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SOCIÁLNÍ OCHRANA ZAMċSTNANCģ
PěI RESTRUKTURALIZACI PODNIKģ
Úvod
S rozvojem spoleþného trhu a postupným poznáním, že tento rozvoj spoleþného
trhu sám o sobČ nevyĜeší otázky sociální povahy, se v éĜe „zlatého vČku“ evropské
sociální politiky vČnuje velká pozornost sociální ochranČ zamČstnancĤ, kteĜí mohou být
dotþeni zmČnami ve struktuĜe podnikĤ, které nastávají v dĤsledku ekonomických zmČn.
Mezi smČrnicemi, které se zabývají sociální ochranou zamČstnancĤ, mají základní
význam smČrnice týkající se pĜevodĤ podnikĤ. Úpravou obsaženou ve smČrnicích má být
zajištČno to, aby postavení zamČstnancĤ v pĜípadČ zmČn na stranČ zamČstnavatele bylo
zachováno zejména tak, že jim bude umožnČno pokraþovat v zamČstnání s novým
zamČstnavatelem. Úþelem tČchto smČrnic je zajistit, aby restrukturalizace podnikĤ uvnitĜ
spoleþného trhu nepĤsobila negativnČ na zamČstnance v dotþených podnicích.1
SouþasnČ je také vyslovován názor, že tyto úpravy se pokoušejí harmonizovat právní stav
mezi þlenskými státy úþastnými na spoleþném trhu zejména s ohledem na problematiku
nákladĤ.2 Daná problematika je aktuální i vzhledem k ekonomickým podmínkám
souþasnosti, protože finanþní a ekonomická krize, která postihla spoleþnost, se velmi
výraznČ promítá do obchodního svČta, dochází k výraznČjšímu propouštČní zamČstnancĤ,
podniky zanikají, popĜípadČ se rĤzným zpĤsobem sluþují þi rozdČlují a v neposlední ĜadČ
dochází samozĜejmČ i k úpadkĤm, které se rovnČž promítají do sociálního postavení
zamČstnancĤ.3 V práci jsou zkoumány smČrnice zabývající se jednotlivými otázkami
spadajícími pod obecnČjší pojem „restrukturalizace podnikĤ“, jinými slovy Ĝeþeno, jsou
zkoumány dopady související se zmČnami v zamČstnavatelských subjektech, které
mohou mít zejména sociální dopady na zamČstnance. PostupnČ bude vČnována
pozornost následkĤm pĜevodĤ podnikĤ a podnikání, následkĤm hromadného propouštČní
zamČstnancĤ a následkĤm vyvolaným platební neschopností zamČstnavatele. Uvedená
problematika bude vždy zkoumána z pohledu komunitárního práva vþetnČ jeho dotváĜení
rozhodovací praxí Evropského soudního dvora a následnČ bude vČnována pozornost
implementaci smČrnic upravujících zkoumanou problematiku do þeského právního Ĝádu
a pĜedevším do þeského pracovního práva. Uvedená práce je zpracována v rámci
výzkumného zámČru Právnické fakulty Masarykovy univerzity „Evropský kontext vývoje
þeského práva po roce 2004“.

1
2

3

ObdobnČ Blanpain, R., European Labour Law, Kluwer Law International, Hague 2006, s.597
Tak napĜ. Delfino, M. and Trojsi, A., The influence of European Community Law concerning Transfer of Undertakings on National
Systems, citováno podle http://www.oidlass.org/attivita/pontignano/pont_pontrel.doc ze dne 9. 2. 2007
StejnČ i Hrdliþková, A., Ochrana práv zamČstnancĤ v evropské judikatuĜe pĜi strukturálních zmČnách zamČstnavatele, in Dávid,
R., NeckáĜ, K., Sehnálek, D. (editors): COFOLA 2009: the Conference Proceedings, 1. edition, MU, Brno 2009, dostupné
z www.law.muni.cz
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1.

SOCIÁLNÍ OCHRANA ZAMċSTNANCģ PěI PěEVODU
PODNIKU A PODNIKÁNÍ
1.1

SmČrnice Rady þ. 77/187/EHS ze dne 14. 2. 1977

První úpravou, která v evropském hospodáĜském prostoru Ĝešila dopady
transformace podnikĤ na zamČstnance, byla smČrnice þ. 77/187/EHS ze dne 14. 2. 1977,
o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkajících se zachování práv zamČstnancĤ
v pĜípadČ pĜevodu podnikĤ, podnikání nebo þásti podnikĤ (dále jen „smČrnice
þ. 77/187/EHS“), pĜijatá v dobČ tzv. „zlatého vČku“ komunitárního pracovního práva. Spolu
se smČrnicemi þ. 75/129/EHS o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ
o hromadném propouštČní a þ. 80/987/EHS o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských
státĤ o zachování nárokĤ zamČstnancĤ pĜi platební neschopnosti zamČstnavatele tak
pĜedstavují trojici smČrnic, které se zabývají sociálnČ právními následky zmČn
v ekonomickém prostĜedí, dopady rĤzných podnikatelských aktivit týkajících se
restrukturalizace podnikĤ. Význam a zejména dopady úpravy dané smČrnicí
þ. 77/187/EHS do národních právních úprav je patrný i z toho, že se k ní váže
nejrozsáhlejší judikatura Evropského soudního dvora (dále jen „ESD“)4 z celé škály
pracovnČprávních úprav.
SmČrnice þ. 77/187/EHS byla vydána na základČ þl. 100 (nyní þl. 94) Smlouvy
o založení Evropských spoleþenství (dále jen „Smlouva ES“) k tomu, aby byla zajištČna
ochrana zamČstnancĤ pĜi zmČnách zamČstnavatele, zejména pak aby byla zajištČna jejich
práva. Úþel smČrnice je velmi preciznČ vymezen v jednom z pozdČjších rozhodnutí,
v nČmž ESD vyslovil, že „smČrnice zajišĢuje ochranu pracovníkĤ proti možným
nepĜíznivým následkĤm, které by jim mohly vzniknout ze zmČn ve struktuĜe podnikĤ
vyvolaných ekonomickými trendy na národní a komunitární úrovni prostĜednictvím mimo
jiné pĜevodĤ podnikĤ, podnikání nebo þástí podnikání jiným zamČstnavatelĤm jako
dĤsledek pĜevodĤ nebo fúzí“.5
Rozhodující úpravou je vymezení vČcného rozsahu smČrnice v þl. 1, podle nČhož
se vztahuje na pĜevod podniku, podnikání nebo þásti podnikání na jiného zamČstnavatele
jako výsledek právního pĜevodu nebo slouþení (splynutí), pokud pĜevádČný podnik,
podnikání nebo þást podnikání se nacházejí na území, na které se vztahuje Smlouva ES.
SmČrnice se nevztahuje na námoĜní lodi. Tato pomČrnČ strohá úprava byla velmi
podstatnČ rozšíĜena judikaturou ESD, která v pozitivním i negativním smyslu vČcný rozsah
smČrnice doplnila a poskytla i výkladová pravidla pro posouzení otázky, zda je nutno
konkrétní pĜípad zahrnout pod pojem „právní pĜevod podniku“.

4

5

K této smČrnici existuje pĜibližnČ padesát rozhodnutí ESD a vČtšina z nich pĜežila i zrušení této smČrnice následnou úpravou a je
použitelná i pĜi souþasné úpravČ.
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-298/94 (Annette Henke proti Gemeinde Schierke, Verwaltungsgemeinschaft „Brocken“), CELEX
61994J0298
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Z dikce citovaného ustanovení a zejména pak z následných rozhodnutí ESD lze
dovodit, že pĜevod se musí týkat podniku (þásti podniku), který je funkþní a je v provozu.
ESD upĜesnil, že smČrnice þ. 77/187/EHS pĜedpokládá „pĜevod fungujícího podniku a pro
posouzení tohoto úþelu musejí být zohlednČny všechny faktické okolnosti doprovázející
transakci vþetnČ i napĜ. doþasného uzavĜení podniku a skuteþnosti, že tam v dobČ
pĜevodu nebyli žádní zamČstnanci, aþkoliv tyto skuteþnosti samy nemohou vylouþit
aplikovatelnost smČrnice, zvláštČ v pĜípadČ sezónního podnikání“.6 V dalších
rozhodnutích byla zdĤraznČna ta okolnost, že se musí jednat o skuteþnČ fungující podnik
– „aby se posoudilo, zda takový pĜevod nastal þi ne, je nezbytné posoudit, zda –
s ohledem na všechny skuteþnosti charakterizující transakci – s podnikem bylo naloženo
jako s fungujícím podnikem, což je signalizováno mimo jiné skuteþností, že jeho pĤsobení
skuteþnČ pokraþuje nebo je obnoveno novým zamČstnavatelem se stejnými nebo
podobnými þinnostmi.“7 Pojem „funkþní podnik“ jako pĜedmČt pĜevodu je zdĤraznČn
i v dalších rozhodnutích s tím, že pĜevádČný podnik musí zachovat svou identitu, což lze
konstatovat z toho, že „þinnosti, které tento podnik vykonával, jsou vykonávány nebo
pokraþují u nové právnické osoby se stejnými nebo obdobnými þinnostmi“.8 „Funkþní
podnik“ jako pĜedmČt pĜevodu však neznamená výluþnČ subjekt, který provozuje
ekonomické þinnosti za úþelem dosažení zisku, ale i takový, který pĤsobí bez ohledu na
zisk.9
Negativní rámec aplikace smČrnice þ. 77/187/EHS stanovil ESD tak, že se
„nevztahuje na pĜevod podniku, podnikání nebo þásti podniku, kde byl pĜevádČjící
prohlášen za platebnČ neschopného a podnik nebo podnikání tvoĜí þást konkurzní
podstaty nesolventního10 pĜevádČjícího. ýlenské státy však mohou aplikovat principy
smČrnice na takový pĜevod na základČ vlastní iniciativy.“11 SouþasnČ však dovodil, že
„pouhá skuteþnost, že pĜevod byl realizován poté, co pĜevádČjící pozastavil placení svých
dluhĤ, není zpĤsobilá vylouþit pĜevod z aplikace smČrnice“.12 K negativnímu vymezení
vČcného rozsahu smČrnice významnČ pĜispČlo i rozhodnutí ESD ve vČci Henke
v Gemeinde Schierke, v nČmž ESD vyslovil, že „pojem pĜevod podniku, podnikání nebo
þásti podnikání se nevztahuje na pĜevod administrativních funkcí z obecního
zastupitelstva na seskupení založené urþitým poþtem zastupitelstev“, což i zobecnil tak,
že „smČrnice se nevztahuje na reorganizaci struktur veĜejné správy nebo pĜevod

6
7

8
9

10
11

12

Srovnej rozhodnutí ve vČci C-287/86 (Landorganisationen i Danmark proti Ny Moelle Kro), CELEX 61986J0287
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-24/85 (Jozef Maria Antonius Spijkers proti Gebroeders Benedik Abattoir CV a Alfred Benedik en
Zonen BV), CELEX 61985J0024
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-29/91(Dr Sophie Redmont Stichting proti Hendrikus Bartol and Others), CELEX 61991J0029
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-382/92 (Commission of the EC proti United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), CELEX
61992J0382
ObdobnČ i Sargeant, M., New Transfer Regulations, The Industrial Law Journal, sv. 31, þ. 1/2002, s. 39
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-135/83 (H. B. M. Abels proti The Administrative Board of the Bedrijfsvereniging), CELEX
61983J0135; stejnČ i rozhodnutí ve vČci C-186/83 (Arie Botzen and others proti Rotterdamsche Droogdok Maatschappij BV),
CELEX 61983J0186
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-105/84 (Hans Erik Mikkelsen proti A/S Danmols Inventar, in liquidation), CELEX61984J0105
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administrativních funkcí mezi orgány veĜejné správy“.13 Rozsah vylouþení v tomto pĜípadČ
je však omezený, což vyplývá z dalších rozhodnutí ESD.14 Negativní rámec je vymezen
i ve vztahu k úþinnosti smČrnice pro pĜíslušný þlenský stát, a to tak, že „smČrnice nemĤže
být aplikována ve vztahu k pĜevodu podniku, který se realizoval dĜíve, než smČrnice
zaþala být úþinná pro pĜíslušný þlenský stát“.15
Pod pojem „pĜevod podniku“ ve smyslu þl. 1 odst. 1 smČrnice þ. 77/187/EHS jsou
zaĜazovány i pĜípady, kdy podnikání provádČl nájemce v prostorách vlastníka podniku
a po ukonþení nájmu vlastník prodal podnik osobČ tĜetí. Zahrnutí pod aplikaci smČrnice je
podle rozhodnutí ESD nezbytné, jestliže „osoba tĜetí obnoví þinnost, která byla pĜerušena
po skonþení nájmu, byĢ s poloviþním pracovním kolektivem než byl zamČstnán v podniku
dĜívČjším nájemcem za pĜedpokladu, že pĜedmČtný podnik zachová svou identitu“.16
VČcný rozsah aplikace smČrnice byl ESD vykládán opravdu extenzivnČ, o þemž svČdþí
i pĜípad, kdy vyslovil, že „výraz právní pĜevod zahrnuje situaci, v níž státní orgán rozhodne
ukonþit podporu placenou právnické osobČ jako dĤsledek toho, že þinnosti této osoby jsou
plnČ a definitivnČ ukonþeny, a pĜevést ji na jinou právnickou osobu s podobným
úþelem“.17 SmČrnice je aplikována i tehdy, jestliže jeden podnikatel smluvnČ pĜevádí na
jiného podnikatele povinnost zajistit péþi o zamČstnance, byĢ pĤvodnČ provádČl takové
þinnosti ve vlastní režii18 a vlastními zamČstnanci.19 Pro aplikaci smČrnice není podle
závČru ESD ani rozhodující, zda se jedná o hlavní þinnosti zajišĢované podnikatelem
anebo o pomocné þinnosti, dokonce i bez úzké vazby na pĜedmČt þinnosti. V tomto
rozhodnutí ESD velmi extenzivnČ vyložil, že „pro aplikaci smČrnice není rozhodná ani
skuteþnost, že pĜevod þinností není doprovázen pĜevodem materiálních prostĜedkĤ, pokud
však pĜevádČná þinnost zachová svou identitu, což je indikováno zejména skuteþným
pokraþováním nebo vykonáváním stejných nebo podobných þinností novým
zamČstnavatelem“.20
PĜes extenzivní výklad pojmu pĜevod podniku, podnikání nebo þásti podnikání, lze
pĜesto v rozhodování ESD pozorovat urþité sjednocování a i þásteþné omezování tohoto
13

14

15
16
17
18

19

20

Srovnej rozhodnutí ve vČci C- 298/94 (Annette Henke proti Gemeinde Schierke, Verwaltungsgemeinschaft „Brocken“), CELEX
61994J0298
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-175/99 (Didier Mayeur proti Association Promotion de l´Information Messine), CELEX 61999J0175,
který se týkal toho, že nezisková organizace, zajišĢující publicitu pro mČsto Mety, byla pĜevzata mČstem; rozhodnutí ve vČci
C-343/98 (Renato Collino, Luisella Chiappero proti Telecom Italia SpA), CELEX 61998J0343, který se týkal státního subjektu
pĤsobícího v telekomunikaþních službách, jenž byl pĜeveden do soukromé spoleþnosti. ObdobnČ i Sargeant, M., New Transfer
Regulations, The Industrial Law Journal, sv. 31, þ. 1/2002, s. 39
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-336/95 (Pedro Burdalo Trevejo and Others proti Fondo de Garantia Salarial) CELEX 61995J0336
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-101/87 (Bork International A/S, in liquidation proti Birger E. Petersen a další), CELEX 61987J0101
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-29/91 (Dr Sophie Redmond Stichting proti Hendrikus Bartol and Others), CELEX61991J0029
V pĜedmČtné vČci se jednalo o to, že podnikatel se dohodl s jiným podnikatelem, že ten bude provozovat kantýnu pro stravování
zamČstnancĤ, kterou dĜíve provozoval sám; srovnej rozhodnutí ve vČci C-209/91 (Anne Watson Rask and Kirsten Christensen
proti ISS Kantineservice A/S), CELEX 61991J0209
V pĜedmČtné vČci dokonce þinnosti, které byly smluvnČ pĜevedeny na jiný subjekt, vykonávala u pĜevádČjícího pouze jedna
zamČstnankynČ; rovnej rozhodnutí ve vČci C-392/92 (Christel Schmidt proti Spar- und Leihkasse der frueheren AEmter
Bordesholm, Kiel und Cronshagen), CELEX 61992J0392
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-392/92 (Christel Schmidt proti Spar- und Leihkasse der frueheren AEmter Bordesholm, Kiel und
Cronshagen), CELEX 61992J0392
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pojmu. Uvedená tendence se projevila zejména v rozhodovací praxi ESD v 90. letech
a vyústila potom i v zmČnu smČrnice þ. 77/287/EHS. V rozhodnutích ESD se zaþíná
objevovat pojem „hospodáĜská jednotka“, která zachovává svou identitu, je stabilní a její
þinnost není omezena na jednu konkrétní smluvnČ sjednanou práci.21 PostupnČ je tento
pojem i definován tak, že se jedná o „organizované seskupení osob a majetku zpĤsobilé
k ekonomické aktivitČ, sledující cíl, který má být splnČn.“22 Nalezneme i další rozvedení
pojmu „hospodáĜská jednotka“. ESD vyslovil, že „pouhá skuteþnost, že þinnost provádČná
starým a novým zamČstnavatelem je podobná, neospravedlĖuje závČr, že hospodáĜská
jednotka byla pĜevedena. Jednotka nemĤže být omezena na þinnost jí svČĜenou. Její
identita se vynoĜuje z ostatních faktorĤ jako je její pracovní síla, Ĝídící personál, zpĤsob,
jímž je organizována, její operaþní metody, popĜípadČ i zdroje jí dostupné“.23 Je tedy
patrné, že ESD zase svĤj extenzivní výklad zúžil a pod aplikaci smČrnice zaþal zahrnovat
pouze pĜípady, kdy je pĜevádČna hospodáĜská jednotka jako seskupení osob a majetku.
Tento proces omezování pojmu však není stabilní, protože lze nalézt i rozhodnutí, která
pĜipouštČjí, že o „hospodáĜskou jednotku“ se mĤže jednat i tehdy, jestliže není podložena
hmotnými þi nehmotnými prostĜedky a spoþívá pouze seskupení osob, které stabilnČ
vykonává urþitou spoleþnou aktivitu.24
V rozhodnutích ESD se promítla i nezbytnost posoudit aplikaci smČrnice na
pĜevody podnikání, nebo þástí podnikání mezi mateĜskou právnickou osobou a jejími
dceĜinými spoleþnostmi. ESD jednoznaþnČ dovodil, že nelze použít takový postup
(s aplikací zejména soutČžního práva), který by z aplikace smČrnice vylouþil pĜevod mezi
dvČma spoleþnostmi ve stejné skupinČ. Takový pĜístup by byl – podle závČru ESD –
„pĜesnČ v rozporu s cíli smČrnice, jimiž je zajistit, pokud je to možné, že práva
zamČstnancĤ jsou zachována v pĜípadČ zmČny zamČstnavatele tím, že jim dovolují zĤstat
v zamČstnání s novým zamČstnavatelem za podmínek sjednaných s pĜevádČjícím“.25
SmČrnice dále vymezuje pojem „pĜevádČjící a pĜejímající“ a také pojem
„pĜedstavitelé zamČstnancĤ“. Podle þl. 2 smČrnice se „pĜevádČjícím“ rozumí fyzická nebo
právnická osoba, která z dĤvodu pĜevodu ve smyslu þl. 1 pĜestává být zamČstnavatelem
ve vztahu k podniku, podnikání nebo þásti podnikání. „PĜejímajícím“ se potom rozumí
každá fyzická nebo právnická osoba, která se z dĤvodu pĜevodu ve smyslu þl. 1 smČrnice
21
22

