměstnanci učinit. Zaměstnavatel musí učinit nabídku ve vhodné for-
mě a s odpovídajícím obsahem, aby učinil zadost zákonné povinnosti.

Pokud jde o formu učinění nabídky, nabídka zaměstnavatele není důležitou pracov-
něprávní písemností (viz § 334 zákoníku práce) a byť následuje po odvolání zaměstnance 
z vedoucího pracovního místa (či vzdání se tohoto místa) a může předcházet výpovědi z pra-
covního poměru (v případě odmítnutí nabídky či neučinění nabídky pro nedostatek volných 
pracovních míst), přičemž všechny tyto dokumenty důležitými pracovněprávními písemnosti 
jsou, není pro učinění nabídky stanoven žádný formální postup.

Nabídka tak může být učiněna jak ústně, tak písemně. Důležité je, aby se nabídka 
dostala do dispoziční sféry odvolaného zaměstnance a ten se k ní tak mohl v zaměstnava-
telem stanovené lhůtě vyjádřit. Pro vyloučení veškerých pochybností však doporučujeme 
nabídku učinit písemně, aby v případě sporu bylo prokazatelné, že zaměstnavatel nabídku 
učinil. S ohledem na absenci požadované formy však není nutné vytvářet příliš formální do-
kument a za splnění písemné formy autoři považují i kupříkladu zaslání e-mailu zaměstnanci, 
unese-li zaměstnavatel důkazní břemeno, že e-mail byl zaměstnanci doručen a tento se s ním 
měl možnost seznámit.

Obsah nabídky není zákoníkem práce ani jiným právním předpisem přesně stanoven. 
Nejvyšší soud se v tomto směru staví k obsahu nabídky striktně a uvádí, že jedinou po-
vinnou náležitostí je nový druh práce: „Tzv. nabídková povinnost (…) neznamená nic 
jiného než povinnost nabídnout zaměstnanci (…) nový druh práce odpovídající jeho zdravot-
nímu stavu a kvalifikaci“ (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2020, sp. zn. 21  
Cdo 315/2020). To neznamená, že obsahem nabídky nemohou být i další parametry, 
např. místo výkonu práce, ale obecně platí, že neobsahuje-li nabídka další parametry, 
platí, že v pracovním poměru bude pokračováno za stávajících podmínek, tj. na stá-
vajícím místě výkonu práce, za stávající mzdové či platové ohodnocení apod.

Právě proto doporučujeme, aby z nabídky nad rámec zákonných povinností zaměstna-
vatele byly patrné základní parametry nabízené práce (pracovní a mzdové či platové 
podmínky). Nabídka by tak měla kromě druhu práce obsahovat i místo výkonu práce, 
mzdové či platové ohodnocení, bližší podmínky výkonu práce (vybavení pracoviště, posky-
tované benefity aj.), informaci, odkdy má zaměstnanec práci začít vykonávat, a příp. další 
relevantní skutečnosti.
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Současně musí být splněna podmínka, že pracovní místo existuje v době, kdy zaměst-
navatel nabídku činí, a současně je práce na nabízené pozici pro zaměstnavatele po-
třebná: „... nabídková povinnost nemohla být splněna, bylo-li zaměstnanci nabízeno pracovní 
místo, které v době učinění nabídky ještě nebylo zřízeno (...) Jestliže totiž nebylo nabízené pra-
covní místo ke dni podání výpovědi podle § 73a odst. 2 věty druhé zák. práce zřízeno, neměl 
zaměstnavatel v této době potřebu, aby byla nabízená pracovní činnost reálně vykonávána, 
a proto nejde o platnou nabídku podle § 73a odst. 2 věty první zák. práce. Nabízené pracovní 
místo musí být ke dni podání výpovědi podle § 73a odst. 2 věty druhé zák. práce zřízeno také 
proto, že jednání, kterým zaměstnavatel plní svou povinnost navrhnout zaměstnanci uzavření 
dohody o jeho dalším pracovním zařazení, nemusí být vždy vedeno skutečným zájmem za-
městnavatele na tom, aby k uzavření takové dohody došlo (někdy může být záměr sledovaný 
zaměstnavatelem právě opačný). Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že soud musí v řízení 
o neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem zaměstnanci podle § 73a odst. 2 věty druhé 
zák. práce (mimo jiné) zkoumat, zda bylo nabízené pracovní místo v době podání výpovědi 
zřízeno (a výkon takové pracovní činnosti byl pro zaměstnavatele tímto potřebný)“ (viz rozsu-
dek Nejvyššího soudu ze dne 14. března 2018, sp. zn. 21 Cdo 4930/2016).

