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

MOŽNOST POVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE DO PRÁCE 
NA ZRUŠENÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. ledna 2019, sp. zn. 21 Cdo 862/2018 
(dostupný na www.nsoud.cz)

 Skutečnost, že zaměstnavatel přijme jiného zaměstnance na místo uvolněné odchodem 
zaměstnance, kterému byla dána výpověď pro nadbytečnost, je zpravidla důkazem o ne-
opodstatněnosti použitého výpovědního důvodu; v takovém případě totiž nelze hovořit 
o tom, že by se zaměstnanec, resp. druh práce, který na základě pracovní smlouvy vyko-
nává, stal v důsledku přijatého rozhodnutí o organizační změně nadbytečným a že by tedy 
opravdovým důvodem rozvázání pracovního poměru byly okolnosti uvedené v ustanovení 
§ 52 písm. c) zák. práce. Na těchto právních názorech dovolací soud nadále setrvává.

Uvedenou situaci však nelze ztotožňovat s případy, kdy se zaměstnavatel 
v souladu s ustanovením § 69 odst. 1 zák. práce rozhodne začít znovu přidělovat 
práci podle pracovní smlouvy zaměstnanci, kterému dal neplatnou výpověď 
z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce a který mu ozná-
mil, že trvá na dalším zaměstnávání. Ze znění ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce totiž 
ve vztahu ke všem jednostranným právním jednáním zaměstnavatele směřujícím k rozvá-
zání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době, 
jejichž platnost se stala mezi účastníky pracovního poměru spornou, vyplývá předpoklad, 
že zaměstnavatel (po oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání) skutečně 
umožní zaměstnanci, aby nadále práci vykonával, aniž by současně musel přistoupit na 
stanovisko zaměstnance o neplatnosti rozvázání pracovního poměru; náhrada mzdy ve 
výši průměrného výdělku totiž zaměstnanci přísluší jen do dne, kdy mu zaměstnavatel 
umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru. 
Zákon tak bez ohledu na to, z jakého důvodu zaměstnavatel přistoupil k rozvázání pra-
covního poměru se zaměstnancem, výslovně počítá s tím, že (ačkoliv se dodatečně může 
ukázat, že pracovní poměr skončil výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zku-
šební době dříve) zaměstnavatel umožní zaměstnanci pokračovat v práci a zaměstna nec 
bude tuto práci vykonávat. Rozhodnutí o tom, zda tak učiní, nebo bude zaměstnanci 
platit náhradu mzdy, je přitom pouze na zaměstnavateli. Rozhodne-li se umožnit zaměst-
nanci pokračovat v práci, je také pouze jeho věcí, jakým způsobem to v rámci svých po-
měrů na pracovišti zařídí. Vzhledem k tomu u žádného z výpovědních důvodů uvedených 
v ustanovení § 52 zák. práce nelze předem vyloučit možnost situace, že zaměstnavatel  
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 ještě před skončením soudního sporu o neplatnost výpovědi umožní zaměstnanci pokra-
čovat v práci, a odejmout tak zaměstnavateli právo volby, jakým ze způsobů předpoklá-
daných v ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce bude v průběhu soudního sporu o neplatnost 
rozvázání pracovního poměru výpovědí postupovat.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že také tehdy, dal-li zaměstnavatel zaměst-
nanci neplatnou výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) 
zák. práce, může zaměstnavatel zaměstnanci, který platnost rozvázání pracov-
ního poměru neuznává a který trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, podle 
ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce (ještě před skončením sporu o neplatnost 
výpovědi) znovu začít přidělovat práci podle pracovní smlouvy, aniž by to bez 
dalšího znamenalo neopodstatněnost uplatněného výpovědního důvodu.

Komentář
V komentovaném rozsudku řešil Nejvyšší soud situaci, v níž zaměstnavatel přistoupil ke zru-
šení pracovního místa zaměstnance a dání výpovědi pro nadbytečnost. Zaměstnanec s tímto 
postupem nesouhlasil, podal žalobu na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru 
a trval na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával. Zaměstnavatel na toto oznámení rea-
goval tak, že zaměstnance skutečně vyzval, ať se do vyřešení sporu vrátí do práce, tedy k vý-
konu práce v režimu § 69 odst. 1 zákoníku práce. Zaměstnanec však do práce nenastoupil 
a zaměstnavatel s ním proto znovu rozvázal pracovní poměr, tentokrát výpovědí pro závažné 
porušení pracovních povinností spočívající v neomluvených absencích.