23
24

25

Srovnej rozhodnutí ve vČci C-48/94 (Ole Rygaard proti Stroe Moelle Akustik A/S), CELEX 61994J0048
Srovnej rozhodnutí ve spojených vČcech C-173/96 a C-247/96 (Francisca Sánchez Hidalgo and Others proti Asociación de
Servicios Aser and Sociedad Cooperativa Minerva – C-173/96; Horst Zieman proti Ziemann Sicherheit GmbH –C-247/96),
CELEX 61996J0173; stejnČ i rozhodnutí ve spojených vČcech C-127/96, C-229/96 a C-74/97
(Francisco Hernándes Vidal SA proti Prudencia Gómez Perez a další – C-127/96; Friedrich Santner proti Hoechst
AG – C-229/96; Mercedes Gómez MontaĖa proti Claro Sol SA – C-74/97), CELEX 61996J0127
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-175/99 (Didier Mayeur proti Association Promotion de l´Information Messine), CELEX 61999J0175
Toto pojetí se objevuje zejména v souvislosti se zajišĢováním urþitých služeb – þištČní, dealerství apod.), srovnej rozhodnutí ve
vČci C-13/95 (Ayse Süzen proti Zehnacker Gebäudereinigung a další), CELEX 61995J0013, spojené vČci
C-171/94 a C-172/94 [Albert Merckx (C-171/94) and Neuhuys (172/94) proti Ford Motors Company Belgium SA], CELEX
61994J0171, ale i novČji rozhodnutí ve vČci C-51/00 (Temco Service Industries SA proti Samir Imzilyen a další), CELEX
62000J0051
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-234/98 (G.C. Allen and Others proti Amalgamated Construction Co. Ltd), CELEX 61998J0234
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stává zamČstnavatelem ve vztahu k podniku, podnikání nebo þásti podniku. PĜedstaviteli
zamČstnancĤ se potom rozumí ti, o nichž to stanoví právní pĜedpisy þlenského státu nebo
jejich postavení vyplývá z praxe þlenského státu. Do tohoto pojmu se však nezahrnují
þlenové správních, Ĝídících nebo kontrolních orgánĤ spoleþností, kteĜí v tČchto orgánech
reprezentují zamČstnance v pĜíslušném þlenském státu.
Rozhodující úpravou je vymezení dĤsledkĤ pĜevodu na pracovnČprávní vztahy,
které je upraveno v þl. 3 smČrnice a je doprovázeno bohatou judikaturou. Z ustanovení
þl. 3 odst. 1 smČrnice vyplývá, že z dĤvodu pĜevodu pĜecházejí práva a povinnosti
pĜevádČjícího subjektu, která vyplývají z pracovní smlouvy nebo z pracovního vztahu
existujících k datu pĜevodu ve smyslu þl. 1, na pĜejímající subjekt. ýlenské státy mají
možnost stanovit, že vedle pĜejímajícího bude i pĜevádČjící subjekt po datu pĜevodu dále
odpovídat za závazky, které vznikly z pracovní smlouvy nebo pracovního vztahu. DĤležité
je, že pĜejímající subjekt pokraþuje také v dodržování lhĤt a podmínek sjednaných
v kolektivní smlouvČ ve stejných lhĤtách, které se podle kolektivní smlouvy vztahovaly na
pĜevádČjícího, a to až do data skonþení kolektivní smlouvy nebo do data uplynutí
úþinnosti kolektivní smlouvy, pĜípadnČ do data nabytí úþinnosti jiné kolektivní smlouvy.
ýlenské státy jsou však oprávnČny omezit dobu, po kterou je pĜejímající povinen
dodržovat ujednání a lhĤty z kolektivní smlouvy; tato doba však nesmí být kratší než jeden
rok. Podle þl. 3 odst. 3 smČrnice jsou z pĜechodu práv a povinností urþité okruhy práv
a povinností vylouþeny. NepĜecházejí tak práva zamČstnancĤ na starobní, invalidní nebo
pozĤstalostní dávky, které vznikají na základČ doplĖkového podnikového nebo
mezipodnikového dĤchodového systému mimo základní systém sociálního zabezpeþení
v þlenských státech. I v tomto pĜípadČ však þlenské státy mají pĜijmout opatĜení, které
jsou nezbytná pro ochranu tČchto práv zamČstnancĤ.
Jak již bylo uvedeno výše, odstavec 3 smČrnice je doprovázen bohatou judikaturou
ESD, jíž jsou upĜesĖovány a vykládány rozhodující pojmy. Velmi významným rozhodnutím
ESD je rozhodnutí, které vymezuje pojem „datum pĜevodu“ tak, že „je to datum, kdy
odpovČdnost peþovat jako zamČstnavatel o podnikání pĜevádČné jednotky se posunula
z pĜevádČjícího na pĜejímajícího. Toto datum je konkrétní bod v þase, který nemĤže být
pĜesunut na jiné datum vĤlí pĜevádČjícího nebo pĜejímajícího“.26 Objektivní urþení data
pĜevodu zdĤrazĖuje citované rozhodnutí i tím, že vyluþuje vĤli stran pĜevodu podniku, jíž
by chtČly ovlivnit þasový okamžik, kdy dotþené pracovnČprávní vztahy pĜejdou
z pĜevádČjícího na pĜejímajícího. Chápání data pĜevodu jako objektivnČ stanoveného
þasového okamžiku, který nelze ovlivnit vĤlí stran, bylo vzhledem k ĜadČ pochybností
zdĤraznČno i v dĜívČjších rozhodnutích: „pracovní smlouvy a pracovní vztahy mezi
pĜevádČjícím a zamČstnanci, kteĜí jsou zamČstnáni v pĜevádČném podniku, existující
k datu pĜevodu jsou automaticky pĜevedeny z pĜevádČjícího na pĜejímajícího pouhou
skuteþností pĜevodu podniku pĜes opaþný zámČr pĜevádČjícího nebo pĜejímajícího
a i pĜesto, že pĜejímající odmítne plnit své povinnosti. Navíc pĜevod pracovních smluv
26

Srovnej rozhodnutí ve vČci C-478/03 (Celtec Ltd proti John Astley a další) CELEX 62003J0478

Sociální ochrana zamČstnancĤ pĜi restrukturalizaci podnikĤ

12

a pracovních vztahĤ nezbytnČ nastává datem pĜevodu podniku a nemĤže být posunut na
jiné datum projevem vĤle pĜevádČjícího nebo pĜejímajícího.“27 Tento závČr, jak zdĤrazĖují
rozhodnutí, je považován za základní prvek ochrany zamČstnancĤ, který smČrnice
stanoví.
Z uvedeného vyplývá, že realizaci pĜechodu práv a povinností nemohou ani
pĜevádČjící ani pĜejímající ovlivnit projevem své vĤle. Na druhou stranu ale smČrnice
jednoznaþnČ podporuje svobodnou vĤli dotþených zamČstnancĤ, kteĜí naopak, pokud
s pĜechodem pracovnČprávních vztahĤ na pĜejímající subjekt nesouhlasí, mohou proti
pĜechodu protestovat nebo se mohou svobodnČ rozhodnout, že nebudou pokraþovat
v pracovním vztahu s novým zamČstnavatelem po pĜevodu podniku. ESD v takovém
pĜípadČ pĜipouští, že mĤže zĤstat zachován pracovnČprávní vztah s pĜevádČjícím
subjektem ( pĜechod práv a povinností se neuskuteþní).28 ýlenským státĤm není ukládána
povinnost (ale smČrnice tomu na druhé stranČ nebrání), aby upravily, respektive stanovily,
že v pĜípadČ rozhodnutí zamČstnance nepokraþovat v pracovním vztahu s pĜejímajícím
mají být zachovány pracovnČprávní vztahy s pĤvodním pĜevádČjícím.29 ESD však také
dovozuje, že ze smČrnice, byĢ chrání svobodné rozhodnutí zamČstnance protestovat proti
pĜevodu nebo nepokraþovat v pracovnČprávním vztahu s pĜejímajícím, nelze dovodit, že
by se zamČstnanec mohl vzdát práv, která jsou mu pĜiznána ustanoveními smČrnice,
i kdyby mu nepĜíznivé následky vznikající ze vzdání se práv byly kompenzovány takovými
výhodami, které by ve svém celku neznamenaly zhoršení jeho postavení.30
Ze smČrnice je judikaturou jednoznaþnČ dovozován kompletní pĜechod práv
a povinností z pracovnČprávních vztahĤ z pĜevádČjícího na pĜejímajícího. Tento soubor
práv a povinností však zahrnuje jen závazky pĜevádČjícího, které v tČchto vztazích vznikly
pĜed datem pĜevodu.31 Po datu pĜevodu a v dĤsledku pĜevodu podniku je „pĜevádČjící
zproštČn všech povinností (závazkĤ) vznikajících z pracovní smlouvy nebo z pracovního
vztahu, dokonce když pracovníci zamČstnaní v podniku nesouhlasili nebo protestovali“.32
Výjimkou ze skuteþnosti, že na pĜevádČjícím po datu pĜevodu nezĤstávají žádné závazky,
je situace, kdy þlenský stát ve smyslu þl. 3 odst. 1 upravil vedle odpovČdnosti
pĜejímajícího i odpovČdnost pĜevádČjícího, a to jako odpovČdnost spoleþnou.
27

28

29

30
31

32

Srovnej rozhodnutí ve vČci C-305/94 (Claude Rotsart de Hertaing proti J.Benoidt SA, in liquidation and I.G.C. Housing Service
SA) CELEX 61994J0305; stejnČ i rozhodnutí ve vČci C-362/89 ( Giuseppe d´Urso, Adriana Ventadori and Others proti Ercole
Marelli Elettromeccanica Generale SpA a další) CELEX 61989J0362
Srovnej rozhodnutí ve spojených vČcech (C-171/94 Merckx a C-172/94 Neuhuys proti Ford Motors Company Belgium SA)
CELEX 61994J0171; obdobnČ i rozhodnutí ve vČci C-399/96 (Europiéces SA, in liquidation proti Wilfried Sanders) CELEX
61996J0399 a rozhodnutí ve vČci C-51/00 (Temco Service Industries SA proti Samir Imzilyen a další) CELEX 62000J0051
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-362/89 (Giuseppe d´Urso, Adriana Ventadori and Others proti Ercole Marelli Elettromeccanica
Generale SpA a další) CELEX 61989J0362; stejnČ i rozhodnutí ve spojených vČcech C-132/91 (Grigorios Katsikas proti Angelos
Konstantinidis), C-138/91 (Uwe Skreb proti PCO Stauereibetrieb Paetz & Co.)
a C-139/91 (Gunther Schroll proti PCO Stauereibetrieb Paetz & Co,) CELEX 61991J0132
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-324/86 (Mr Kim Erik Tellerup proti Daddy´s Dance Hall A/S) CELEX61986J0324
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-135/83 (H.B.M. Abels proti The Administrative Board of the Bedrijfsvereniging Voor de
Metaalindustrie) CELEX 61983J0135
Srovnej rozhodnutí ve spojených vČcech C-144/87 (Harry Berg proti Ivo Martin Besselsen) a C-145/87 (Johannes Theodorus
Maria Busschers proti Ivo Martin Besselsen) CELEX 61987J0144
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Dalším klíþovým ustanovením smČrnice je þlánek 4, který vyluþuje, aby pĜevod
podniku, podnikání nebo þásti podnikání sám o sobČ zakládal dĤvod pro propuštČní
pĜevádČjícím nebo pĜejímajícím subjektem. SamozĜejmČ ustanovení smČrnice nebrání
v propuštČní, které mĤže nastat z dĤvodĤ ekonomických, technických nebo
organizaþních, vyvolávajících zmČny v pracovní síle. ýlenské státy mohou vylouþit
aplikaci tohoto þlánku na nČkteré kategorie zamČstnancĤ, které nejsou chránČny proti
propuštČní. V odstavci 3 tohoto þlánku je konstruována odpovČdnost zamČstnavatele pro
pĜípad, že pracovní smlouva nebo pracovní vztah jsou skonþeny, protože pĜevod ve
smyslu þl. 1 vyvolal podstatné zmČny v pracovních podmínkách v neprospČch
zamČstnance.
ýlánek 4 smČrnice není doplĖován pĜíliš vysokým poþtem rozhodnutí ESD,
najdeme zde však rozhodnutí podstatná. Rozhodovací praxe ESD konstituovala v tČchto
rozhodnutích širší pohled na okruh zamČstnancĤ, jichž se poskytovaná ochrana dotýká.
SmČrnice samozĜejmČ primárnČ chrání zamČstnance, jejich pracovnČprávní vztah
existoval v dobČ pĜevodu a jeho existence musí být posouzena v souladu s národním
právem. SouþasnČ však ESD pod ochranu smČrnice – s ohledem na její základní úþel, tj.j.
ochranu pĜed propuštČním v dĤsledku pĜevodu – zaĜazuje i zamČstnance, „jejichž
pracovní smlouva nebo pracovní vztah byly skonþeny s úþinkem od data pĜedcházejícího
datu pĜevodu“. Tito zamČstnanci „musí být stále považováni za zamČstnané v podniku
k datu pĜevodu s tím dĤsledkem, že závazky zamČstnavatele k nim automaticky
pĜecházejí z pĜevádČjícího na pĜejímajícího. Ke zjištČní, zda zamČstnanci byli propuštČni
þistČ jako dĤsledek pĜevodu, je nezbytné zohlednit všechny objektivní okolnosti, za nichž
se propuštČní uskuteþnilo, zejména skuteþnost, že propuštČní nabylo úþinnosti k datu
blízkému datu pĜevodu a že zmínČní zamČstnanci byli opČt pĜijati pĜejímajícím
subjektem.“33
V þlánku 5 smČrnice upravuje postavení pĜedstavitelĤ zamČstnancĤ v souvislosti
s pĜevodem podniku. Jejich ochrana musí být zachována, i když jejich funkþní období
v dĤsledku pĜevodu podniku skonþilo.
ýlánek 6 smČrnice zakotvuje právo zamČstnancĤ na informace a projednání ve
vztahu k pĜevodu podniku. Povinnost informovat pĜedstavitele dotþených zamČstnancĤ
má jak pĜevádČjící, tak i pĜejímající subjekt. Obsahem informace jsou dĤvody pĜevodu,
právní, ekonomické a sociální dĤsledky pĜevodu pro zamČstnance, opatĜení pĜijatá ve
vztahu k zamČstnancĤm. PĜevádČjící subjekt musí tyto informace poskytnout zástupcĤm
svých zamČstnancĤ v „dobrém“ þase pĜed realizací pĜevodu, stejnČ tak i pĜevádČjící, který
rovnČž musí v pĜedstihu (v „dobrém“ þase) informovat zástupce svých zamČstnancĤ. Ve
vztahu k pĜejímacímu je þasové urþení povinnost informovat konkretizováno tak, že
v každém pĜípadČ dĜíve než budou jeho zamČstnanci pĜímo dotþeni na svých pracovních
podmínkách a zamČstnání v dĤsledku pĜevodu. V pĜípadČ, že pĜevádČjící nebo pĜejímající
33

Srovnej rozhodnutí ve vČci C-101/87 (Bork International A/S proti Birger E. Petersen) CELEX 61987J0101; ke stejnému závČru
dospČl ESD ve vČci C-319/94 (Jules Dethier Équipement SA proti Jules Dassy) CELEX 61994J0319
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plánuje nČjaká opatĜení ve vztahu ke svým zamČstnancĤm, má tyto otázky konzultovat
s pĜedstaviteli zamČstnancĤ v dobrém pĜedstihu pĜed tČmito opatĜeními tak, aby bylo
dosaženo shody. V souvislosti s plnČním povinnosti informovat a konzultovat rozhodoval
ESD zejména na návrh Komise ES pĜípady nedostateþného promítnutí tČchto ustanovení
do národního zákonodárství.34
V souladu s þlánkem 7 smČrnice jsou þlenské státy oprávnČny zavést nebo
aplikovat zákony, úpravy nebo administrativní opatĜení, které jsou výhodnČjší pro
zamČstnance.35
ýlenské státy mČly povinnost provést ustanovení smČrnice ve lhĤtČ dvou let od
jejího oznámení, tj. do 16. února 1979.
1.2

SmČrnice Rady þ. 98/50/ES ze dne 29. 6. 1998

SmČrnice þ. 77/187/EHS byla doplnČna smČrnicí þ. 98/50/ES ze dne 29. þervna
1998 (dále jen „smČrnice þ. 98/50/ES“). DĤvodem novelizace pĤvodní smČrnice
þ. 77/187/EHS byla pĜedevším reakce na rozhodování ESD, doplnČk smČrnice však také
mČl zohlednit vliv vnitĜního trhu, legislativních tendencí þlenských státĤ ve vztahu
k záchranČ podnikĤ v hospodáĜských potížích a vymezit pĜesnČji nČkteré pojmy. Novela
zakotvila zejména nadnárodní aspekt pĜi aplikaci smČrnice þ. 77/187/EHS, pokud jde
o nadnárodní podniky a jejich restrukturalizaci. Jedním z nejvýznamnČjších dĤsledkĤ
pĜijetí smČrnice þ. 98/50/ES v návaznosti na do té doby existující rozhodovací praxi byla
skuteþnost, že smČrnice rozšíĜila pojem pĜevodu podniku nebo jeho þásti i na nájem
podniku a souþasnČ místo vymezení pojmu „podnik“, resp. „þást podniku“ zakotvila nový
právní pojem „hospodáĜská jednotka“.
V þlánku 1 odst. 1 novelizované smČrnice 77/187/EHS nacházíme zcela konkrétní
vymezení pojmu pĜevod ve smyslu smČrnice, a to tak, že se jím rozumí „pĜevod
hospodáĜské jednotky, která zachovává svou identitu, þímž se rozumí organizované
seskupení zdrojĤ, jehož úkolem je hospodáĜská þinnost bez ohledu na to, zda je tato
þinnost základní nebo doplĖková“.36 Pod aplikaci smČrnice spadají veĜejné a soukromé
podniky, zapojené do ekonomických þinností bez ohledu na to, zda pĤsobí za úþelem
dosažení zisku. SouþasnČ novelizovaná smČrnice v þlánku 1 zakotvila i negativní
vymezení, vyplývající rovnČž z dĜívČjší judikatury. Podle novelizovaného vymezení
vČcného rozsahu se za pĜevod ve smyslu smČrnice nepovažuje administrativní