Otázkou je, jak postupovat v situaci, kdy má zaměstnavatel více vhodných pracovních 
míst. V takovém případě lze postupovat dvojím způsobem. Buď zaměstnavatel pro zaměst-
nance vybere nejvhodnější nabídku při zohlednění kvalifikace zaměstnance a jeho zdravot-
ního stavu a tu zaměstnanci předloží, nebo zaměstnanci předloží na výběr z více pracovních 
míst, a zaměstnanec tak bude mít možnost nabídku akceptovat vícero způsoby. Důležité je, 
že judikatura Nejvyššího soudu dovozuje, že ke splnění nabídkové povinnosti postačí, 
je-li alespoň některé z nabízených pracovních míst pro zaměstnance vhodné: „Pak-
liže je však splněna podmínka odmítnutí zaměstnavatelem nabízené dohody o změně pra-
covního zařazení po odvolání vedoucího zaměstnance z pracovního místa, nastává fikce jeho 
nadbytečnosti již při splnění podmínky, že (alespoň některé) nově nabízené pracovní zařazení 
(objektivně) splňovalo požadavek vhodnosti z hlediska zdravotního stavu a kvalifikace odvo-
laného zaměstnance)“ (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. prosince 2021, sp. zn. 21 
Cdo 1410/2021, a rovněž rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2021, sp. zn. 21 Cdo 
2121/2021). Jinými slovy, i pokud by zaměstnavatel disponoval jiným volným pracovním mís-
tem, které by podle přesvědčení zaměstnance bylo pro něj vhodné (vhodnější), nelze nabíd-
kovou povinnost považovat za nesplněnou jen proto, že zaměstnavatel zaměstnanci nabídl 
pracovní místo, které tento subjektivně považuje za „horší“, pokud je takové místo vhodné 
z hlediska zdravotního stavu a kvalifikace zaměstnance.

Pokud jde o lhůtu pro posouzení nabídky, zákon i v tomto případě mlčí. I zde nicméně 
existuje judikatura Nejvyššího soudu, která dovozuje, že „nepřiměřeně krátkou lhůtou (…) 
by byla lhůta, která by zaměstnanci objektivně neumožňovala opatřit si takové poznatky 
o podmínkách výkonu nabízené práce, jež by byly objektivně postačující k jeho rozhod-
nutí o návrhu zaměstnavatele na uzavření dohody tyto poznatky zhodnotit a na základě toho 
na návrh zaměstnavatele reagovat“ (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. ledna 2018,  
sp. zn. 21 Cdo 4964/2016). Smyslem a účelem lhůty tedy je zaměstnanci umožnit se s nabíd-
kou nejen prokazatelně seznámit, ale rovněž by měl zaměstnanec mít prostor pro rozhodnutí, 
zda nabídku přijme, či nikoliv. Konkrétně v případě, z nějž je výše citováno, tak byla shledána 
nepřiměřenou lhůta v rozsahu několika hodin.