Nejvyšší soud za těchto okolností řešil mimo jiné otázku, zda vůbec zaměstnavatel smí 
na oznámení zaměstnance o trvání na dalším zaměstnávání reagovat tím, že zaměstnance 
povolá zpět do práce, když pracovní místo zaměstnance předtím zrušil.

Nejvyšší soud k tomu úvodem připomněl, že znovuobnovení zrušeného pracovního místa, 
tedy přijetí nového zaměstnance na dříve zrušené pracovní místo, zpravidla představuje okol-
nost svědčící o tom, že k žádné organizační změně nedošlo a že tedy výpověď z pracovního 
poměru daná zaměstnanci není platná.

To ovšem nelze podle Nejvyššího soudu směšovat s případem, kdy propuštěný zaměst-
nanec s výpovědí nesouhlasí a trvá na dalším zaměstnávání, čímž mu může vznikat mj. nárok 
na náhradu mzdy nebo platu. V takovém případě je totiž na zaměstnavateli, aby se rozhodl, 
zda výzvě zaměstnance nevyhoví (a riskuje tím, že v případě neúspěchu ve sporu bude povi-
nen zaměstnanci platit náhradu mzdy nebo platu), nebo zda i přes zrušení pracovního místa 
výzvě zaměstnance vyhoví a na dobu soudního sporu ho povolá zpět do práce. Zaměstnavatel 
je i v takovém případě vázán pracovní smlouvou (zejména ujednáním o druhu a místu výkonu 
práce), a nesmí tak zaměstnanci přidělovat jinou než sjednanou práci v jiném než sjednaném 
místě, ale v těchto mezích je věcí zaměstnavatele, jak si poměry na pracovišti zařídí, aby za-
městnanci po dobu trvání soudního sporu mohl přidělovat práci.

Zaměstnavatel proto smí zaměstnance vyzvat, aby se v souladu se svým oznámením 
na dobu trvání soudního sporu vrátil do práce, a to bez ohledu na to, který důvod rozvázání 
pracovního poměru (výpovědí či okamžitým zrušením) vůči zaměstnanci použil.

NÁHRADA ŠKODY PŘI SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 
V DŮSLEDKU ŠIKANY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. února 2019, sp. zn. 21 Cdo 2867/2018
(dostupný na www.nsoud.cz)

Ačkoli diskriminační jednání, kterého se žalovaná vůči žalobci dopustila, bylo 
podle skutkových zjištění soudů úzce spojeno s osobou tehdejšího ředitele P. Z., 
nelze dospět k závěru, že odvoláním P. Z. z funkce dne 5. května 2005 došlo 
k odpadnutí příčinné souvislosti mezi vznikem škody a porušením právních  
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 povinností P. Z. jako zaměstnance žalované jednajícího jejím jménem, neboť nastala ta-
ková podstatná změna poměrů, která má na trvání příčinné souvislosti významný vliv. 
Okolnost, že byl P. Z. z funkce ředitele žalované odvolán, nemá při řešení otázky, zda 
(popřípadě jak dlouho) by žalobce pracoval ve funkci náměstka ředitele pro vědu a vý-
zkum, jestliže by byl chod věcí „normální“, žádnou relevanci a sama o sobě nevypovídá 
nic o tom, zda (popřípadě jak dlouho) by žalobce u žalované pracoval ve funkci náměstka 
ředitele pro vědu a výzkum nebýt výše uvedeného protiprávního jednání ze strany P. Z. 
v červnu a červenci roku 2003. Tuto skutečnost tedy nelze považovat za podstat-
nou změnu poměrů, která má na trvání příčinné souvislosti významný vliv.