34

35

36

Srovnej rozhodnutí ve vČci C-382/92 (Commission of the EC proti United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) CELEX
61992J0382, obdobnČ i rozhodnutí ve vČci C-237/84 (Commission of the EC proti Kingdom of Belgium) CELEX 61984J0237,
dále i vČc C-235/84 (Commission of the EC proti Italian Republic) CELEX 61984J0235)
Dílþím zpĤsobem je toto ustanovení doplnČno rozhodnutími ESD ve spojených vČcech C-132/91 (Grigorios Katsikas proti
Angelos Konstantinidis), C-138/91 (Uwe Skreb proti PCO Stauereibetrieb Paetz & Co.) a C-139/91 (Guenther Schroll proti PCO
Stauereibetrieb Paetz & Co.) CELEX 61991J0132 a také rozhodnutí ve vČci C-472/93 (Luigi Spano and Other proti Fiat Geotech
SpA, Fiat Hitachi Excavators SpA) CELEX 61993J0472.
Novelizované znČní smČrnice tak akceptovalo vymezení obsažená v rozhodnutích ESD, která jsou citována výše, zejména pak
rozhodnutí ve vČci C-144/87 (Berg) a case C-145/87 (Busschers).
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reorganizace veĜejných správních orgánĤ nebo pĜevod administrativních funkcí mezi
veĜejnými správními orgány.
Do definiþního þlánku 2 byla novelou doplnČna definice pojmu „zamČstnanec“,
kterým se rozumí osoba, jež je v pĜíslušném þlenském státu chránČna jako zamČstnanec
podle národního pracovního práva. SmČrnice nadále nepĜedepisuje vymezení pojmu
„pracovní smlouva nebo pracovní vztah“, avšak stanoví, že þlenské státy nesmČjí
z aplikace smČrnice vylouþit pracovní vztahy z dĤvodu délky pracovní doby, existence
pracovního vztahu na dobu urþitou nebo doþasnosti pracovního vztahu.
V souvislosti s pĜechodem práv a povinnosti z pĜevádČjícího na pĜejímajícího,
upraveným v þl. 3 novelizované smČrnice, je doplnČna povinnost þlenského státu pĜijmout
vhodná opatĜení, která by zajistila, že pĜevádČjící bude pĜejímající subjekt informovat
o všech právech a povinnostech, která budou pĜecházet na pĜejímajícího, zejména o tČch
právech a povinnostech, které jsou nebo by mČly být pĜevádČjícímu známy v dobČ
pĜevodu. SouþasnČ však porušení této informaþní povinnosti pĜevádČjícím nemá vliv na
samotný pĜechod práv a povinností a nároky zamČstnancĤ vĤþi pĜevádČjícímu þi
pĜejímajícímu.
Novelizací smČrnice byl novČ doplnČn þl. 4a, jímž bylo doplnČno negativní
vymezení vČcné pĤsobnosti smČrnice (opČt i v dĤsledku do té doby existující judikatury).
SmČrnice se nevztahuje na pĜevod podniku, podnikání nebo þásti podniku þi podnikání
tam, kde pĜevádČjící je pĜedmČtem konkurzního Ĝízení nebo jiného analogického Ĝízení,
které je urþeno k likvidaci celkového majetku pĜevádČjícího a je pod kontrolou pĜíslušného
veĜejného orgánu. SmČrnice však nebrání tomu, aby þlenské státy upravily tyto otázky
jinak (tj. pĜipustily zde pĜechod práv a povinností s výjimkami v tomto þlánku
stanovenými).
ýlenským státĤm byla uložena povinnost uvést svoje zákonodárství do souladu
s novelizovanou smČrnicí do 17. þervence 2001.
Máme-li shrnout celkový dopad novelizace smČrnice þ. 77/187/EHS, pak je nutno
uvést, že hlavním posunem je nové vymezení pojmu „pĜevod podniku nebo þásti podniku“,
který se na rozdíl od dosavadní úpravy neodvíjel od pojmu „podnik“ nebo „þást podniku“,
ale od pojmu „hospodáĜská jednotka“. Celkové vymezení se odvíjelo od skuteþnosti, zda
pĜevodem hospodáĜské jednotky bude zachovaná její identita. Dlužno konstatovat, že
pracovnČprávní literatura þlenských státĤ ES nejevila pĜílišné nadšení nad tČmito novými
pojmy a v mnoha pĜípadech vyslovovala pochybnosti, zda extenzivní judikatura ESD
nejde nad obsahový rámec smČrnice.37

37

Barancová, H., Prevod podniku, SPRINT, vydavateĐská, filmová a reklamná agentúra, Bratislava 2007, s. 28 a další literatura
tam uvedená.
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SmČrnice Rady þ. 2001/23/ES ze dne 12. 3. 2001

Úkolem smČrnice Rady þ. 2001/23/ES ze dne 12. 3. 2001 (dále jen „smČrnice
þ. 2001/23/ES“) nebylo zavést zcela novou právní úpravu otázek pĜechodu práv
a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, ale zprĤhlednit a pĜehlednČ uspoĜádat pĤvodní
právní úpravu a velmi bohatou judikaturu ESD. Jinak Ĝeþeno, smČrnice þ. 2001/23/ES
nezavádí nové instituty a nová Ĝešení, ale upĜesĖuje pojmy tak, jak k nim dospČla
rozhodovací a aplikaþní praxe bČhem dlouhého období úþinnosti dĜívČjší právní úpravy.
V dalším se pokusíme pĜehlednČ a systematicky vyložit jednotlivé pojmy, na nichž
smČrnice þ. 2001/23/ES buduje, i s poukazem na pĜíslušnou judikaturu.
V obecné rovinČ je nutno pĜipomenout, že jak ze smČrnice þ. 2001/23/ES samotné,
tak pĜedevším z rozhodnutí ESD jednoznaþnČ vyplývá, že pravidla smČrnice jsou závazná
a není dovoleno se od nich odchýlit v neprospČch zamČstnancĤ. ZamČstnanec se nemĤže
vzdát práv, která vyplývají z této smČrnice, a to ani v pĜípadČ, že by nevýhody plynoucí ze
vzdání se práv byly kompenzovány nČjakými jinými výhodami, které by ve svém dĤsledku
vedly k tomu, že by zamČstnanec nebyl v celkovČ ménČ výhodném postavení.38
Podle þl. 1 odst. 1 písm. a) se smČrnice þ. 2001/23/ES vztahuje na veškeré pĜevody
podniku, podnikání, þásti podnikĤ nebo podnikání39, které vznikly jako dĤsledek
právního40 pĜevodu nebo slouþení. Z výše uvedených rozborĤ rozhodnutí ESD vyplynulo,
že o pĜevod se jedná tehdy, jestliže
•

dojde ke zmČnČ zamČstnavatele a

•

pĜevádČná hospodáĜská jednotka u nabyvatele musí zachovat dosavadní
hospodáĜskou identitu.

Reálná zmČna zamČstnavatele (místo pĤvodní právnické þi fyzické osoby vystupuje
vĤþi zamČstnancĤm odlišná právnická nebo fyzická osoba) je naprosto nutným
požadavkem pro zahrnutí pĜípadu pod dopad smČrnice. Naproti tomu pĜevod vlastnictví
i vČtšinové þásti akcií podniku nebo zmČna vČtšiny akcionáĜĤ nepĜedstavují pĜevod
podniku, protože právnická osoba zamČstnavatele zĤstává beze zmČny.41
Zachováním dosavadní hospodáĜské identity se rozumí pĜedevším pokraþování ve
stejných þinnostech pĜejímajícím subjektem (nabyvatelem), ale i zachováním
zamČstnancĤ, organizace práce, provozních postupĤ a další.42 Posoudit, zda se
v konkrétním pĜípadČ jedná o pĜevod, pĜísluší vnitrostátním orgánĤm (soudĤm), které by
38
39

40

41

42

Viz výše citovaný pĜípad C-324/86 (Tellerup) CELEX61986J0324
V práci jsou používány termíny „podnik, podnikání, þást podniku, þást podnikání“ vzhledem k anglické verzi tČchto pojmĤ
„undertaking, business or part of an undertaking or business“; úĜední pĜeklad smČrnice však používá formulaci „podnik, závod,
þást podniku nebo þást závodu“, což podle mého názoru neodpovídá pĜesnČ významu tČchto pojmĤ ve smyslu i vymezení
v rozhodnutích ESD.
I zde se liší použitý termín. V úĜedním pĜekladu smČrnice je použit termín „smluvní“ pĜevod, aþkoliv v anglické verzi je termín
„legal transfer“.
VýslovnČ je tento závČr uveden i ve ZprávČ Komise ze dne 18. 6. 2007 ke smČrnici Rady þ. 2001/23/ES; viz Zpráva Komise,
CELEX 52007DC0334.
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-13/95 (Ayse Süzen proti Zehnacker Gebäudereinigung GmbH a dalším), CELEX 61995J0013
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mČly vycházet k kritérií, která se postupnČ formovala v rozhodnutích ESD. Za taková
kritéria je možno považovat:
•

druh podnikání,

•

zjištČní, zda na nový subjekt pĜecházejí þi nepĜecházejí hmotná aktiva (napĜ.
nemovitosti þi movité vČci),

•

hodnota nehmotných aktiv v dobČ pĜevodu,

•

pĜevzetí nebo nepĜevzetí personálu novým subjektem,

•

pĜevzetí nebo nepĜevzetí zákazníkĤ,

•

stupeĖ
podobnosti
mezi
þinností
dosavadního
uskuteþĖovanými u nového subjektu po pĜevodu podniku,

•

pĜípadná doba pĜerušení þinnosti podniku, který je pĜedmČtem pĜevodu.43

podniku

s þinnostmi

PĜes výše uvedené a z judikatury ESD vyplývající charakteristické znaky, podle
nichž se má posoudit, zda se jedná o „hospodáĜskou jednotku“ podléhající aplikaci
smČrnice, þetná literatura poukazuje na to, že pojem „podnik“ dosud není jednoznaþnČ
vymezen. Shodují se na tom, že všechny tyto okolnosti jsou více individuálními faktory
a nemohou být posuzovány individuálnČ.44 Z nČkterých pramenĤ lze dovodit, že hlavní
dĤraz má být kladen na první a druhý faktor, které nejasnČji vymezují, kdy se opravdu
jedná o pĜevod podniku (podnikání).45
Ve vztahu k zachování hospodáĜské identity ESD rozlišoval mezi þinnostmi (druh
podnikání), které souvisejí pĜedevším s lidským potenciálem (napĜ. úklid nebo dozor),
a þinnostmi založenými pĜedevším na majetku. V jednom z významných rozhodnutí ESD
vyslovil, že „v pĜípadČ poskytovatelĤ služeb, jejichž þinnost souvisí pĜedevším s lidským
potenciálem, se mĤže zachovat hospodáĜská identita i v pĜípadČ, že nový zamČstnavatel
pĜevezme vČtšinu zamČstnancĤ, vzhledem k jejich poþtu a kvalifikaci, zvlášĢ povČĜených
pĜedchĤdcem k poskytování služeb na urþitém místČ, i když nedojde k pĜevodu majetku
na nabyvatele.“46 V další rozhodnutí pak vyslovil, že „podobnČ v pĜípadČ poskytovatelĤ
služeb, jejichž þinnost je založena pĜedevším na majetku, se mĤže zachovat hospodáĜská
identita, jestliže nový provozovatel pĜevezme majetek nezbytnČ potĜebný k poskytování
služeb, i když nepĜevezme podstatnou þást personálu“.47
Dalším rozhodujícím závČrem, který vyplynul z judikatury ESD a byl vtČlen již do
novelizace pĜedchozí smČrnice a je obsažen i v nové smČrnici, je, že pĜevodem podniku,
podnikání, þásti podnikĤ nebo podnikání se rozumí vždy pĜevod „hospodáĜské jednotky“,
kterou je organizaþní seskupení prostĜedkĤ, jehož cílem je vykonávání urþité hospodáĜské
43
44

45
46
47

Srovnej výše uvedené rozhodnutí ve vČci C-24/85 (Spijkers), CELEX 61985J0024
Viz napĜ. Beltzer, R. M., The Transfer of Undertakings and the Importance of Taking Over Personnel – A Vicious Circle, The
International Journal of Comparative Labour Law and Industrila Relations., sv. 23, þ. 1, jaro 2007, s. 140 a násl.
NapĜ. Dijk, A. van, Transfer of Undertaking in the Netherlands, þerpáno z http://www.bdn.nl/images/pub ze dne 9. 2. 2007
Srovnej výše uvedené rozhodnutí ve spojených vČcech C-173/96 (Hidalgo) a C-247/96 (Ziemann), CELEX 61996J0173
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-340/01 (Carlito Abler a další proti Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH), CELEX 62001J0340
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þinnosti bez ohledu na to, zda se jedná o þinnost hlavní nebo doplĖkovou. Na roveĖ
pĜevodu podniku, závodu nebo jejich þástí se podle závČrĤ ESD Ĝadí i pĜevod provozu
nebo jeho þásti (outsourcing), pokud splĖuje charakteristiku hospodáĜské jednotky.48
Helena Barancová ve své práci uvádí, že citovaná rozhodnutí mají podstatný význam
„i v procesu restrukturalizace slovenských podnikĤ, které se rĤznými nepojmenovanými
formami podle § 268 Obchodního zákoníku hodlají zbavit þásti þinností, které jsou pro nČ
málo efektivní (outsourcing).“49 Tento závČr je podle mého názoru možno beze zbytku
aplikovat i na situaci v ýeské republice a pohyb ve struktuĜe podnikĤ.
Z rozhodnutí ESD rovnČž jednoznaþnČ vyplynulo, že pod pĜevod podniku,
podnikání, þásti podnikĤ nebo podnikání je nutno zahrnout i situaci, kdy se zmČní
provozovatel podniku, aniž se uskuteþnil pĜevod vlastnictví (nájem). Hlavním dĤvodem pro
tento závČr ESD byla skuteþnost, že dotþení zamČstnanci se nacházejí ve srovnatelné
situaci jako zamČstnanci podniku, který byl prodán.50 Z citovaného rozhodnutí ve vČci
C-287/86 (Ny Molle Kro) vyplynulo i jedno z kritérií uvedených pro posuzování otázky, zda
je zachována hospodáĜská identita podniku – kritérium doþasného zavĜení sezónního
podniku.
Negativní vymezení pĜípadĤ, které nelze zahrnovat pod pojem pĜevod podniku,
nová smČrnice doplnila ve smyslu výše citované judikatury ESD tak, že podle þl. 1 odst. 1
písm. c) se správní reorganizace orgánĤ veĜejné správy nebo pĜevod správních funkcí
mezi orgány veĜejné správy nepovažuje za pĜevod ve výše citovaném významu. StejnČ
tak v duchu doplnČní judikaturou jsou z tohoto pojmu vylouþeny situace, kdy je na majetek
pĜevádČjícího vyhlášen konkurz. Zde však smČrnice nebrání samostatné úpravČ
v jednotlivých þlenských státech, které mohou principy smČrnice aplikovat i na pĜípady
konkurzu.
Pro posouzení dopadu úpravy pĜevodu podniku, podnikání, þásti podnikĤ nebo
podnikání je nutno vČnovat pozornost i dĤvodu takového pĜevodu. Podle þl. 1 odst. 1
písm. a) je dĤvodem tzv. právní pĜevod nebo slouþení51. Otázka, co se rozumí tímto
termínem, byla Ĝešena v ĜadČ rozhodnutí ESD a dlouhou dobu zĤstávala sporná.
NejþastČji se v rozhodnutích Ĝešila situace, kdy k pĜevodu došlo na základČ smlouvy,
i když pĤsobnost smČrnice je daná vždy, kdy dojde k právnímu pĜevodu. ESD v ĜadČ
rozhodnutí – vzhledem k tomu, že pojem právní pĜevod byl v þlenských státech používán
nejednotnČ – uplatnil pomČrnČ extenzivní výklad s ohledem na hlavní úþel úpravy, tj.
ochrana zamČstnancĤ pĜi pĜevodu podniku. ESD ve svých rozhodnutích vyjádĜil názor, že
vzhledem k rozdílĤm mezi rĤznými jazykovými variantami tohoto pojmu v jednotlivých
48

49
50
51

NapĜ. již uvedené rozhodnutí ve vČci C-24/85 (Spijkers) nebo další uvedená navazující rozhodnutí ve vČcech C-298/94 (Henke)
a C-13/95 (Süzen)
Barancová, H., op. cit. v pozn. 32, s. 81
Srovnej výše uvedené rozhodnutí ve vČci C-287/86 (Ny Molle Kro), CELEX 61986J0287
Anglická verze smČrnice Rady þ. 2001/23/ES používá termín „legal transfer or merger“. V þeském pĜekladu, dostupném na
webových stránkách Ministerstva práce a sociálních vČcí, je použit termín „smluvní“ pĜevod, což podle mého názoru neodpovídá
terminologii smČrnice a omezuje variabilitu právního dĤvodu pĜevodu.
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vnitrostátních legislativách, se nemĤže pĤsobnost smČrnice posuzovat jen na základČ
jazykového výkladu textu.52 Z jednotlivých rozhodnutí lze dovodit, že pĜevod se mĤže
uskuteþnit nejen na základČ smlouvy jako dvoustranného právního úkonu, ale i na
základČ jednostranného aktu, soudního rozhodnutí nebo ze zákona.53 Pro ilustraci lze
poukázat na nČkterá zajímavá rozhodnutí, podle nichž lze smČrnici þ. 2001/23/ES uplatnit
na pĜevody podnikĤ, které se uskuteþní tČmito zpĤsoby:
•

majitel pronajatého podniku pĜevezme zpČt svĤj provoz po porušení nájemní
smlouvy nájemcem54,

•

orgán veĜejné správy rozhodne o zrušení dotací poskytovaných nadaci jako její
jediný zdroj pĜíjmĤ, v dĤsledku þehož se þinnost této nadace v plné míĜe
a definitivnČ ukonþí a uskuteþní se její pĜevod na jinou nadaci s podobným cílem55,

•

podnik v likvidaci se pĜevede na základČ soudního rozhodnutí, pokud podnik
pokraþuje v obchodování56 a další.

Právním jádrem nové smČrnice zĤstává þlánek 3, jenž definuje právní zákonné
následky pĜevodu podniku, tj. pĜechod práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ.
PĜejímající nabyvatel vstupuje dnem pĜevodu do všech práv a povinností, avšak jen tČch,
které existovaly ke dni pĜevodu. K této otázce byla uvedena judikatura již dĜíve ve spojení
s pĜedchozí smČrnicí.57 I nadále však zĤstává v platnosti. Stejný závČr se týká i práv
zamČstnancĤ, která byla sjednána v kolektivní smlouvČ, vztahující se k pĜevodem
dotþeným zamČstnancĤm.
Nová smČrnice i nadále stejným zpĤsobem upravuje povinnost pĜevádČjícího
i pĜejímajícího informovat o otázkách spojených s pĜevodem dotþené zamČstnance
a všechny tyto otázky s nimi projednat. StejnČ tak zĤstává zachována i ochrana zástupcĤ
zamČstnancĤ a jejich postavení.