Na druhou stranu za přiměřenou lhůtu už zpravidla lze považovat 2 až 3 kalendářní 
dny. V takovém případě má zpravidla zaměstnanec dostatečný prostor pro zvážení nabídky 
a případné zjištění podrobností. Zaměstnavatel by však měl brát v potaz specifické situace, 
které mohou u zaměstnance nastat, či specifikum doby, ve které nabídku činí. Zaměstna-
vatel by tak neměl poskytovat lhůtu 2 až 3 dní u nabídky učiněné e-mailem např. v den, 
kdy je zaměstnanec po vážném úrazu hospitalizován, nebo činit nabídku 23. prosince 
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večer. Soudy přiměřenost lhůty hodnotí v každém případě zvlášť, přičemž berou v potaz 
mimo jiné i to, jakými informacemi zaměstnanec disponoval (viz rozsudek Nejvyššího soudu  
ze dne 23. prosince 2021, sp. zn. 21 Cdo 1410/2021). Je-li nabídka zaměstnavatelem činěna 
písemně, lze doporučit, aby v písemné nabídce byla uvedena i lhůta k přijetí nabídky.

Lhůta, během které se má zaměstnanec vyjádřit k nabídce, je podle názoru autorů překáž-
kou v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci tak náleží náhrada mzdy či platu ve výši 
průměrného výdělku ve smyslu § 208 zákoníku práce.

DŮSLEDKY PŘIJETÍ ČI ODMÍTNUTÍ NABÍDKY

Jakmile zaměstnavatel učiní nabídku, může situace vyústit pouze ve dvě řešení, a sice:
 zaměstnanec nabídku akceptuje, nebo
 zaměstnanec nabídku odmítne, přičemž za odmítnutí nabídky lze považovat i nevyjád-

ření se k nabídce nebo dodatečné kladení podmínky, leda by nabídka zaměstnavatele ta-
kové kladení podmínek zaměstnanci umožňovala (např. „můžete si vybrat typ služebního 
vozidla z následujícího výčtu“ – pak není odmítnutím nabídky, pakliže zaměstnanec pozici 
akceptuje a vozidlo z výčtu nevybere).
Pokud jde o akceptaci nabídky zaměstnance, zaměstnancovo vyjádření opět nemá 

žádnou stanovenou formu, byť pro vyloučení pochybností lze opět doporučit, aby zaměstna-
vatel po zaměstnanci buď požadoval podepsání písemné akceptace, nebo si vyžádal souhlas 
s nabízenou pozicí alespoň ve formě potvrzení e-mailu.

Touto akceptací dochází fakticky k dohodě o nastoupení zaměstnance na novou pra-
covní pozici, jak dovozuje i judikatura Nejvyššího soudu: „přijme-li nabízenou práci, 
dojde tím ke změně pracovního poměru ohledně dohodnutého druhu práce, popř. též 
místa výkonu práce ve smyslu § 40 odst. 1 zák. práce“ (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 4. října 2018, sp. zn. 21 Cdo 4279/2017). Jedná se o poměrně raritní případ, kdy 
ke změně obsahu pracovního poměru není předepsána písemná forma, protože není 
předepsána ani pro nabídku, ani pro její akceptaci. V praxi se nicméně zpravidla v návaznosti 
na přijetí nabídky (právně nadbytečně) uzavírá též dohoda o změně obsahu pracovního 
poměru, kterou si smluvní strany potvrzují přijetí nabídky ze strany zaměstnance.

Kromě uvedeného musí zaměstnavatel splnit též povinnost informovat písemně za-
městnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru ve smyslu § 37 
odst. 1 zákoníku práce, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy zaměstnanec akceptoval 
nabídku, protože tím dochází ke změně pracovního poměru. Informovat je třeba především 
o těch parametrech, které se přijetím nabídky mění. Typicky půjde o bližší označení druhu 
práce, příp. místa výkonu práce. Může ale jít např. i o údaj o týdenní pracovní době nebo údaj 
o mzdě či platu.