Odvolacímu soudu je též třeba vytknout, že se nezabýval žalovanou tvrze-
nými skutečnostmi, že funkce náměstka ředitele pro vědu a výzkum u žalované 
byla nadbytečná a nebyla potřebná, že bezprostředně poté, co byl žalobce z funkce 
náměstka ředitele pro vědu a výzkum odvolán, byl do této funkce jmenován M. J., a to na 
úvazek 0,5, že dne 31. srpna 2004 byl M. J. odvolán a 1. září 2004 byl do funkce náměstka 
pro vědu a výzkum jmenován S. na úvazek 0,2, že po jeho odvolání ke dni 6. ledna 2009 
byl od 7. ledna 2009 do funkce náměstka pro vědu a výzkum jmenován P. W., a to rovněž 
na úvazek 0,2, že od 31. prosince 2010, kdy byl z funkce odvolán, již funkce náměstka 
pro vědu a výzkum nebyla u žalované obsazována a „od 2. ledna 2009“ tato funkce v ne-
mocnici zanikla. Na rozdíl od skutečnosti, zda a jak dlouho pracoval po skončení 
pracovního poměru žalobce u žalované P. Z. ve funkci ředitele žalované, by to-
tiž tyto žalovanou tvrzené skutečnosti mohly představovat podstatnou změnu 
okolností (na straně žalované), které byly rozhodující pro výši nároku na náhradu škody 
[popřípadě též podstatnou změnu poměrů spočívající v odpadnutí příčinné souvislosti 
mezi vznikem škody a porušením právních povinností žalovanou (jejím zaměstnancem)], 
a je proto třeba k nim přihlížet při řešení otázky, zda (popřípadě jak dlouho, v jakém roz-
sahu a vedle jakého dalšího pracovního úvazku) by žalobce pracoval ve funkci náměstka 
ředitele pro vědu a výzkum, jestliže by byl chod věcí „normální“ [nebýt protiprávního 
jednání žalované (jejího zaměstnance)].

Komentář
Komentovaný rozsudek se týká nároku na náhradu škody, který vznesl zaměstnanec vůči 
bývalému zaměstnavateli. Zaměstnanec byl totiž u zaměstnavatele šikanován, kvůli tomu 
rozvázal pracovní poměr dohodou a následně uplatnil na zaměstnavateli nárok na náhradu 
škody ve výši ušlého výdělku s odůvodněním, že kdyby k šikaně nedošlo, pracovní poměr 
by nerozvázal, a tedy by u zaměstnavatele dále pracoval a plynul by mu příjem. Nejvyšší 
soud již dříve dovodil, že základ nároku může být důvodný (viz rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 9. října 2012, sp. zn. 21 Cdo 2204/2011) a soudy od té doby řeší výši nároku.

Konkrétně je potřeba vyřešit nejednoduchou otázku, za jak dlouhé období bývalému 
zaměstnanci náhrada škody náleží, tedy hypoteticky vyložit, jak dlouho by zaměstnanec u za-
městnavatele ještě pracoval, kdyby nerozvázal pracovní poměr kvůli šikaně.

V komentovaném rozsudku pak Nejvyšší soud poskytl dvě vodítka k tomu, jaké argu-
menty lze považovat za relevantní. Především uvedl, že na délku období, za něž náhrada 
škody náleží, nemá vliv, že následně u zaměstnavatele skončil též bývalý nadřízený dotčeného 
zaměstnance, který byl původcem šikany. Jinými slovy – příčinnou souvislost nepřerušuje to, 
že už u zaměstnavatele nepůsobí ten člověk, který se šikany dopouštěl, a to proto, že pro ši-
kanovaného zaměstnance „už je pozdě“ – on už u zaměstnavatele kvůli šikaně pracovní 
poměr ukončil a to, že jeho bývalý nadřízený již u zaměstnavatele také nepracuje, může být 
maximálně morální zadostiučinění. Tento závěr lze považovat za správný.

Na druhou stranu ale Nejvyšší soud považoval za důležité tvrzení, podle nějž pracovní 
místo, které šikanovaný zaměstnanec zastával, bylo postupně zrušeno pro nadbytečnost. 
Rovněž tento závěr je podle názoru autora správný. Zrušení pracovního místa je totiž objek-
tivní stav, tedy pravděpodobně by k němu došlo, i kdyby na daném místě i nadále pracoval 
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šikanovaný zaměstnanec, a vedlo by zřejmě k propuštění zaměstnance z organizačních dů-
vodů pro nadbytečnost s odstupným. Od tohoto okamžiku tedy už není dána příčinná sou-
vislost mezi šikanou a ušlým výdělkem, protože zaměstnanec by o práci k tomuto momentu 
tak jako tak přišel.

Nejvyšší soud dal tedy snad v této věci nyní již dostatečně konkrétní vodítka a soudy bu-
dou schopny věc dořešit. Zaměstnanec v této věci totiž ukončil pracovní poměr v srpnu 2003 
a spor proti bývalému zaměstnavateli vedou aktuálně již jeho dědicové – on sám se odškod-
nění, bohužel, nedočkal.
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