52
53

54
55
56
57

Srovnej výše uvedené rozhodnutí ve vČci C-135/83 (Abels), CELEX 61983J0135
V této souvislosti je podle mého názoru nepĜesný pĜeklad smČrnice Rady þ. 2001/23/ES do þeského jazyka. V textu þeského
pĜekladu se používá termín „smluvní pĜevod“, což je nepĜípustné zúžení pĤvodního významu. ýerpáno z
http://www.mpsv.cz/files/clanky/1420/sr_2001_023.pdf ze dne 13. 2. 2008.
Srovnej výše uvedené rozhodnutí ve vČci C-287/86 (Ny Molle Kro), CELEX 61986J0287
Srovnej výše uvedené rozhodnutí ve vČci C-209/91 (Rask a Christensen), CELEX 61991J0209
Srovnej výše uvedené rozhodnutí ve vČci C-319/94 (Dethier Equipment), CELEX 61994J0319
Viz výše citované rozhodnutí C-478/03 (Celtec Ltd), CELEX 62003J0478
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ýeská právní úprava pĜevodu podniku a podnikání

Ochrana zamČstnancĤ pro pĜípad zmČny zamČstnavatele v souvislosti se
strukturálními zmČnami podnikĤ byla v úpravČ pracovního práva zachycena ještČ dĜíve,
než se ýeská republika zaþala pĜipravovat na vstup do Evropských spoleþenství. Ochrana
zamČstnancĤ byla vždy vyjádĜena v institutu pĜechod práv a povinností z pracovnČprávních
vztahĤ v úpravČ ustanovení § 249 až § 251b zákona þ. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve
znČní úþinném do 31. 12. 2000.
Již v této právní úpravČ byla vyjádĜena základní zásada, kterou se institut pĜechodu
práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ Ĝídí, a to zásada legality, vyjádĜená
v ustanovení § 251b tak, že k pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ
mĤže dojít jen v pĜípadech stanovených zákonem. PĜechod práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ byl spojen se zánikem zamČstnavatele bez likvidace, a to
slouþením, splynutím, rozdČlením zamČstnavatele a zmČnou jeho právní formy (§ 249
odst. 1, 2 a 4 ZP ve znČní úþinném do 31. 12. 2000). PĜechod práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ byl stanoven i jako následek zániku zamČstnavatele uplynutím
doby, na kterou byl založen, nebo splnČním úkolu, pro který byl založen (§ 249 odst. 3
citovaného zákoníku práce). PĜechod práv a povinností byl rovnČž spojen i s pĜevodem
þásti zamČstnavatele k jinému zamČstnavateli (§ 250 citovaného zákoníku práce). Ve
všech tČchto pĜípadech práva a povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ pĜecházely jako
zákonný následek zmČny zamČstnavatele na novČ vzniklého nebo pĜejímajícího
zamČstnavatele. Uvedený následek nebylo možno projevem vĤle vylouþit. PĜi zrušení
zamČstnavatele s likvidací, pĜecházely práva a povinnosti na likvidátora (§ 251 vČta
druhá, þást vČty pĜed stĜedníkem citovaného zákoníku práce). KoneþnČ podle ustanovení
§ 251a pĜi smrti zamČstnavatele, který byl fyzickou osobou, pĜecházely práva a povinnosti
z pracovnČprávních vztahĤ na jeho dČdice.
Z uvedeného struþného popisu dĜívČjší právní úpravy je – podle mého názoru –
jednoznaþnČ patrno, že tato právní úprava zachycovala základní úþel zkoumaného
institutu, totiž ochranu zamČstnancĤ v pĜípadČ strukturálních zmČn zamČstnavatelĤ. Je
samozĜejmé, že zde nebyly vyjádĜeny nČkteré zásadnČjší i dílþí znaky ochrany
zamČstnancĤ – napĜ. povinnost informování a projednání tČchto otázek se zamČstnanci
(jejich reprezentanty). Nebyly zde ale upraveny ani další pĜípady, kdy dochází k zásadním
zmČnám u zamČstnavatele, které se mohou dotknout zamČstnancĤ. Podíváme-li se totiž
podrobnČji na pĤvodní úpravu, vyplývá z ní to, že k pĜechodu práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ docházelo pouze v pĜípadČ, že se zmČna týkala
zamČstnavatele jako celku – tj. sluþoval se nebo splýval s jiným zamČstnavatelem,
popĜípadČ se rozdČloval na dva þi více samostatné subjekty (pĤvodní zanikal). PĜechod
práv a povinností byl maximálnČ ještČ spojen s tím, že se þást zamČstnavatele pĜevádČla
k jinému subjektu. Vždy se však jednalo o to, že zmČna se týkala zamČstnavatele jako
celku, tj. majetkové podstaty, lidské podstaty a všech þinností. Bylo by možno zobecnit, že
všechny tyto zmČny byly spojeny i se zmČnou vlastnických vztahĤ. Nevyplývalo – podle
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mého názoru – z tČchto ustanovení, že k pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních
vztahĤ by docházelo i v pĜípadČ, že by se pĜevádČly pouze þinnosti zamČstnavatele
a pĤvodní zamČstnavatel sám by existoval i dále. Z tČchto ustanovení také nevyplývalo,
že pĜechod práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ by nastával i v pĜípadČ, že by se
sice zamČstnavatel zmČnil, ale nezmČnily by se vlastnické pomČry (nájem). V pĤvodních
ustanoveních také nebyly zachyceny nČkteré podmínky, které vyplývají z výše uvedených
smČrnic – napĜ. to, že je nezbytné, aby pĜejímající subjekt byl zpĤsobilý pokraþovat
v þinnostech pĤvodního zamČstnavatele anebo v þinnostech obdobných. Bylo proto
nezbytné, aby pĜi harmonizaci þeské právní úpravy jako pĜípravy na vstup do Evropských
spoleþenství byl harmonizován i institut pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních
vztahĤ.
Harmonizace institutu pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ byla
realizována novelou zákoníku práce zákonem þ. 155/2000 Sb., kterým byla v této þásti
implementována smČrnice þ. 76/187/EEC. NáslednČ se potom v tomto institutu promítla
i nová právní úprava postavení ýeské republiky jako vlastníka, daná zákonem
þ. 219/2000 Sb., o majetku ýR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon o majetku ýR“).
Základní zásada, která ovládala celý zkoumaný institut, byla vyjádĜena v § 249
odst. 1 zákona þ. 65/1965 Sb., zákoník práce, v posledním znČní (dále jen „pĤvodní
zákoník práce“) a mĤžeme ji oznaþit jako zásadu legality, tj. k pĜechodu práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ mĤže dojít jen v pĜípadech stanovených pĤvodním zákoníkem
práce nebo zvláštním právním pĜedpisem. Z uvedeného vyplývá, že pĜechod práv
a povinností z pracovnČprávních vztahĤ nemohl být založen smluvnČ v dalších pĜípadech,
které by nebyly upraveny zákonem. PĜechod práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ
je tak zákonným dĤsledkem zmČny zamČstnavatele, projevem vĤle nemĤže být ani
vylouþen.
K pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ mohlo dojít na základČ
následujících právních skuteþností:
•

pĜevod zamČstnavatele,

•

pĜevod þásti zamČstnavatele,

•

pĜevod úkolĤ nebo þinností zamČstnavatele,

•

pĜevod þásti úkolĤ nebo þinností zamČstnavatele,

•

rozdČlení zamČstnavatele,

•

uplynutí doby, na kterou byl zĜízen,

•

splnČní úkolu, pro který byl zĜízen,

•

smrt zamČstnavatele – fyzické osoby.

PĤvodní zákoník práce neupravoval, jakými zpĤsoby mohlo k pĜevodu
zamČstnavatele nebo jeho þásti, þi k pĜevodĤ úkolĤ nebo þinností zamČstnavatele nebo
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jejich þástí dojít. Stanovil však (§ 249 odst. 2) další podmínky, které jsou dĤležité pro
urþení, zda pĜi konkrétním pĜevodu bude docházet k pĜechodu práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ.
PĜedevším pro to, aby nastal pĜechod práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ,
nebyl rozhodující právní dĤvod pĜevodu ani to, zda spolu s pĜevodem zamČstnavatele,
þásti zamČstnavatele, úkolĤ nebo þinností zamČstnavatele nebo jejich þásti docházelo
i k pĜevodu vlastnického práva. Naopak rozhodující pro posouzení, zda na pĜejímajícího
zamČstnavatele pĜejdou práva a povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ, bylo to, že
pĜejímající zamČstnavatel byl
•

právnickou nebo fyzickou osobou,

•

zpĤsobilý jako zamČstnavatel pokraþovat v plnČní úkolĤ nebo þinností dosavadního
zamČstnavatele nebo v þinnosti obdobného druhu.

V souvislosti s pĜechodem práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ byla
ochrana zamČstnancĤ zajištČna i stanovením povinnosti zamČstnavatele informovat
a povinnosti zamČstnavatele projednat tuto otázku se zamČstnanci [§ 18 odst. 2 písm. b),
odst. 3 písm. a), § 250 pĤvodního zákoníku práce]. Povinnost informovat a povinnost
projednat mČl jednak dosavadní zamČstnavatel, ale i pĜejímající zamČstnavatel. Uvedené
povinnosti oba zamČstnavatelé plnili vĤþi pĜíslušnému odborovému orgánu nebo radČ
zamČstnancĤ, pokud tyto orgány u zamČstnavatele nepĤsobily, museli oba
zamČstnavatelé plnit uvedené povinnosti individuálnČ, vĤþi každému zamČstnanci, který
byl pĜevodem pĜímo dotþen.
Informaþní a projednací povinnost zahrnovala:
•

datum nebo navrhované datum pĜevodu,

•

dĤvody pĜevodu,

•

právní, ekonomické a sociální dĤsledky pĜevodu,

•

pĜipravovaná opatĜení ve vztahu k zamČstnancĤm.

K pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ naopak nedocházelo
v tČch pĜípadech, kdy pracovnČprávní vztahy zamČstnancĤ do dne pĜevodu zanikly. Práva
a povinnosti z tČchto vztahĤ zĤstávaly nedotþeny a jejich nositelem byl i nadále dosavadní
zamČstnavatel (úprava se samozĜejmČ týká tČch práv a povinností, které „pĜežily“ zánik
pracovnČprávního vztahu), pokud zvláštní právní pĜedpis nestanovil jinak.
PĜevodem zamČstnavatele byl i ten pĜípad, kdy se zamČstnavatel rušil tzv.
rozdČlením, tedy místo dosavadního zamČstnavatele zde byly nejménČ 2 nástupnické
subjekty. V takovém pĜípadČ musel orgán, který o rozdČlení rozhodl, urþit, který z novČ
vzniklých zamČstnavatelĤ pĜejímal od dosavadního zamČstnavatele práva a povinnosti
z pracovnČprávních vztahĤ (§ 251 odst. 1 pĤvodního zákoníku práce).
V pĜípadČ, že se zamČstnavatel rušil, musel orgán, který zamČstnavatele zrušil,
urþit, který zamČstnavatel byl povinen uspokojit nároky zamČstnancĤ zrušeného
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zamČstnavatele, popĜ. uplatĖovat jeho nároky. Pokud pĜi zrušení zamČstnavatele
docházelo k jeho likvidaci, postupovalo se podle zákona þ. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (§ 250 odst. 2 pĤvodního zákoníku práce).
K pĜevodu zamČstnavatele podle § 249 odst. 2 pĤvodního zákoníku práce mohlo
dojít i v tČch pĜípadech, kdy dosavadní zamČstnavatel (u nČhož Ĝídící pĤsobnost
vykonával nadĜízený orgán - § 272 odst. 3) zanikl uplynutím doby, na kterou byl založen,
nebo splnČním úkolu, ke kterému byl založen. V takovém pĜípadČ nadĜízený orgán urþil,
na kterého zamČstnavatele pĜecházejí práva a povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ
(§ 251 odst. 3).
Zvláštní úprava pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ byla
obsažena v § 251a pĤvodního zákoníku práce pro pĜípad smrti zamČstnavatele – fyzické
osoby. V tomto pĜípadČ práva a povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ pĜecházely na jeho
dČdice.
Jak již bylo výše uvedeno, pĤvodní zákoník práce nedefinoval, co se rozumí
pojmem „pĜevod zamČstnavatele nebo jeho þásti“ ani pojmem „pĜevod úkolĤ nebo þinností
zamČstnavatele nebo jejich þásti“. Pouze stanovil, že úkoly nebo þinnostmi
zamČstnavatele se rozumí „úkoly související se zajištČním výroby nebo poskytováním
služeb a obdobná þinnost podle zvláštních právních pĜedpisĤ, které právnická nebo
fyzická osoba provádí v zaĜízeních urþených pro tyto þinnosti nebo na místech obvyklých
pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovČdnost“. Je proto nezbytné
podívat se – v souladu s ustanovením § 249 odst. 1 pĤvodního zákoníku práce, zda
zvláštní právní pĜedpisy upravují situace, které by bylo možno podĜadit pod tento institut.
Takovým právním pĜedpisem je bezesporu zákon þ. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „obchodní zákoník“). V obchodním zákoníku najdeme
výslovnČ upravený pĜechod práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ v souvislosti
s následujícími instituty:
•

slouþení spoleþnosti – § 69a odst. 1,

•

splynutí spoleþnosti – § 69a odst. 2,

•

pĜevod jmČní na spoleþníka – § 69b odst. 1,

•

rozdČlení spoleþnosti (ve smyslu pĤvodní spoleþnost zaniká a vznikají nové
nástupnické spoleþnosti – § 69c odst. 1,

•

prodej podniku – § 480,

•

prodej þásti podniku, která tvoĜí samostatnou organizaþní jednotku – § 487

•

nájem podniku – § 488e odst. 2, vþetnČ pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ zpČt na pronajimatele pĜi ukonþení nájmu (§ 488e odst. 4).

Z uvedeného výþtu právní úpravy obchodního zákoníku – podle mého názoru –
jednoznaþnČ vyplynulo, že byly zahrnuty pĜípady, kdy zmČny se týkaly podniku, resp. þásti
podniku jako celku, tj. souhrnu majetkových i lidských þástí. Slovy judikatury ESD se

Sociální ochrana zamČstnancĤ pĜi restrukturalizaci podnikĤ

24

zvláštní právní úprava vztahovala na situace, kdy byla pĜevádČna „hospodáĜská jednotka“.
Z výše uvedené a rozebrané judikatury ESD ale na druhou stranu vyplývá, že pod „legal
transfer“ jsou zahrnuty i další pĜípady – vždy vzhledem ke všem okolnostem, kdy se
pĜevádČjí „jen“ þinnosti spolu s pracovní silou, aniž by tento pĜevod byl spojen
i s pĜevodem hmotného majetku. Uvedené pĜípady bylo podle mého názoru možno vždy
zahrnout pod vlastní vymezení institutu „pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních
vztahĤ“ ve formulaci pĤvodního zákoníku práce. Situace, kdy zamČstnavatel pĜevádČl jen
þinnosti nebo þást svých þinností, mohly být jednoznaþnČ podĜazeny pod „úkoly spojené
s poskytováním služeb, provádČné v místech obvyklých pro jejich poskytování“.
K úpravČ pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ v pĤvodním
zákoníku práce existuje i judikatura þeských soudĤ, která sice není pĜíliš rozsáhlá, ale lze
z ní vyvodit potvrzení výše uvedených základních charakteristik zkoumaného institutu.
Judikaturou je tak jednoznaþnČ potvrzeno, že pĜechod práv a povinností je ovládán
zásadou legality.58 PĜedevším však z rozhodovací praxe þeských soudĤ vyplynul
jednoznaþný závČr, že pĜecházejí práva a povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ,
existujících ke dni pĜevodu, v plném rozsahu.59
PĤvodní zákoník práce ještČ nad rámec požadavkĤ smČrnice Rady þ. 2001/23/ES
[þl. 1 odst. 1 písm. c) druhá vČta] upravil i pĜechod výkonu60 práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ v pĜípadČ, že kdy zamČstnavatelem byl stát (§ 8b pĤvodního
zákoníku práce) a za nČho jednala v pracovnČprávních vztazích pĜíslušná organizaþní
složka státu. PĜechod výkonu práv a povinností byl upraven obdobným zpĤsobem jako
pĜechod práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ obecnČ s drobnými odchylkami,
vyvolanými tím, že zamČstnavatelem byl stát. Tato úprava zĤstala zachována i v zákonČ
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a proto se k ní již
nebudeme dále vracet.
58
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60

Tak napĜ. MČstský soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 10 Ca 250/2004 ze dne 25. 5. 2006 uvedl: „PĜechod práv a povinností z
pracovnČprávních vztahĤ na základČ smluvního ujednání zamČstnavatelĤ není možný, pokud s pĜedmČtnou smlouvou zákoník
práce ani žádný jiný právní pĜedpis takové právní následky výslovnČ nespojuje [§ 249 odst. 1 zákoníku práce (þ. 65/1965 Sb. )].“,
obdobnČ i Nejvyšší soud ýR v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1142/2000 ze dne 11. 4. 2001 uvedl, že „K pĜechodu práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ od dosavadního zamČstnavatele (dosavadního subjektu odpovČdnostního vztahu) na jiného
zamČstnavatele mĤže dojít toliko na základČ právního pĜedpisu; není možné, aby nastal jen na základČ smluvního ujednání
zamČstnavatelských subjektĤ.“ citováno podle ASPI.
Viz napĜ. Nejvyšší soud ýR v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 920/2003 ze dne 10. 11. 2003 – „PĜi prodeji podniku (jeho þásti) pĜejímá
kupující práva a povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ v té kvalitČ a s tČmi vlastnostmi, jimiž se vyznaþovaly u prodávajícího,
vþetnČ podmínek, za kterých zamČstnanec vykonával sjednaný druh práce.“; obdobnČ i NS v rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo
2402/2005 ze dne 15. 2. 2006, citováno podle ASPI. Skuteþnost, že pĜechod práv a povinností se týká jen pracovnČprávních
vztahĤ existujících ke dni pĜevodu, je patrná z dalších rozhodnutí Nejvyššího soudu. Jedná se napĜ. o rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo
1422/2000 ze dne 31. 10. 2000, který Ĝekl, že „Na nového zamČstnavatele pĜecházejí jen práva a povinnosti vĤþi tČm
zamČstnancĤm, jejichž pracovnČprávní vztah s dosavadním zamČstnavatelem trval alespoĖ v den pĜevodu k novému
zamČstnavateli; skonþil-li pracovnČprávní vztah pĜed tímto dnem, zĤstávají práva a povinnosti dosavadního zamČstnavatele vĤþi
bývalým zamČstnancĤm nedotþena. Na nového zamČstnavatele pĜecházejí práva a povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ
rovnČž k tČm zamČstnancĤm, s nimiž byl pĜed pĜevedením þásti (organizaþní složky) dosavadního zamČstnavatele rozvázán
pracovní pomČr, avšak platnost rozvázání pracovního pomČru se stala pĜedmČtem sporu, který nebyl ke dni pĜevodu
pravomocnČ rozhodnut.“; obdobnČ judikoval i v rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 2124/99 ze dne 7. 6. 2000.
V tČchto pĜípadech je nutno hovoĜit o pĜechodu pouze výkonu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, protože
zamČstnavatelem stále zĤstává stát.
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Rozbor pĤvodní právní úpravy lze – podle mého názoru – uzavĜít konstatováním,
že pĜes urþité nepĜesnosti s použitými pojmy tato právní úprava odpovídala požadavkĤm
vyplývajícím ze zkoumaných smČrnice ES. NepĜesností v použitých pojmech rozumím
zejména nepĜípadné použití termínu „zamČstnavatel“ v sousloví „pĜevod zamČstnavatele
nebo jeho þásti“. ZamČstnavatel je subjektem právních vztahĤ a tČžko mĤže „pĜevádČt
sám sebe“, objektem pĜevodĤ jsou vždy majetková a jiná aktiva a pasiva, tj. „podnik“
v definici § 5 odst. 1 obchodního zákoníku61. Podle mého názoru uvedená pojmová
nepĜesnost byla dĤsledkem toho, že v pĤvodním zákoníku v prĤbČhu jeho existence byla
realizována zmČna pojmosloví ve velkém rozsahu (náhrada pĤvodního termínu
„organizace“ termínem „zamČstnavatel“).
K pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ docházelo i v dalších
pĜípadech upravených ve zvláštních právních pĜedpisech62, jimiž se podrobnČji zabývat
nebudeme vzhledem rozsahu práce. Existence dalších zvláštních právních úprav však
vede k ještČ dĤraznČjšímu potvrzení základní zásady ovládající institut pĜechodu práv
a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, a to zásady legality.
Právní úprava v zákonČ þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „souþasný zákoník práce“), obsažená v ustanoveních § 338 až 342,
zĤstala v podstatČ zachována, takže by bylo možno pĜi jejím rozboru odkázat na výše
uvedené. Tento pĜístup by byl možný, pokud by nedošlo k jedné formulaþní zmČnČ, kterou
je nutno si uvČdomit.
Ve formulaci pĤvodního zákoníku práce byl pĜechod práv a povinností spojen
s pĜevodem zamČstnavatele nebo jeho þásti a dále s pĜevodem þinnosti zamČstnavatele
nebo její þásti. V souþasném zákoníku práce je v ustanovení § 338 odst. 2 vypuštČn
pĜevod zamČstnavatele nebo jeho þásti a zĤstává pouze pĜevod þinnosti zamČstnavatele
(þásti þinnosti) nebo úkolĤ zamČstnavatele (þásti úkolĤ zamČstnavatele). Ve svém
dĤsledku však tato formulaþní zmČna, byĢ se zdá na první pohled významná, nemČní nic
v rozsahu pĜechodu práv a povinností spojených se zmČnami na stranČ zamČstnavatele.
Stále totiž je v ustanovení § 338 odst. 1 vyslovena zásada legality pĜechodu práv
a povinností, k nČmuž mĤže dojít v souladu s touto zásadou pouze v pĜípadech
stanovených zákoníkem práce nebo zvláštním právním pĜedpisem. Promítnutím
uvedeného ustanovení pak mĤžeme dospČt k závČru, že k pĜechodu práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ bude docházet tehdy,
•

•
61
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stanoví-li to samotný zákoník práce, který jako dĤchod pĜechodu upravuje
o pĜevod þinnosti zamČstnavatele nebo þásti þinnosti zamČstnavatele,
o pĜevod úkolĤ zamČstnavatele nebo pĜevod þásti úkolĤ zamČstnavatele,
stanoví-li to zvláštní právní pĜedpis.