Pokud zaměstnanec nabídku odmítne, vzniká fikce, že je dán výpovědní důvod podle 
§ 52 písm. c) zákoníku práce. Skutečnost, že je výpovědní důvod dán, však ještě neznamená, 
že pracovní poměr automaticky končí. Zaměstnavatel musí pracovní poměr rozvázat, a to výpo-
vědí podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Zcela totožný stav jako při odmítnutí nabídky nastává 
i v situaci, kdy zaměstnavatel vhodné pracovní místo pro zaměstnance nemá, přičemž fikce 
výpovědního důvodu zde vzniká již skončením výkonu práce na vedoucím pracovním místě.
Výpovědní důvod na základě fikce nadbytečnosti se liší od běžného postupu v případě 
dání výpovědi podle § 52 písm. c) zákoníku práce. Konkrétní rozdíly spočívají v následujícím:

 zaměstnavatel nemusí přijmout rozhodnutí o organizační změně,
 protože žádná organizační změna není přijímána, zaměstnance není třeba nejpozději 

při předání výpovědi seznámit s organizační změnou,
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 vedoucí pracovní místo uprázdněné zaměstnancem nemusí být zrušeno a může být znovu 
obsazeno,

 soudní spor o neplatnost výpovědi z tohoto důvodu zpravidla spočívá v tom, že zaměst-
nanec rozporuje odvolání jako takové, příp. (nejčastěji) nesplnění nabídkové 
povinnosti. Zaměstnanci naopak nejsou ku prospěchu argumenty ve smyslu nezrušení 
pracovního místa či neseznámení s organizační změnou,

 zaměstnanci zásadně nenáleží zákonné odstupné; výjimkou je jen případ, je-li důvo-
dem odvolání zaměstnance zrušení pracovního místa, z nějž byl odvolán. 
Naplnění výpovědního důvodu nelze ztotožňovat s povinností zaměstnavatele rozvázat 

pracovní poměr výpovědí. Pokud by např. zaměstnavatel a zaměstnanec rozvázali pracovní 
poměr dohodou nebo se dohodli na tzv. neplaceném volnu na určitou dobu s tím, že zaměst-
navatel očekává uprázdnění vhodného pracovního místa, je i takový postup možný.

Po dobu od odmítnutí nabídky zaměstnancem až do skončení pracovního poměru 
daného zaměstnance trvá překážka v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci 
náleží náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku podle speciální fikce překážky 
v práci stanovené § 73a odst. 2 zákoníku práce.

ZÁVĚR

Nabídková povinnost představuje institut, který zmírňuje dopady odvolání zaměstnance z ve-
doucího pracovního místa, kdy je zaměstnavatel povinen umožnit pokračování zaměstnance 
v pracovním poměru, existuje-li vhodné pracovní místo. Nelze ji však automaticky vnímat jako 
možnost zaměstnance (resp. povinnost zaměstnavatele) udržet si své dosavadní postavení, 
či si dokonce zajistit kariérní postup. V praxi se naopak zpravidla děje, že akceptace nabídky 
bude znamenat zhoršení dosavadního postavení či pokles odvolaného zaměstnance v orga-
nizační struktuře zaměstnavatele.

Rozhodnutí zaměstnance, zda bude nabídku akceptovat, či nikoliv může záviset nejen 
na obsahu nabídky, ale též na důvodech a okolnostech odvolání či na vztahu zaměstnance 
k pracovnímu místu, ze kterého byl odvolán. Ani pokud si je zaměstnavatel takřka jist, že za-
městnanec nabídku akceptovat nebude, nezbavuje jej to povinnosti mu nabídku učinit.

PŘEDPLATNÉ 2023
Předplatné časopisu Praktická personalistika vám bude na rok 2023 
automaticky prodlouženo, objednávku nemusíte zasílat. Zálohová 
faktura na rok 2023 bude vložena do dvojčísla 1–2/2023 a jejím včas-
ným uhrazením si zajistíte pravidelné dodávání časopisu. 

Cena předplatného na rok 2023 činí 1 014 Kč. K předplatnému 
pro rok 2023 obdržíte s prvním číslem zdarma jako dárek sešitové 
vydání publikace Zákoník práce 2023.

Případné změny počtu odebíraných čísel, změny fakturační či do-
dací adresy, změnu kontaktní osoby nebo zrušení odběru nám, 
prosím, sdělte e-mailem či telefonicky. Objednávky předplatného 
a jeho případné změny vyřizuje Ivana Bodnarová, tel. 585 757 430,  
e-mail: obchod@anag.cz.