„Podnikem se pro úþely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku
náleží vČci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patĜí podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze
mají tomuto úþelu sloužit.“
Pro pĜíklad je možno uvést § 34 zákona þ. 77/2002 Sb., o akciové spoleþnosti ýD, státní organizaci Správa železniþní dopravní
cesty...
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Zvláštním právním pĜedpisem v obecné rovinČ i nadále bude obchodní zákoník,
který upravuje konkrétní obchodnČprávní instituty, s nimiž je ze zákona spojen pĜechod
práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ a které jsou uvedeny výše.
Dalším zvláštním právním pĜedpisem je zákon þ. 125/2008 Sb., o pĜemČnách
obchodních spoleþností a družstev, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon
o pĜemČnách obchodních spoleþností), jímž byla zrušena ta ustanovení obchodního
zákoníku, která se uvedenými otázkami zabývala. Ve vztahu ke zkoumané materii pak je
nutno za zvláštní právní pĜedpis sice i nadále považovat obchodní zákoník, v nČmž
zĤstává upraven pĜechod práv a povinností pĜi prodeji podniku (ustanovení § 480), prodeji
þásti podniku (ustanovení § 487) a pĜi nájmu podniku (ustanovení § 488e), ale souþasnČ
tímto zvláštním právním pĜedpisem je i zmiĖovaný zákon o pĜemČnách obchodních
spoleþností a družstev, který rovnČž zakotvuje pĜechod práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ jako dĤsledek pĜemČny obchodních spoleþností a družstev.
PĜechod práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ je spojen s následujícími
pĜemČnami obchodních spoleþností:
•

fúze obchodní spoleþnosti slouþením (ustanovení § 61 odst. 1),

•

fúze obchodní spoleþnosti splynutím (ustanovení § 62),

•

rozdČlení obchodní spoleþnosti (ustanovení § 244) a

•

pĜevod jmČní na spoleþníka (ustanovení § 337).

Zákon o pĜemČnách obchodních spoleþností a družstev upravuje ještČ jednu formu
pĜemČny – zmČnu právní formy. Vzhledem k tomu, že v souladu s ustanovením § 360
tohoto zákona právnická osoba nezaniká a ani jmČní nepĜechází na právního nástupce,
nedochází rovnČž k pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ.
V souþasném zákoníku práce stejnČ jako v pĤvodním zákoníku práce zĤstaly
upraveny bližší podrobnosti pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ jako
dĤsledku rozdČlení podniku þi pĜevodu podniku uplynutím doby, na kterou byl zĜízen,
nebo splnČním úkolu, ke kterému byl založen (ustanovení § 341).
StejnČ tak souþasný zákoník práce upravuje právo zamČstnancĤ (pĜevádČjícího
i pĜejímajícího subjektu) na informace a projednání vymezených otázek, souvisejících
s pĜechodem práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ (ustanovení § 339).
PĜi posuzování právní úpravy pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních
vztahĤ v souþasném zákoníku práce je nutno se ještČ vypoĜádat s vlivem zásady „každý
mĤže þinit, co zákon nezakazuje“, na níž je tato právní úprava postavena. Smluvní volnost
je v souþasném zákoníku práce vyjádĜena v ustanovení § 2 odst. 163 tak, že práva
a povinnosti mohou být upraveny odchylnČ od tohoto zákona, pokud to tento zákon
výslovnČ nezakazuje anebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od nich nelze
odchýlit. Dále pak se nelze odchýlit od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými se
63

Ve znČní po nálezu Ústavního soudu, který byl vyhlášen dne 12. bĜezna 2008.
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zapracovávají pĜedpisy Evropských spoleþenství, ledaže by toto odchýlení bylo ve
prospČch zamČstnance.
Podívejme se nejdĜíve na ustanovení, které zakazuje odchýlit se od ustanovení,
jimiž se zapracovávají pĜedpisy Evropských spoleþenství. Z ustanovení § 363 odst. 1
souþasného zákoníku práce ve vztahu ke zkoumané materii vyplývá, že se nelze odchýlit
od ustanovení § 338 odst. 2, § 339 a § 340, není zde však uvedeno ustanovení § 338
odst. 1, v nČmž je zakotvena výše uvedená zásada legality pĜechodu práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ. Neuvedení ustanovení § 338 odst. 1 ve výþtu ustanovení
zapracovávajících pĜedpisy Evropských spoleþenství64 však neznamená, že by bylo
možno se od nČho odchýlit. Možnost smluvní odchylky je nutno posuzovat podle
obecného vymezení smluvní volnosti v ustanovení § 2 odst. 1. Ve zkoumaném ustanovení
sice není vysloven pĜímý zákaz možnosti odchylné úpravy, avšak – podle mého názoru –
právČ z povahy tohoto ustanovení jednoznaþnČ vyplývá, že se od nČj není možné odchýlit
(k pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ mĤže dojít jen v pĜípadech
stanovených... zdĤraznČno autorem). Lze proto uzavĜít, že i nadále jsou pĜípady
pĜechodu práv a povinností ovládány zásadou legality a nelze jejich rozsah smluvnČ
rozšíĜit ani smluvnČ zúžit.
Další otázkou, kterou je nutno se zabývat, je rozsah pĜecházejících práv a
povinností z pracovnČprávních vztahĤ. Právní úprava v souþasném zákoníku práce ani ve
zvláštním pĜedpisu v tČch konkrétních ustanoveních, která se týkají pĜechodu práv
a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, neobsahuje žádné vymezení rozsahu. Ve všech
tČchto ustanoveních je však použit obecný pojem „pĜecházejí práva a povinnosti
z pracovnČprávních vztahĤ“. Pro zodpovČzení uvedené otázky je proto potĜebné vrátit se
k obecné úpravČ zákoníku práce. Podle ustanovení § 1 souþasného zákoníku práce
upravuje tento zákon právní vztahy vznikající pĜi výkonu závislé práce mezi zamČstnanci
a zamČstnavateli. Podle ustanovení § 2 odst. 2 lze v mezích smluvní volnosti odchylnou
úpravu provést smlouvou (individuální nebo kolektivní – pozn. autora) a za podmínek
stanovených zákoníkem práce i vnitĜním pĜedpisem. TČmito ustanoveními je dán rámec
pro možný rozsah práv a povinností v pracovnČprávních vztazích, ale souþasnČ i – podle
mého názoru – i rozsah pĜecházejících práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ. Lze
proto tento pohled uzavĜít konstatováním, že pĜechod práv a povinností zahrnuje všechna
práva a povinnosti, která existují v tČchto vztazích bez ohledu na to, zda jsou stanoveny
pĜímo zákonem þi kolektivní smlouvou anebo v konkrétním pracovnČprávním vztahu byly
upraveny smlouvou individuální.
SmČrnice Rady þ. 2001/23/ES stanoví v þlánku 3 možnost, aby þlenské státy
upravily solidární odpovČdnost pĜevádČjícího a pĜejímacího za závazky, které vznikly
pĜede dnem pĜevodu z pracovní smlouvy nebo z pracovního pomČru existujících ke dni
pĜevodu. Zákonodárce v þeské právní úpravČ této možnosti nevyužil. V ustanovení § 338
odst. 2 souþasného zákoníku práce je pouze stanoveno, že práva a povinnosti
64

OstatnČ toto ustanovení zde ani nemohlo být uvedeno vzhledem k tomu, že konkrétnČ v nČm není promítnut žádný pĜedpis ES.
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dosavadního zamČstnavatele (pĜevádČjícího) vĤþi zamČstnancĤm, jejichž pracovnČprávní
vztahy do dne pĜevodu zanikly, zĤstávající nedotþeny, pokud zvláštní právní pĜedpis
nestanoví jinak. Souþasný zákoník práce tak neĜeší nČjakou speciální úpravu závazkĤ,
které zamČstnavateli (pĜevádČjícímu) vznikly do dne pĜevodu, ale vĤþi zamČstnancĤm,
jejichž pracovnČprávní vztahy pĜešly na nového zamČstnavatele (pĜejímajícího). Proto –
podle mého názoru – je nutno i na tyto závazky vztáhnout obecné pravidlo tohoto institutu,
totiž že na pĜejímající subjekt pĜecházejí všechna práva a povinnosti z pracovnČprávních
vztahĤ tČch zamČstnancĤ, jichž se pĜevod týká, bez ohledu na to, kdy konkrétní právo
vzniklo, resp. v jakém þasovém pĜedstihu pĜed pĜevodem vzniklo. Bez zvláštní právní
úpravy zde nelze dovodit spoleþnou odpovČdnost pĜejímajícího i pĜevádČjícího.
SouþasnČ podle ustanovení § 338 odst. 3 souþasného zákoníku práce zĤstávají
nedotþeny práva a povinnosti pĜevádČjícího zamČstnavatele vĤþi zamČstnancĤm, jejichž
pracovnČprávní vztahy do dne pĜevodu zanikly, pokud zvláštní pĜedpis nestanoví jinak.
V tomto pĜípadČ – jak bylo výše uvedeno v souvislosti s judikaturou ESD – je otázkou, co
se rozumí „zanikly do dne pĜevodu“.65 Pokud totiž pracovnČprávní vztahy skonþily ke dni
pĜevodu, mĤže vyvstat pochybnost, zda se nejednalo o obcházení zkoumaného institutu.
SamozĜejmČ je však nutno vždy respektovat vĤli zamČstnancĤ, pokud je jednoznaþnČ
vyjádĜena tak, že nechtČjí pokraþovat v pracovnČprávním vztahu u pĜejímajícího subjektu.
KoneþnČ je nutno uvést, že i souþasný zákoník práce v § 339 upravuje informaþní
a projednací povinnost pĜevádČjícího i pĜejímajícího subjektu. Uvedené povinnosti se
vztahují na všechny pĜípady pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, aĢ
jsou již upraveny pĜímo zákoníkem práce anebo jsou stanoveny ve zvláštních právních
pĜedpisech.
ZávČrem je možno podle mého názoru konstatovat, že þeská právní úprava
institutu pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ v souvislosti se
strukturalizací podnikĤ odpovídá požadavkĤm výše uvedených smČrnice ES.66 Funkþnost
této úpravy lze však hodnotit až na základČ praktické aplikace a zejména na základČ
rozhodovací praxe obecných soudĤ, která se zatím ve vztahu k souþasnému zákoníku
práce ještČ nerozvinula.
Pro úplnou zkoumané materie v þeské právní úpravČ je nutno ještČ poukázat na
zvláštní úpravu pĜechodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, kterou obsahuje
zákoník práce i pro pĜípad, kdy zamČstnavatelem je stát (§ 9 zákoníku práce) a za nČho
jedná v pracovnČprávních vztazích pĜíslušná organizaþní složka státu (§ 343 a násl.
zákoníku práce). PĜi zkoumání této otázky si však musíme uvČdomit, že sice fakticky
i právnČ dochází ke „zmČnČ zamČstnavatele“, ale zde se mČní jen organizaþní složka
65
66

Viz rozhodnutí citovaná v poznámce 32.
Lze uvést ještČ drobnou pĜipomínku spíše stylistického charakteru – název hlavy XV, díl 1 zní: „PĜechod práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ a zánik práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, je-li zamČstnavatelem fyzická osoba“ – spojení
institutu pĜechod práv a povinností a institutu zánik práv a povinností s vedlejší vČtou „je-li zamČstnavatelem fyzická osoba“
mĤže jazykovČ vyvolávat dojem, že jak zánik práv a povinností, tak i pĜechod práv a povinností se vážou pouze k zamČstnavateli
fyzické osobČ, což samozĜejmČ není na místČ.
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státu, vykonávající postavení zamČstnavatele, ale samotným zamČstnavatelem zĤstává
stále stát. Musíme proto v tČchto pĜípadech hovoĜit jen o tom, že pĜechází výkon práv
a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, protože nositelem tČchto práv a povinností je
stále jeden a tentýž stát. Urþení, kdo je organizaþní složkou státu, obsahuje § 3 zákona
þ. 219/2000 Sb., o majetku ýR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
K pĜechodu výkonu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ (tj. ke zmČnČ
subjektu) dochází v následujících pĜípadech:
•

zánik organizaþní složky státu,

•

pĜevod þásti organizaþní složky státu,

•

zrušení organizaþní složky státu.
Všechny právní skuteþnosti musejí být stanoveny zvláštním právním pĜedpisem.

Zánikem organizaþní složky státu se podle ustanovení § 343 zákoníku práce
rozumí
•

slouþení nebo splynutí s jinou organizaþní složkou státu. V tČchto pĜípadech
dochází k pĜechodu výkonu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ v plném
rozsahu na pĜejímající organizaþní složku státu;

•

rozdČlení organizaþní složky státu. V tomto pĜípadČ pĜechází výkon práv
a povinností z pracovnČprávních vztahĤ na novČ vzniklé organizaþní složky státu.
SouþasnČ zvláštní právní pĜedpis stanoví, na kterou
z novČ vzniklých
organizaþních složek státu pĜejde výkon práv a povinností z pracovnČprávních
vztahĤ, které do dne rozdČlení pĤvodní organizaþní složky státu zanikly;

•

zánik organizaþní složky státu uplynutím doby, na kterou byla zĜízena zákonem.
Zvláštní právní pĜedpis, kterým byla tato organizaþní složka zĜízena na urþitou
dobu, musí souþasnČ také urþovat, na kterou organizaþní složku státu pĜejde výkon
práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ pĜi zániku této organizaþní složky
státu;

•

zánik organizaþní složky státu, zĜízené rozhodnutím zĜizovatele na dobu urþitou,
uplynutím této doby. Zánikem takové organizaþní složky státu pĜechází výkon práv
a povinností z pracovnČprávních vztahĤ na zĜizovatele, pokud nerozhodl, že tato
práva a povinnosti bude vykonávat jiná organizaþní složka státu, jím zĜízená.

PĜevodem þásti organizaþní složky státu se podle ustanovení § 344 zákoníku práce
rozumí
•

pĜevod þásti organizaþní složky státu do jiné organizaþní složky státu, stanovený
zákonem. Výkon práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ, které se vážou
k pĜevádČné þásti, pĜechází na pĜejímající organizaþní složku státu;

•

pĜevod þásti organizaþní složky státu do jiné organizaþní složky státu, urþený
rozhodnutím zĜizovatele v souvislosti se zmČnou zĜizovací listiny. V tomto pĜípadČ

Sociální ochrana zamČstnancĤ pĜi restrukturalizaci podnikĤ

30

dochází rovnČž k pĜechodu výkonu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ,
které se vážou k pĜevádČné organizaþní složce státu, na pĜejímající organizaþní
složku státu.
V obou pĜípadech pĜevodu þásti organizaþní složky státu však práva a povinnosti
z pracovnČprávních vztahĤ, které do dne pĜevodu zanikly, vykonává dosavadní
organizaþní složka státu.
Zrušením organizaþní složky státu se podle ustanovení § 345 zákoníku práce
rozumí
•

zrušení organizaþní složky státu zvláštním právním pĜedpisem. Tento zvláštní
právní pĜedpis souþasnČ upraví, na kterou organizaþní složku státu pĜejde výkon
práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ zamČstnancĤ zrušené organizaþní
složky, a která organizaþní složka státu uspokojí nároky zamČstnancĤ zrušené
organizaþní složky, popĜ. uplatní nároky vĤþi tČmto zamČstnancĤm;

•

zrušení organizaþní složky státu rozhodnutím zĜizovatele. Výkon práv a povinností
z pracovnČprávních vztahĤ pĜechází na zĜizovatele, pokud on nerozhodl, že výkon
tČchto práv a povinností pĜejde na jinou organizaþní složku státu, jím zĜízenou.

Z uvedeného struþného rozboru je jednoznaþnČ patrné, že þeská právní úprava
pĜekraþuje rámec smČrnice a poskytuje sociální ochranu i zamČstnancĤm státu v pĜípadČ
zmČn v organizaþních složkách státu ve velkém rozsahu.
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2.

SOCIÁLNÍ OCHRANA ZAMċSTNANCģ PěI HROMADNÉM
PROPOUŠTċNÍ
2.1

SmČrnice Rady þ. 75/129/EHS ze dne 17. února 1975, o sbližování
právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkajících se hromadného
propouštČní

Druhou smČrnicí, která se významnČ dotýká postavení zamČstnance v souvislosti
se zmČnami na trhu, zánikem podnikĤ, rĤznými restrukturalizaþními zmČnami, byla smČrnice
Rady þ. 75/129/EHS ze dne 17. února 1975, o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských
státĤ týkajících se hromadného propouštČní (dále jen „smČrnice þ. 75/129“). Vymezení
úþelu smČrnice je možné najít v její preambuli:
•

vyšší ochrana zamČstnancĤ, pĜi níž musí být brán ohled na potĜeby vyvážené
ekonomiky a sociálního rozvoje uvnitĜ Spoleþenství,

•

odstranČní rozdílĤ, které zĤstávají v konkrétní úpravČ hromadného propouštČní
v jednotlivých þlenských státech a které mají pĜímý úþinek na fungování spoleþného
trhu.

Úþel smČrnice je vyjádĜen i v navazující judikatuĜe Evropského soudního dvora,
který ve sporu Komise ES proti Italské republice vyslovil, že: „SmČrnice þ. 75/129, jak
shledala Rada, odpovídá potĜebČ stanovené v þl. 117 Smlouvy – snažit se zlepšit
pracovní podmínky a zlepšit životní standardy pro pracovníky – se snaží sblížit ustanovení
zakotvená v této oblasti þlenskými státy v právních pĜedpisech, opatĜeních nebo
administrativních þinnostech týkajících se hromadného propouštČní. Ustanovení smČrnice
tak mají sloužit k vytvoĜení obecného komplexu pravidel aplikovatelného ve všech
þlenských státech, pĜiþemž þlenským státĤm je ponechána pravomoc aplikovat nebo
zavést ustanovení, která jsou výhodnČjší pro pracovníky.“67
SmČrnice pĜedevším definuje základní pojmy, na nichž je celá úprava postavena –
pojem „hromadné propouštČní“ a pojem „zástupci zamČstnancĤ“.
Podle þl. 1 odst. 1 písm. a) smČrnice þ. 75/129 se hromadným propouštČním
rozumí skonþení pracovních vztahĤ zamČstnavatelem z jednoho nebo více dĤvodĤ, které
se netýkají konkrétního zamČstnance, jestliže poþet propuštČní je – dáno þlenským
státĤm na výbČr, kterou variantu si zvolí –
•

buć v prĤbČhu období 30 dnĤ
o nejménČ 10 zamČstnancĤ v podnicích zamČstnávajících obvykle více než 20
a ménČ ne 100 zamČstnancĤ,
o nejménČ 10 % z poþtu zamČstnancĤ v podnicích obvykle zamČstnávajících
nejménČ 100 ale ménČ než 300 zamČstnancĤ,

67

Viz VČc þ. 91/81 (Commission of the European Communities v. Italian Republic), CELEX 61981J0091
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o nejménČ 30 zamČstnancĤ v podnicích obvykle zamČstnávajících 300 a více
zamČstnancĤ;
•

nebo v prĤbČhu období 90 dnĤ nejménČ 20 zamČstnancĤ bez ohledu na poþet
zamČstnancĤ obvykle zamČstnaných v dotþených podnicích.

I ve výkladu pojmu hromadného propouštČní se promítla rozhodnutí Evropského
soudního dvora. Z jeho rozhodnutí vyplývá, že se jedná vždy o propouštČní z dĤvodĤ na
stranČ zamČstnavatele, a to nejen v souvislosti s zastavením nebo omezením podnikání
nebo v souvislosti s poklesem poptávky. K tomuto závČru lze dospČt napĜ. z rozhodnutí ve
vČci C-383/92, kde Evropský soudní dvĤr uvedl: „Podle þl. 1 odst. 1 písm. a) smČrnice
þ. 75/129 se smČrnice vztahuje na hromadné propouštČní ve smyslu propuštČní z jednoho
nebo více dĤvodĤ, které se netýkají konkrétního zamČstnance, vþetnČ propouštČní
vznikajícího z nového pracovního uspoĜádání uvnitĜ podniku, které nesouvisí s objemem
podnikání. Její rozsah nemĤže být z tohoto dĤvodu omezen na pĜípady propouštČní
definované jako výsledek zastavení nebo omezení podnikání v podniku nebo poklesu
poptávky po práci.“68
Pojem hromadné propouštČní je vymezen i negativnČ, což znamená, že z aplikace
smČrnice jsou vylouþeny nČkteré skupiny zamČstnancĤ. Podle þl. 1 odst. 2 se smČrnice
þ. 75/129 nevztahuje na
•

zamČstnance v pracovních vztazích uzavĜených na dobu urþitou nebo ke splnČní
zvláštních úkolĤ s výjimkou situací, kdy takové propouštČní se realizuje pĜed datem
uplynutí doby urþité nebo splnČní stanovených úkolĤ,

•

zamČstnance zamČstnané ve veĜejných správních orgánech nebo v podnicích
ovládaných veĜejným právem,

•

posádky námoĜních lodí,

•

zamČstnance postižené ukonþením podnikových aktivit, jestliže toto ukonþení je
výsledkem soudního rozhodnutí.

K vymezení pojmu hromadné propouštČní pĜispČla významnou mČrou i judikatura
Evropského soudního dvora. Z jeho rozhodnutí vyplývá, že „smČrnice þ. 75/129 se
aplikuje pouze tehdy, kdy zamČstnavatel skuteþnČ dovršil hromadné propouštČní.
SmČrnice se neaplikuje, jestliže z dĤvodĤ finanþního stavu podniku zamČstnavatel
zamýšlel realizovat hromadné propouštČní, ale neuþinil tak.“69 Za hromadné propouštČní
nelze považovat ani situace, kdy pracovní pomČr skonþili sami zamČstnanci poté, co
zamČstnavatel oznámil, že pozastavuje placení svých dluhĤ.70 Judikatura reagovala i na
negativní vymezení pojmu hromadné propouštČní, což se následnČ projevilo i v dĤvodech
novelizace této smČrnice. NicménČ reakce na ustanovení þl. 1 odst. 2 písm. d) se objevila

68

69
70

Srovnej rozhodnutí ve vČci C-383/92 (Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Nothern
Ireland), CELEX 61992J0383.
Viz vČc þ. 284/83 (Ali Altin and Jan Benny Hansen v. H. Nielsen & Soen, Maskinfabrik A/S, in liquisation), CELEX 61983J0284
Srovnej rozhodnutí citované v pozn. 69.
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i v pozdČjších rozhodnutích jako napĜ. v rozhodnutí ve spojených vČcech C-187/05 až
C-190/05, v nichž ESD uvedl: „SmČrnice Rady þ. 75/129 … musí být vykládána v tom
smyslu, že se použije na pĜípady hromadného propouštČní v dĤsledku definitivního
skonþení þinnosti podniku nebo závodu, o nČmž rozhodl pouze zamČstnavatel, pĜi
neexistenci pĜedcházejícího soudního rozhodnutí, aniž by odchylka stanovená v þl. 1 odst.
2 písm. d) této smČrnice mohla zpĤsobit nepoužití zmínČné smČrnice.“71
Druhým obecným pojmem, který smČrnice þ. 75/129 definuje, je pojem „zástupci
zamČstnancĤ“. Zde je definice v þl. 1 odst. 1 písm. b) ponČkud kusá, protože plnČ
odkazuje na vymezení tohoto pojmu v právních pĜedpisech nebo v praxi jednotlivých
þlenských státĤ. PĜesto zde mĤžeme najít nČkterá dĤležitá rozhodnutí Evropského
soudního dvora, která mohou mít vliv na národní úpravu tohoto institutu. V rozhodnutí
þ. C-383/92 Evropský soudní dvĤr uvedl: „Bez ohledu na limitovaný charakter
harmonizace pravidel ve vztahu k hromadnému propouštČní, které smČrnice þ. 75/129
zamýšlela pĜinést, národní pravidla, která tím, že neupravují systém pro urþení zástupce
zamČstnancĤ v podniku, kde zamČstnavatel odmítá uznat takové zástupce, dovolují
zamČstnavateli porušit ochranu stanovenou v þl. 2 a 3 smČrnice þ. 75/129, musejí být
považována za rozporná s ustanoveními této smČrnice.“72 Lze proto Ĝíci, že v národních
úpravách, kterými se tato smČrnice implementuje do vnitrostátního právního Ĝádu, musí
být urþení a postavení zástupcĤ zamČstnancĤ vymezeno podrobnČji tak, aby se
zamČstnavatel smČrnicí vyžadovaným konzultacím nemohl vyhnout.
Hlavním úþelem smČrnice je vymezit postup zamČstnavatele pĜi hromadném
propouštČní tak, aby bylo chránČno postavení zamČstnance, aniž by byla omezena
možnost zamČstnavatele zamČstnance propustit. SplnČní uvedeného úþelu je postaveno
na dvou základních povinnostech, a to
•

povinnost konzultaþní a

•

povinnost oznamovací.

Povinnost konzultaþní nese zamČstnavatel ve vztahu ke svým zamČstnancĤm,
které má hromadné propouštČní postihnout. Uvedenou povinnost zamČstnavatel plní
cestou zástupcĤ zamČstnancĤ (ve smyslu národních právních pĜedpisĤ). Ve smyslu þl. 2
odst. 1 smČrnice þ. 75/129 je zamČstnavatel povinen vést konzultace se zástupci
zamČstnancĤ s ohledem na dosažení shody. Tato konzultace musí pĜinejmenším
zahrnout zpĤsoby a prostĜedky vyhnutí se hromadnému propouštČní nebo omezení poþtu
zamČstnancĤ, kteĜí mají být propuštČni, a zmírnČní následkĤ propouštČní (þl. 2 odst. 2
smČrnice). ZamČstnavatel k tomu, aby bylo dosaženo úþelu konzultací a obecnČjšího
úþelu (tj. sociální ochrany zamČstnancĤ), musí poskytnout zástupcĤm zamČstnancĤ

71

72

Srovnej blíže rozhodnutí ve spojených vČcech C-187/05 až C-190/05 – Georgios Agorastoudis a další (C-187/05), Ioannis
Pannou a další (C-188/05), Kostandinos Kotsabougioukis a další (C-189/05), Georgios Akritopoulos a další
(C-190/05) proti Goodyear Hellas ABEE; CELEX 62005J0187.
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-383/92 (Commission of the European Communities v. United Kingdom of Great Britain and Nothern
Ireland), CELEX 61992J0383.
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potĜebné informace, a to v písemné podobČ (þl. 2 odst. 3 smČrnice). Poskytované
informace musejí zahrnout:
•

dĤvody propouštČní,

•

poþet zamČstnancĤ, který má být propuštČn,

•

poþet zamČstnancĤ obvykle zamČstnaných a

•

období, v nČmž se propouštČní realizuje.

Je tĜeba si uvČdomit, že povinnost konzultaþní neznamená jen poskytnutí informací,
ale zahrnuje opravdu jednání se zástupci zamČstnancĤ, kteĜí musejí mít možnost uvést
svá stanoviska a návrhy tak, aby bylo dosaženo shody.
Povinnost oznamovací je uložena zamČstnavateli ve vztahu ke správním úĜadĤm
a je významná pĜedevším z hlediska oþekávané situace na trhu práce, který je vždy
negativnČ ovlivnČn, dojde-li k propuštČní vČtšího poþtu zamČstnancĤ. Oznamovací
povinnost lze rozdČlit do dvou etap. První „mírnČjší“ je povinnost zamČstnavatele zaslat
pĜíslušnému správnímu úĜadu kopii všech písemných kontaktĤ se zástupci zamČstnancĤ
(þl. 2 odst. 2 vČta druhá). Druhá oznamovací povinnost je zásadnČjší povahy, protože jsou
na její splnČní vázány i konkrétní dopady do skuteþného ukonþení pracovnČprávních
vztahĤ. Tato povinnost je upravena v þl. 3 smČrnice þ. 75/129.
ZamČstnavatel je podle þl. 3 odst. 1 citované smČrnice povinen písemnČ oznámit
pĜíslušnému správnímu úĜadu plánované hromadné propouštČní a uvést požadované
údaje (dĤvody propouštČní, poþet zamČstnancĤ, který má být propuštČn, poþet
zamČstnancĤ obvykle zamČstnaných a období, v nČmž se propouštČní realizuje) vþetnČ
údajĤ o konzultaci se zástupci zamČstnancĤ. Kopii uvedené zprávy je povinen zaslat
zástupcĤm zamČstnancĤ, kteĜí mají možnost pĜedložit pĜíslušnému správnímu úĜadu své
vlastní komentáĜe k dané situaci.
Z hlediska sociální ochrany zamČstnancĤ je rozhodující ustanovení þl. 4 smČrnice
þ. 75/129, z nČhož vyplývá, že hromadné propouštČní nesmí nabýt úþinnosti dĜíve než 30
dnĤ po oznámení hromadného propouštČní pĜíslušnému správnímu úĜadu podle þl. 3
citované smČrnice. Uvedená lhĤta však nemá vliv na ta ustanovení právních pĜedpisĤ,
která upravují individuální práva ve vztahu k napĜ. výpovČdi (výpovČdní doba). Úþelem
takto stanoveného období je vytvoĜit prostor pro pĜíslušný správní úĜad k Ĝešení dopadĤ
hromadného propouštČní na trh práce.
SmČrnice þ. 75/129 však pĜi stanovení období, po které jsou úþinky rozvázání
pracovního pomČru odkládány, není kategorická, umožĖuje, aby þlenské státy stanovily
délku tohoto období podle vlastní úvahy s tím, že by nemČlo být kratší než uvedených 30
dnĤ. ZmocĖuje také þlenské státy k tomu, aby daly pĜíslušným správním úĜadĤm
oprávnČní toto období zkrátit (þl. 4 odst. 1 vČta druhá) anebo naopak – jestliže uvedené
období je kratší než 60 dnĤ – toto období prodloužit na 60 dnĤ (þl. 4 odst. 3), když
problémy zpĤsobené plánovaným hromadným propouštČním jsou závažnČjší a nelze je
vyĜešit v období 30 dnĤ. ýlenské státy mohou svým pĜíslušným správním úĜadĤm dát
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i širší kompetence pro rozšíĜení období. V souvislosti s možnými širšími pravomocemi
pĜíslušného správního úĜadu, které samozĜejmČ by mČly dopad na trvání
pracovnČprávních vztahĤ, musí být zajištČna i urþitá, byĢ slabá ochrana zamČstnavatele.
ZamČstnavateli musí být oznámeno rozšíĜení oznamovacího období dĜíve než pĤvodní
oznamovací 30tidenní období uplyne vþetnČ dĤvodĤ, které k takovému rozšíĜení vedly
(þl. 4 odst. 3 vČta druhá).
Podle ustanovení þl. 6 odst. 1 a 2 smČrnice þ. 75/129 byla þlenským státĤm
uložena povinnost uvést své právní pĜedpisy, úpravy a administrativní ustanovení do
souladu se smČrnicí ve lhĤtČ 2 let od jejího oznámení a informovat o tom Komisi spolu se
zasláním pĜíslušných právních pĜedpisĤ, úprav a administrativních ustanovení, která byla
pĜijata v oblasti pokrývané smČrnicí. Na problémy vznikající pĜi implementaci smČrnice
reagoval i Evropský soudní dvĤr nČkterými rozhodnutími obecnČjší povahy, jako napĜ.
rozhodnutí ve vČci þ. 215/83, kde uvedl: „ýlenské státy musejí plnit své povinnosti podle
komunitárních smČrnic v každém smČru a nemohou se ospravedlĖovat ustanoveními,
praxí nebo okolnostmi existujícími v jejich vnitĜním právním Ĝádu, aby obhájily porušení pĜi
plnČní tČchto povinností.“73
2.2

SmČrnice Rady þ. 92/56/EHS ze dne 24. þervna 1992, doplĖující smČrnici
þ. 75/129 o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkajících se
hromadného propouštČní

V návaznosti na pĜijetí Charty základních sociálních práv zamČstnancĤ (zejména
bod 7, 17 a 18), kde byly vysloveny obecnČjší smČry sociální ochrany zamČstnancĤ jako
napĜ.
•

zlepšování životních a pracovních podmínek
spoleþenství v návaznosti na rozvoj vnitĜního trhu,

•

zlepšování pracovních podmínek musí zahrnout rozvoj nČkterých aspektĤ
pracovního zákonodárství jako napĜ. procesu hromadného propouštČní a procesĤ
souvisejících s bankroty,

•

rozvoj práva zamČstnancĤ na informace, konzultace a participaci

zamČstnancĤ

Evropského

byla pĤvodní smČrnice þ. 75/129 novelizována smČrnicí Rady þ. 92/56/EHS ze dne
24. þervna 1992 (dále jen smČrnice þ. 92/56) tak, aby zahrnula i další pĜípady skonþení
zamČstnání z iniciativy zamČstnavatele vþetnČ situací, kdy podnikové aktivity jsou
ukonþeny v dĤsledku rozhodnutí soudu.
PĜedevším byl novelizován postup, na jehož základČ se urþí, zda na konkrétní
situaci mají dopadat ustanovení smČrnice. Do þl. 1 odst. 1 bylo doplnČno upĜesnČní
výpoþtu poþtu zamČstnancĤ, kteĜí jsou v dotþeném období propouštČni tak, že do
uvedeného poþtu se zahrnují i zamČstnanci, jejichž zamČstnání bylo ukonþeno, jestliže
73
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zde existuje alespoĖ 5 skonþení zahrnovaných pod hromadné propouštČní. V rámci
negativního vymezení rozsahu hromadného propouštČní bylo vypuštČno vylouþení
zamČstnancĤ, dotþených skonþením podnikatelských aktivit v dĤsledku soudního
rozhodnutí.
Podstatný zásah provedla smČrnice þ. 92/56 do vymezení povinností
zamČstnavatele ve vztahu k zástupcĤm zamČstnancĤ. Jeho povinnost nezĤstává jen u
konzultací, ale obsahuje i povinnost poskytnout dostateþné informace, a to v „dobrém
þase“ pĜed samotným propouštČním a samozĜejmČ s cílem dosáhnout shody.
StejnČ jako v pĤvodní smČrnici þ. 75/129 musejí konzultace zahrnovat zpĤsoby
a prostĜedky omezující hromadné propouštČní nebo redukující poþet propouštČných
zamČstnancĤ a prostĜedky zmírnČní následkĤ propuštČní, navíc však musejí být
doprovázeny sociálními opatĜeními urþenými mimo jiné k pomoci k opČtovnému
zamČstnání nebo rekvalifikaci propouštČných zamČstnancĤ.
Aby zástupci zamČstnancĤ mohli þinit konstruktivní návrhy, musejí mít dostateþné
informace a také možnost vyžádat si odborné služby. ZajištČní možnosti vyžádání si
odborných služeb je na zákonodárství a praxi þlenských státĤ, poskytnutí dostateþných
informací je smČrnicí uloženo zamČstnavateli. Tuto povinnost mČl samozĜejmČ
zamČstnavatel i podle smČrnice þ. 75/129 v pĤvodním znČní, avšak novelizací þl. 2
smČrnicí þ. 92/56 byly informaþní povinnosti zamČstnavatele rozšíĜeny a zpĜesnČny jak po
obsahové, tak i po formální stránce. Podle novelizovaného þl. 2 odst. 3 má zamČstnavatel
v „dobrém þase“ v prĤbČhu konzultací zástupcĤm zamČstnancĤ
•

poskytovat všechny dĤležité informace,

•

poskytovat písemnČ v každém pĜípadČ následující informace
o dĤvody zamýšleného propouštČní,
o poþet kategorií zamČstnancĤ, kteĜí mají být propuštČni,
o poþet a kategorie zamČstnancĤ obvykle zamČstnaných,
o období, v nČmž se bude zamýšlené propouštČní realizovat,
o kriteria navržená pro výbČr zamČstnancĤ, kteĜí mají být propuštČni, pokud
národní zákonodárství a/nebo praxe takovou pravomoc zamČstnavateli
poskytuje,
o metodu výpoþtu náhrad za propuštČní odlišných od náhrad vznikajících podle
národního zákonodárství a/nebo praxe.

V souvislosti s vymezením informaþních a konzultaþních povinností zamČstnavatele
je dĤležité ještČ nové ustanovení v þl. 2 odst. 4, které stanoví, že povinnosti
zamČstnavatele stanovené v odstavcích 1 až 3 tohoto þlánku jsou pro zamČstnavatele
závazné bez ohledu na to, zda rozhodnutí o hromadném propouštČní pĜijal samotný
zamČstnavatel nebo podnik Ĝídící zamČstnavatele. V návaznosti na uvedené upĜesnČní
pak ještČ novelizovaný þl. 2 odst. 4 doplĖuje, že nemĤže být považováno za obranu
zamČstnavatele pĜi nesplnČní informaþních, konzultaþních a oznamovacích povinností to,
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že sám zamČstnavatel nebyl dostateþnČ informován Ĝídícím podnikem, který pĜijal
rozhodnutí vedoucí ke hromadnému propouštČní. Potvrzením této novelizace je
i rozhodnutí Evropského soudního dvora ve vČci C-449/93, v nČmž je výslovnČ uvedeno:
„...by dovolovala spoleþnostem patĜícím ke stejné skupinČ pokusit se, aby bylo obtížnČjší
aplikovat smČrnici na tyto spoleþnosti s odvoláním na to, že pravomoc pĜijmout rozhodnutí
o propouštČní má zvláštní rozhodovací orgán, a znamenalo by to, že tyto spoleþnosti jsou
schopné uniknout povinnosti plnit urþité postupy pro ochranu zamČstnancĤ, jako je jejich
právo na informace a konzultace.“74
I v novelizované smČrnici zĤstaly v plném rozsahu zachovány informaþní povinnosti
zamČstnavatele ve vztahu k pĜíslušným správním úĜadĤm, pouze byl upĜesnČn rozsah
a struktura informací, které je zamČstnavatel povinen sdČlit, v návaznosti na úpravu
rozsahu a struktury tČchto informací vĤþi zástupcĤm zamČstnancĤ. V mírnČjší podobČ
stanovila smČrnice povinnost zamČstnavatele informovat o zamýšleném hromadném
propouštČní v pĜípadČ skonþení podnikatelských aktivit v dĤsledku soudního rozhodnutí.
ýlenské státy mohou stanovit, že zamČstnavatel má tuto informaþní povinnost pouze
v pĜípadČ, že si informaci vyžádá pĜíslušný správní úĜad (þl. 3 odst. 1 vČta druhá).
Vzhledem k tomu, že smČrnice þ. 92/56 z negativního vymezení vypustila
zamČstnance, na které dopadá skonþení podnikatelských aktivit v dĤsledku soudního
rozhodnutí, bylo do þl. 4 doplnČno ustanovení odstavce 4, které opravĖuje þlenské státy
k tomu, aby þlánek 4 na takové pĜípady nevztahovaly.
Novým ustanovením byl þl. 5a, který ukládá þlenským státĤm zajistit, aby soudní
a/nebo správní Ĝízení pro vynucení povinností podle této smČrnice byla dostupná
zástupcĤm zamČstnancĤ a/nebo zamČstnancĤm.
SmČrnici þ. 92/56 byly þlenské státy povinny v souladu s ustanovením þl. 2 odst. 1
provést nejpozdČji ve lhĤtČ 2 let od jejího pĜijetí anebo mČly zajistit, že nejpozdČji
v uvedené lhĤtČ zástupci zamČstnavatelĤ a zamČstnancĤ zavedou pĜíslušná ustanovení
formou dohody a þlenské státy budou zavázány podniknout pĜíslušná opatĜení, která by
umožnila garantovat výsledky pĜedpokládané smČrnicí po celou dobu. SouþasnČ podle þl.
2 odst. 2 citované smČrnice mČly þlenské státy povinnost v pĜijatých opatĜeních
k provedení smČrnice uvést odkaz na danou smČrnici, popĜípadČ doplnit své opatĜení
pĜipojením takového odkazu v dobČ publikace pĜíslušného opatĜení.
2.3

SmČrnice Rady þ. 98/59/ES ze dne 20. þervence 1998 o sbližování
právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkajících se hromadného
propouštČní

Po uplynutí urþité doby od novelizace pĤvodní smČrnice þ. 75/129 dospČla Rada
Evropské unie na základČ návrhu Komise a po stanovisku Evropského parlamentu75

74
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a HospodáĜského a sociálního výboru76 k závČru, že je nezbytné z dĤvodu racionality
rekodifikovat tuto pĤvodní smČrnici. Obecné dĤvody, které ji kromČ racionalizace
a pĜehlednosti právní úpravy vedly k rekodifikaci, byly vyjádĜeny v preambuli smČrnice
Rady þ. 98/59/ES ze dne 20. þervence 1998, o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských
státĤ týkajících se hromadného propouštČní (dále jen „smČrnice þ. 98/59“) a mĤžeme je
struþnČ shrnout následovnČ:
•

posílení ochrany zamČstnancĤ v pĜípadČ hromadného propouštČní,

•

pĜihlédnutí k potĜebČ vyváženého hospodáĜského a sociálního rozvoje uvnitĜ
Spoleþenství,

•

pĜetrvávající rozdíly mezi právními pĜedpisy platnými v þlenských státech, které se
týkají zpĤsobĤ a postupĤ hromadného propouštČní a zejména opatĜení ke zmírnČní
následkĤ hromadného propouštČní, které mohou mít dopad na fungování
spoleþného trhu,

•

Charta základních sociálních práv pracovníkĤ.

SmČrnice þ. 98/59 však v preambuli zdĤrazĖuje i vČcné dĤvody, které byla
rozhodující již pĜi novelizaci pĤvodní smČrnice, a to:
•

pĜesnČjší definování pojmu hromadné propouštČní,

•

aplikace smČrnice i na pĜípady, kdy þinnost podniku konþí na základČ soudního
rozhodnutí,

•

možnost zástupcĤ zamČstnancĤ vyžádat si expertní stanoviska,

•

zajištČní plnČní povinností zamČstnavatele i v pĜípadČ, že rozhodnutí o hromadném
propouštČní vydal podnik, který kontroluje zamČstnavatele,

•

možnost, aby zástupci zamČstnancĤ nebo zamČstnanci sami se mohli obracet na
pĜíslušné orgány (soudní nebo správní) v pĜípadČ, že nejsou plnČny povinnosti
podle této smČrnice.

Z hlediska vČcného pak smČrnice þ. 98/59 obsahuje definici pojmĤ „hromadné
propouštČní“ a „zástupci zamČstnancĤ“ (þl. 1), vymezení pojmu „informování a projednání“
a s tím spojené povinnosti zamČstnavatele (þl. 2), stanovení postupu pĜi hromadném
propouštČní (þl. 3 a 4) a závČreþná ustanovení (þl. 5 až 10).
Hromadným propouštČním se rozumí propouštČní ze strany zamČstnavatele na
základČ dĤvodĤ, které nespoþívají v osobČ zamČstnance, pĜiþemž „hromadnost“ je
odvozována od poþtu propouštČných zamČstnancĤ ve vztahu k celkovému poþtu
zamČstnancĤ, a to ve dvou variantách stanovujících rozhodné období:
•

rozhodné období 30 dnĤ
o alespoĖ 10 zamČstnancĤ u zamČstnavatele, který obvykle zamČstnává více než
20 a ménČ než 100 zamČstnancĤ,
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o alespoĖ 10 % zamČstnancĤ z celkového poþtu zamČstnancĤ u zamČstnavatele,
který obvykle zamČstnává alespoĖ 100, ale ménČ než 300 zamČstnancĤ,
o alespoĖ 30 zamČstnancĤ u zamČstnavatele, který obvykle zamČstnává alespoĖ
300 zamČstnancĤ,
•

rozhodné období 90 dnĤ
o je propouštČno alespoĖ 20 zamČstnancĤ bez ohledu na poþet zamČstnancĤ,
kteĜí jsou obvykle zamČstnáni v dotyþných podnicích.

SouþasnČ je nezbytné pĜi definování uvedeného pojmu pĜihlížet k zásadČ vyjádĜené
v preambuli a konkrétnČ vyslovené v þl. 1 odst. 1 vČta druhá, a totiž, že za hromadné
propouštČní je tĜeba považovat i další formy skonþení pracovnČprávního vztahu ze strany
zamČstnavatele z dĤvodĤ nespoþívajících v osobČ zamČstnance, jestliže propuštČných
pracovníkĤ je nejménČ 5.
SmČrnice þ. 98/59 v ustanovení þl. 1 odst. 2 stanoví i negativní vymezení svého
vČcného rozsahu tak, že se nevztahuje na
•

hromadná propouštČní na základČ pracovních smluv na dobu urþitou nebo
k vykonání urþitých prací s výjimkou pĜípadĤ, kdy k tČmto propuštČním dojde pĜed
uplynutím sjednané doby urþité nebo pĜed ukonþením sjednaných prací,

•

zamČstnance orgánĤ veĜejné správy nebo veĜejnoprávních podnikĤ a

•

posádky námoĜních lodí.

Pro jasné pochopení vČcného rozsahu smČrnice je nutno brát v úvahu i navazující
rozhodnutí Evropského soudního dvora, která pojem hromadné propouštČní vČcnČ
dotváĜejí. Jedním z velmi dĤležitých je rozhodnutí ve vČci C-55/02, v nČmž ESD uvedl:
„Pojem propouštČní uvedený v þl. 1 odst. 1 první podstavec písm. a) smČrnice þ. 98/59 ....
má dosah v rámci Spoleþenství a nemĤže být definován odkazem na právní pĜedpisy
þlenských státĤ. Musí být vykládán v tom smyslu, že nezahrnuje pouze propouštČní
z dĤvodĤ strukturální, technologické nebo konjukturální povahy, ale jakékoliv skonþení
pracovního pomČru nechtČné zamČstnancem, a tedy bez jeho souhlasu. Skonþení
pracovního pomČru bez souhlasu zamČstnance tedy nemĤže být vylouþeno z použití
smČrnice pouze proto, že je závislé na okolnostech, které nezávisejí na vĤli
zamČstnavatele. CílĤ smČrnice, sledujících zejména zesílení ochrany zamČstnancĤ
v pĜípadČ hromadného propouštČní by bylo dosaženo pouze þásteþnČ, pokud by takové
skonþení pracovního pomČru bylo z režimu smČrnice vylouþeno.“77
Judikaturou je zdĤraznČna i závažnost vymezení poþtu zamČstnancĤ, na jejichž
základČ se odvozuje to, zda smČrnice na konkrétní situaci dopadá. Evropský soudní dvĤr
k urþení poþtu zamČstnancĤ v þl. 1 odst. 1 písm. a) výslovnČ uvedl: „ýlánek 1 odst. 1
písm. a) smČrnice þ. 98/59 ... musí být vykládán v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní
úpravČ, která vyluþuje, byĢ doþasnČ, urþitou kategorii zamČstnancĤ ze stanovení poþtu
77
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zamČstnaných zamČstnancĤ, upraveného v tomto ustanovení. Tato smČrnice, která má za
cíl poskytnout minimální ochranu v oblasti informování zamČstnancĤ a projednávání se
zamČstnanci v pĜípadech hromadného propouštČní, totiž nemĤže být vykládána v tom
smyslu, že zpĤsob stanovení tČchto prahových hodnot, a tudíž úprava uvedených
prahových hodnot samotných, pĜísluší þlenským státĤm, pokud by takový výklad þlenským
státĤm umožnil zmČnit rozsah pĤsobnosti této smČrnice, a zbavit ji tak jejího plného
úþinku.“78 PĜipomenout je nutno i rozhodnutí ve vČci C-32/02, v nČmž Evropský soudní
dvĤr upĜesnil pojem zamČstnavatel používaný v þl. 1 odst. 1 písm. a) smČrnice þ. 98/59
následovnČ: „Termín zamČstnavatel ve významu þl. 1 odst. 1 písm. a) smČrnice þ. 98/59
... zahrnuje také zamČstnavatele zapojené v neziskových aktivitách. Je zĜejmé ze
souþasného znČní þl. 1 smČrnice, že se ustanovení vztahuje na propouštČní uskuteþnČné
zamČstnavatelem bez dalších znakĤ, tj. vztahuje se na všechny zamČstnavatele. Opaþná
interpretace by nebyla v souladu s cíli smČrnice ...“79.
Jádrem úpravy ve smČrnici þ. 98/59 je vymezení povinností zamČstnavatele jednak
ve vztahu k zástupcĤm zamČstnancĤ a dále ve vztahu k správním úĜadĤm. Vymezení
povinností zamČstnavatele ve vztahu k zástupcĤm zamČstnancĤ je obsaženo pĜedevším
v þl. 2 citované smČrnice. Uvedené ustanovení ukládá zamČstnavateli povinnost
informaþní a povinnost konzultaþní. StČžejní je povinnost konzultaþní podle þl. 2 odst. 1
smČrnice, z níž vyplývá povinnost zamČstnavatele zahájit o zamýšleném hromadném
propouštČní v dostateþném þasovém pĜedstihu projednávání se zástupci zamČstnavatelĤ
s cílem dosáhnout shody. PĜedmČt projednání je ve smČrnici vymezen minimálním
rozsahem (þl. 2 odst. 2 vČta první), který zahrnuje
•

možnosti odvrácení nebo omezení hromadného propouštČní,

•

možnosti zmírnČní následkĤ hromadného propouštČní,

•

využití doplĖujících sociálních opatĜení ke zmírnČní následkĤ hromadného
propouštČní jako je pĜevedení (znovuzamČstnání) nebo pĜeškolení propouštČných
zamČstnancĤ.

SmČrnice tím, že vymezuje minimální rozsah otázek, které musejí být pĜedmČtem
konzultací se zástupci zamČstnancĤ, umožĖuje, aby jak zamČstnavatel, tak i zástupci
zamČstnancĤ navrhli další otázky, které mají být, resp. mohou být v této souvislosti
projednávány.
K tomu, aby zástupci zamČstnancĤ mohli kvalifikovanČ a se znalosti problematiky
vést konzultace a uplatĖovat své názory, potĜebují dostateþné informace a odborné
znalosti. Pro získání odborných znalostí ukládá smČrnice þlenským státĤm, že mohou
stanovit, že se zástupci zamČstnancĤ mohou v souladu s vnitrostátními pĜedpisy obracet
na odborníky (þl. 2 odst. 2 vČta druhá). K získání potĜebných informací stanoví smČrnice
þ. 98/59 informaþní povinnost zamČstnavatele [þl. 2 odst. 3 písm. a) smČrnice] a souþasnČ
78
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Srovnej rozhodnutí ve vČci C-385/05 (Confédération dénérale du travail a další proti Premier ministre, Ministre de l´Emploi, de la
Cohésion at du Logement), CELEX 62005J0385.
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-32/02 (Commission of the European Communities v. Italian Republic), CELEX 62002J0032.
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definuje její písemnou formu a následující základní rozsah [þl. 2 odst. 3 písm. b)
smČrnice]:
•

dĤvody plánovaného propouštČní,

•

poþet a kategorie zamČstnancĤ, kteĜí mají být propouštČni,

•

poþet a kategorie zamČstnancĤ, kteĜí jsou obvykle zamČstnáni,

•

dobu, kdy se má propouštČní uskuteþnit,

•

kritéria navržená pro výbČr zamČstnancĤ, kteĜí mají být propouštČni, pokud k tomu
má zamČstnavatel na základČ vnitrostátních právních pĜedpisĤ nebo praxe
pravomoc,

•

pĜedpokládaná metoda výpoþtu všech pĜípadných odškodnČní za propuštČní, která
nevyplývají z vnitrostátních právních pĜedpisĤ nebo praxe.

Význam poskytnutí potĜebných informací pro Ĝádné a úþel smČrnice naplĖující
projednávání hromadného propouštČní je zdĤraznČn ještČ ustanovením þl. 2 odst. 4
smČrnice þ. 98/59, v nČmž je zdĤraznČno, že povinnosti informaþní a konzultaþní musejí
být plnČny bez ohledu na to, zda o hromadném propouštČní rozhodl pĜímo zamČstnavatel
nebo podnik, který zamČstnavatele Ĝídí. NesplnČní tČchto povinností nemĤže
zamČstnavatel obhajovat tím, že od podniku, který jej Ĝídí a rozhodl o hromadném
propouštČní, nedostal potĜebné informace. Pro zdĤraznČní toho, že povinnost informaþní
a konzultaþní má být plnČna co nejblíže zamČstnancĤm, lze uvést rozhodnutí ESD ve vČci
C-270/05: „SmČrnice þ. 98/59 ... musí být vykládána v tom smyslu, že oddČlená výrobní
jednotka spoleþnosti, která má samostatné vybavení a odborný personál, jejíž þinnost
není ovlivnČna þinností ostatních výrobních jednotek a má Ĝeditele výroby, který zajišĢuje
Ĝádné provedení práce, kontrolu celkového fungování zaĜízení jednotky, jakož i Ĝešení
technických otázek, spadá pod pojem „zamČstnavatel“ pro úþely použití této smČrnice.
Skuteþnost, že rozhodnutí o provozních nákladech každé jednotky, o nákupu surovin
a o výpoþtu ceny výrobkĤ jsou pĜijímána v sídle spoleþnosti, kde existuje spoleþný úþetní
systém, není v tomto ohledu relevantní. S ohledem na úvahu, že cíl uvedené smČrnice
totiž sleduje zejména sociálnČ-hospodáĜské úþinky, které by hromadné propouštČní mohlo
vyvolat v místním kontextu a daném sociálním prostĜedí, dotþený subjekt nemusí nutnČ
mít jakoukoliv právní samostatnost ani hospodáĜskou, finanþní, správní þi technologickou
samostatnost, aby mohl být kvalifikován jako „zamČstnavatel“. Pro vymezení pojmu
„zamČstnavatel“ není podstatná ani skuteþnost, zda má dotþená jednotka Ĝeditelství, které
mĤže nezávisle provádČt hromadná propouštČní, þi nikoliv, nebo zda existuje zemČpisné
oddČlení ve vztahu k dalším jednotkám a zaĜízením spoleþnosti.“80.
Povinnosti zamČstnavatele ve vztahu ke správním úĜadĤm jsou upraveny
pĜedevším v þl. 3 a 4 smČrnice þ. 98/59, avšak první informaþní povinnost vĤþi správním
úĜadĤm vyplývá již z ustanovení þl. 2 odst. 3 vČta druhá. Z tohoto ustanovení vyplývá
„jednoduchá“ informaþní povinnost zamČstnavatele – pĜedat kopii písemné informace (bez
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uvedení pĜípadných vlastních zpĤsobĤ odškodnČní) zaslané zástupcĤm zamČstnancĤ
také pĜíslušnému správnímu úĜadu. DĤležitČjší je pak informaþní povinnost uložená
zamČstnavateli v þl. 3 odst. 1 smČrnice þ. 98/59, podle níž je zamČstnavatel povinen
oznámit pĜíslušnému orgánu veĜejné moci veškeré návrhy na hromadné propouštČní.
V oznámení musejí být uvedeny všechny údaje týkající se samotného návrhu na
hromadné propouštČní a údaje týkající se konzultací se zástupci zamČstnancĤ, zejména
pak
•

dĤvody propouštČní,

•

poþet zamČstnancĤ, kteĜí mají být propuštČni,

•

poþet zamČstnancĤ, kteĜí jsou obvykle zamČstnáni a

•

doba, kdy se má propouštČní uskuteþnit.

Výjimka pro plnČní této základní informaþní povinnosti mĤže být ve vnitrostátní
právní úpravČ stanovena pouze pro pĜípady, kdy ke hromadnému propouštČní dochází
v dĤsledku skonþení þinnosti podniku na základČ soudního rozhodnutí. Výjimka pak
spoþívá v tom, že informace podle þl. 3 odst. 1 je podávána pouze v pĜípadČ, že o to
pĜíslušný správní úĜad výslovnČ požádá.
Kopii oznámení je zamČstnavatel povinen zaslat zástupcĤm zamČstnancĤ, kteĜí
mají právo pĜedložit správnímu úĜadu své vlastní pĜipomínky (þl. 3 odst. 2 smČrnice).
Základní sociální ochrana zamČstnancĤ pĜi hromadném propouštČní je zakotvena
v þl. 4 odst. 1 smČrnice þ. 98/59, z nČhož vyplývá, že hromadné propouštČní se stane
úþinným nejdĜíve 30 dnĤ po oznámení podle þl. 3 odst. 1 smČrnice, aniž jsou dotþena
ustanovení upravující individuální práva týkající se výpovČdní lhĤty. Období minimálnČ 30
dnĤ je urþeno pĜedevším pro pĜíslušný správní úĜad, který tak získává þas pro vytvoĜení
podmínek Ĝešení pĜípadné nezamČstnanosti v daném regionu. Je tĜeba si uvČdomit, že
lhĤta 30 dnĤ je stanovena jako minimální, z þehož vyplývá, že þlenské státy mohou pĜímo
ve vnitrostátní právní úpravČ tuto lhĤtu stanovit delší anebo mohou pĜíslušný správní úĜad
oprávnit k tomu, aby tuto lhĤtu prodloužil (je-li v právní úpravČ lhĤta stanovena kratší než
60 dnĤ), pokud v pĤvodnČ stanovené lhĤtČ není schopen Ĝešit problémy spojené
s hromadným propouštČním (þl. 4 odst. 3). ýlenské státy mohou ve smyslu uvedeného
ustanovení dokonce stanovit i širší pravomoci pĜíslušného správního úĜadu k prodloužení
uvedené lhĤty. Pro pĜípad, že situace vyvolaná hromadným propouštČním je Ĝešitelná
v kratším období, mohou þlenské státy udČlit pĜíslušnému správnímu úĜadu pravomoc
uvedenou lhĤtu i zkrátit (þl. 4 odst. 1 vČta druhá).
V ustanovení þl. 4 odst. 4 je ještČ obsaženo zmocnČní pro þlenské státy, na jehož
základČ mĤže být ve vnitrostátní právní úpravČ vylouþen postup podle þl. 4 v pĜípadČ
hromadného propouštČní v dĤsledku skonþení þinnosti podniku na základČ soudního
rozhodnutí. Je tĜeba si však uvČdomit, že tato možná výjimka opravĖuje pouze
k vylouþení postupu podle þl. 4, jinak Ĝeþeno – povinnosti informaþní a konzultaþní vĤþi
zástupcĤm zamČstnancĤ podle þl. 3 musí být plnČny i v tomto pĜípadČ. ZdĤraznČní
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uvedeného významu výjimky podle þl. 4 odst. 4 vyplývá i z rozhodnutí ESD ve vČci
C-270/05, v nČmž je uvedeno: „Odchylné ustanovení þl. 4 odst. 4 smČrnice þ. 98/59 ... je
použitelné pouze a výhradnČ tehdy, pokud k ukonþení þinnosti podniku nebo provozovny
dojde na základČ soudního rozhodnutí. Ve všech ostatních pĜípadech, a zejména jestliže
k ukonþení þinnosti závodu dojde pouze na základČ rozhodnutí zamČstnavatele, je tento
povinen v dostateþné lhĤtČ zahájit projednávání se zamČstnanci.“81.
V souvislosti s ustanoveními þl. 2 až 4 smČrnice þ. 98/59 lze položit ještČ otázku,
kdy vlastnČ mĤže zamČstnavatel zamČstnance propustit, jinými slovy, zda lze uþinit právní
úkony smČĜující ke skonþení pracovnČprávních vztahĤ pĜed splnČním uvedených
povinností, v prĤbČhu plnČní tČchto povinností a nebo až budou uvedené povinnosti beze
zbytku splnČny. Z citovaných ustanovení nelze jednoznaþnČ položenou otázku
zodpovČdČt, urþitým vodítkem však je – podle mého názoru to, že v tČchto ustanoveních
se hovoĜí o návrzích na hromadné propouštČní, nikoliv o hromadném propuštČní jako
takovém. K uvedené otázce lze uvést také jedno z rozhodnutí ESD, v nČmž se výslovnČ
konstatuje: „ýlánky 2 až 4 smČrnice þ. 98/59 ..., které stanoví zamČstnavateli povinnost
projednání a oznámení, musí být vykládány v tom smyslu, že událostí s úþinkem
propuštČní je projev vĤle zamČstnavatele vypovČdČt pracovní smlouvu, pĜiþemž skuteþné
ukonþení pracovního pomČru uplynutím výpovČdní lhĤty pĜedstavuje pouze následek
rozhodnutí o propuštČní. ZamČstnavatel je oprávnČn provést hromadné propouštČní po
ukonþení projednání stanoveného v þlánku 2 smČrnice þ. 98/59 ... a po oznámení návrhu
na hromadné propouštČní stanoveného v þláncích 3 a 4 této smČrnice.“82
SmČrnice þ. 98/59 samozĜejmČ obsahuje i obvyklá závČreþná ustanovení, která
umožĖují, aby þlenské státy uplatĖovaly nebo pĜijímaly právní a správní pĜedpisy, které
jsou pro zamČstnance pĜíznivČjší než je úprava obsažená v citované smČrnice.
V závČreþných ustanoveních je však obsažena i dĤležitá zásada, která byla jedním
z impulsĤ novelizace pĤvodní smČrnice, totiž povinnost þlenských státĤ dbát na to, aby
zástupci zamČstnancĤ a/nebo zamČstnanci samotní mohli využít správní a/nebo soudní
Ĝízení k zajištČní dodržování povinností podle této smČrnice.83
Velmi dĤležitým závČreþným ustanovením je i þlánek 8, který obsahuje derogaþní
ustanovení – zrušují se smČrnice þ. 75/129 a þ. 92/56, aniž by však byly dotþeny
povinnosti þlenských státĤ týkající se lhĤt k provedení zrušovaných smČrnic.84 SmČrnice
sama byla platnosti dvacátým dnem po vyhlášení v ÚĜedním vČstníku ES.
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Srovnej blíže rozhodnutí ve vČci C-270/05 (Athinaïki Chartopoiïa AE proti L. Panagiotidis a další), CELEX 62005J0270.
Srovnej blíže rozhodnutí ve vČci C-188/03 (Irmtraud Junk proti Wolfgangu Kühnelovi), CELEX 62003J0188.
Autorka si dovoluje uþinit drobnou poznámku k pĜekladu zkoumané smČrnice: V anglickém znČní je v þl. 6 ve vztahu
k dostupnosti Ĝízení uvedeno, že tato „judicial and/or administrative“ Ĝízení mají dostupná „the workers´ representatives and/or
workers“. Domnívám se, že smČrnice dává na výbČr mezi Ĝízeními þi na výbČr komu bude Ĝízení dostupné þlenskému státu,
nikoliv však pĜekladateli. Podle názoru autorky by i pĜekladatel mČl pĜekládat text smČrnice „a/nebo“.
SmČrnice þ. 75/129 mČla být provedena do 19. února 1977 a smČrnice þ. 92/56 do 24. þervna 1994.
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ýeská právní úprava hromadného propouštČní

Institut hromadného propouštČní byl vložen již do zákona þ. 65/1965 Sb., zákoník
práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „pĤvodní zákoník práce“), a to zákonem
þ. 155/2000 Sb. jako implementace smČrnice Rady EU þ. 98/59/ES. PĜi pĜijetí zákona
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákoník práce“),
byla tato úprava plnČ pĜevzata.
Uvedený institut není samozĜejmČ novou právní skuteþností, která by vedla ke
skonþení pracovního pomČru, má pouze charakter procedurálního postupu zamČstnavatele
v pĜípadČ, že chce z dĤvodĤ uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce, jimiž jsou
následující dĤvody:
•

ruší-li se zamČstnavatel nebo jeho þást,

•

pĜemisĢuje-li se zamČstnavatel nebo jeho þást,

•

stane-li se zamČstnanec nadbyteþným vzhledem k rozhodnutí zamČstnavatele
nebo pĜíslušného orgánu o zmČnČ jeho úkolĤ, technického vybavení, o snížení
stavu zamČstnancĤ za úþelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných
organizaþních zmČnách, propustit v krátkém þasovém období více zamČstnancĤ.

Hromadnost propouštČní je stanovena poþtem propouštČných zamČstnancĤ ve
vazbČ na celkový poþet zamČstnancĤ zamČstnavatele (§ 62 odst. 1 zákoníku práce), a to
•

10 zamČstnancĤ u zamČstnavatele zamČstnávajícího od 20 do 100 zamČstnancĤ,

•

10% zamČstnancĤ u zamČstnavatele zamČstnávajícího od 101 do 300 zamČstnancĤ,

•

30 zamČstnancĤ u zamČstnavatele zamČstnávajícího více než 300 zamČstnancĤ.

Uvedené propouštČní se realizuje v období 30 kalendáĜních dnĤ. Pokud
v uvedeném období je výpovČdí z uvedených dĤvodĤ rozvázán pracovní pomČr alespoĖ
s 5 zamČstnanci, zapoþítává se do poþtu zamČstnancĤ, s nimiž byl pracovní pomČr
v tomto období skonþen, potĜebných pro posouzení, zda se aplikuje § 62, i poþet
zamČstnancĤ, s nimiž byl v tomto období rozvázán pracovní pomČr dohodou z týchž
dĤvodĤ. Toto ustanovení má zĜejmČ zamezit zamČstnavateli, aby se vyhnul dĤsledkĤm
hromadného propouštČní tak, že byl rozvazoval pracovní pomČry dohodou. Z této dikce
zákonného ustanovení je zĜejmé, že zákonodárce zvolil první variantu definice
hromadného propouštČní podle smČrnice þ. 98/59.
DĜíve než zamČstnavatel pĜikroþí k rozvázání pracovních pomČrĤ (dá výpovČdi
jednotlivým zamČstnancĤm) má povinnost informaþní a povinnost projednací (§ 62 odst. 2
a 3 zákoníku práce). Tato povinnost souvisí s právem zamČstnancĤ na informaci a na
projednání tak, jak je zakotveno v § 279 a § 280 zákoníku práce. PĜedmČtem povinnosti
informovat jsou následující otázky (§ 62 odst. 2 zákoníku práce):
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•

dĤvody hromadného propouštČní,

•

poþet a profesní složení zamČstnancĤ, kteĜí mají být propuštČni,

•

poþet a profesní složení všech zamČstnancĤ, kteĜí jsou u zamČstnavatele
zamČstnáni,

•

doba, v níž se má hromadné propouštČní uskuteþnit,

•

hlediska navržená pro výbČr zamČstnancĤ, kteĜí mají být propuštČni,

•

odstupné, popĜípadČ další práva propouštČných zamČstnancĤ.

PĜedmČtem povinnosti projednat za úþelem dosažení shody jsou pak následující
otázky (§ 62 odst. 3 zákoníku práce):
•

opatĜení smČĜující k pĜedejití þi omezení hromadného propouštČní,

•

zmírnČní jeho nepĜíznivých dĤsledkĤ pro zamČstnance,

•

možnost zaĜazení zamČstnancĤ ve vhodném zamČstnání na jiných pracovištích
zamČstnavatele.

Uvedené povinnosti plní zamČstnavatel vĤþi pĜíslušné odborové organizaci nebo
radČ zamČstnancĤ. Pokud tyto orgány u zamČstnavatele nepĤsobí, musí zamČstnavatel
plnit povinnost informaþní a projednací individuálnČ vĤþi každému zamČstnanci, jehož se
má propouštČní dotýkat (§ 62 odst. 6 zákoníku práce).
Ve stejné dobČ, tj. dĜíve než pĜikroþí k propouštČní má zamČstnavatel ještČ
i povinnost informaþní vĤþi pĜíslušnému úĜadu práce (§ 62 odst. 4 zákoníku práce).
Obsahem této informaþní povinnosti jsou následující otázky:
•

opatĜení smČĜující k pĜedejití þi omezení hromadného propouštČní, zejména
o dĤvodech tČchto opatĜení,

•

celkový poþet zamČstnancĤ,

•

poþet a struktura zamČstnancĤ, jichž se tato opatĜení mají týkat,

•

období, v jehož prĤbČhu dojde k hromadnému propouštČní,

•

navržená hlediska pro výbČr propouštČných zamČstnancĤ,

•

zahájení jednání s pĜíslušnou odborovou organizací nebo radou zamČstnancĤ.

Kopii této informace je zamČstnavatel povinen pĜedložit i pĜíslušné odborové
organizaci (radČ zamČstnancĤ).
Po rozhodnutí ve vČci rozvázání pracovních pomČrĤ (tj. po rozhodnutí
o výpovČdích) je zamČstnavatel povinen prokazatelnČ doruþit pĜíslušnému úĜadu práce
písemnou zprávu o svém rozhodnutí (§ 62 odst. 5) a o výsledcích jednání s pĜíslušnou
odborovou organizací (radou zamČstnancĤ). PĜedmČtem zprávy musí být kromČ sdČlení,
jaké rozhodnutí v tČchto vČcech zamČstnavatel pĜijal, ještČ dále informace o celkovém
poþtu zamČstnancĤ a o poþtu a struktuĜe zamČstnancĤ, jichž se hromadné propouštČní
týká. Kopii této zprávy musí zamČstnavatel opČt doruþit pĜíslušné odborové organizaci
(radČ zamČstnancĤ), kteĜí mají právo se samostatnČ ke zprávČ vyjádĜit a vyjádĜení rovnČž
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zaslat úĜadu práce. Pokud u zamČstnavatele tyto orgány nepĤsobí, musí uvedenou
povinnost splnit vĤþi každému zamČstnanci, jehož se propouštČní týká, individuálnČ.
SouþasnČ je zamČstnavatel povinen sdČlit zamČstnancĤm, kteĜí jsou takto propouštČní,
den, kdy zpráva byla doruþena úĜadu práce (§ 62 odst. 7 zákoníku práce). Výjimku tvoĜí
zamČstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, písemnou zprávu je tento
zamČstnavatel povinen doruþit pouze na žádost úĜadu práce (§ 62 odst. 5 poslední vČta).
Na doruþení písemné zprávy úĜadu práce podle § 62 odst. 5 zákoníku práce se
váže i možnost prodloužení pracovního pomČru (prodloužení výpovČdní doby) tak, že
pracovní pomČr hromadnČ propouštČného zamČstnance skonþí výpovČdí nejdĜíve po
uplynutí doby 30 dnĤ od doruþení písemné zprávy pĜíslušnému úĜadu práce – § 63
zákoníku práce. Prodloužení výpovČdní doby nenastane, pokud zamČstnanec prohlásí, že
na prodloužení pracovního pomČru netrvá. Uvedená situace neplatí, jestliže bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku zamČstnavatele podle zvláštního zákona.
PĜi obecném pohledu na þeskou právní úpravu je možno konstatovat, že smČrnice
þ. 98/59 byla do vnitrostátního právního Ĝádu implementována v plném rozsahu. PĜesto
ale lze – podle mého názoru – vidČt urþité nepĜesnosti þi nevyužití možností, které
smČrnice pĜi svém provádČní þlenským státĤm poskytovala.
Drobné nepĜesnosti je možno vidČt v následujících ustanoveních:
•

v rámci informaþní povinnosti podle ustanovení § 62 odst. 2 písm. f) zákoníku práce
má zamČstnavatel informovat o „odstupném, popĜípadČ dalších právech,
propuštČných zamČstnancĤ“. Z uvedené informace zamČstnanci nezískají žádné
nové poznatky, protože odstupné je upraveno pĜímo zákonem ( ustanovení § 67)
stejnČ jako další práva zamČstnancĤ. Tato informace je ve smČrnici uvedena tak,
že zamČstnavatel má informovat o „odškodnČní“, které poskytne nad rámec nárokĤ
vyplývajících z vnitrostátní právní úpravy;

•

pĜedmČtem projednání s odborovou organizací nebo radou zamČstnancĤ je podle
ustanovení § 62 odst. 3 mimo jiné i opatĜení ke zmírnČní následkĤ hromadného
propouštČní pro zamČstnance spoþívající pĜedevším v možnosti jejich zaĜazení ve
vhodném zamČstnání na jiných pracovištích zamČstnavatele. Uvedené je
ustanovení je samozĜejmČ v souladu se zmČním smČrnice þ. 98/59, nicménČ však
není zcela úplné, protože smČrnice v souvislosti se sociálními opatĜeními ke
zmírnČní následkĤ hovoĜí i o rekvalifikaci zamČstnancĤ;

•

zĜejmČ formulaþní nepĜesností je ustanovení § 62 odst. 5 první vČta, v nČmž se
hovoĜí o tom, že zamČstnavatel je „povinen prokazatelnČ doruþit pĜíslušnému úĜadu
práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštČní...“.
Z uvedeného nelze – podle mého názoru jednoznaþnČ dovodit, zda tímto
rozhodnutím má právní úprava na mysli situaci, kdy již zamČstnavatel dal výpovČdi
anebo situaci, kdy rozhodl, že bude hromadnČ propouštČt, ale neuþinil ještČ
konkrétní právní úkony vedoucí k rozvázání pracovních pomČrĤ. Ve vztahu
k ustanovením smČrnice þ. 98/59 by byl pĜesnČjší výklad uvedený na druhém
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místČ, protože ve smČrnici se stále hovoĜí o návrhu na hromadné propouštČní,
resp. o zamýšleném hromadném propouštČní. Navíc tento preferovaný výklad
podle mého názoru podporuje i výše citované rozhodnutí ESD ve vČci C-188/03.
ýeské právní úpravČ by bylo možno vytknout i nepĜesnČ urþenou pravomoc
správního úĜadu, resp. nepĜesné urþení, který správní úĜad je pĜíslušný pro informaci
podle ustanovení § 62 odst. 4 i pro zprávu podle ustanovení § 62 odst. 5. Správním
úĜadem je úĜad práce, což samozĜejmČ zákoník práce uvádí, nespecifikuje však a neþiní
to ani zákon þ. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zda k tČmto
informacím a zprávám je pĜíslušný úĜad práce urþený podle místa, kde je práce
vykonávána, anebo urþený podle místa, v nČmž je zamČstnavatel registrován. V ĜadČ
pĜípadĤ se bude jednat o stejný úĜad práce, avšak není to absolutní shoda. Uvedená
situace byla Ĝešena v rozhodnutí Nejvyššího soudu, který dospČl k závČru, že pĜíslušným
úĜadem práce je kterýkoliv úĜad práce.85
ýeská právní úprava také – podle mého názoru – nevyužila možností, které jí
právní úprava obsažená ve smČrnici þ. 98/59 nabízela. Podle ustanovení þl. 4 odst. 1 vČta
druhá a odst. 3 citované smČrnice mohl pĜíslušný správní úĜad být oprávnČn lhĤtu
uvedenou v ustanovení § 63 (tj. lhĤta 30 dnĤ, které musí uplynout po doruþení zprávy
podle § 62 odst. 5 do skonþení pracovního pomČru) zkrátit, ale zejména také tuto lhĤtu
prodloužit. ýeská právní úprava takovou pravomoc pro úĜad práce nestanoví, což mĤže
vést, zejména v krizových situacích k tomu, že úĜad práce nebude mít dostatek prostoru
pro Ĝešení nastalých problémĤ na trhu práce v pĜíslušném regionu.

85

Viz rozhodnutí NS sp. zn. 21 Cdo 2985/2005 ze dne 18. Ĝíjna 2006; obdobnČ i Komendová, J., Legal Regulation of Collective
Redundancies, in Dávid, R., NeckáĜ, J., Sehnálek, D. (editors), COFOLA 2009: the Conference Proceedings, I. edition, Brno, MU
2009,
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SOCIÁLNÍ OCHRANA ZAMċSTNANCģ PěI PLATEBNÍ
NESCHOPNOSTI ZAMċSTNAVATELE
3.1

SmČrnice þ. 80/987 EHS o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ
týkajících se ochrany zamČstnancĤ v pĜípadČ platební neschopnosti
zamČstnavatele

Poslední ze tĜí smČrnic pĜijatých v dobČ „zlaté éry“ pracovního práva v rámci
komunitárního práva je smČrnice þ. 80/987/EHS ze dne 20. Ĝíjna 1980 o sbližování
právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkajících se ochrany zamČstnancĤ v pĜípadČ platební
neschopnosti zamČstnavatele (dále jen „smČrnice þ. 80/987“). Jednalo se stejnČ jako
u smČrnic þ. 75/129 o hromadném propouštČní a þ. 77/187 o pĜevodu podniku o ochranu
zamČstnancĤ v situacích, které jsou vyvolány zmČnami v postavení podnikĤ,
restrukturalizacemi podnikĤ, bankroty podnikĤ a dalšími pohyby podnikĤ, které mají
dopady do sociálního postavení zamČstnancĤ a ohrožují jejich sociální jistoty. Úþelem
smČrnice bylo – jak uvádí i její preambule – vyrovnat rozdíly pĜetrvávající mezi þlenskými
státy v oblasti ochrany zamČstnancĤ v pĜípadČ platební neschopnosti zamČstnavatele
a zaruþit úhradu nesplacených pohledávek zamČstnancĤ s ohledem na nezbytnost
vyrovnaného hospodáĜského a sociálního rozvoje ve Spoleþenství. K vymezení úþelu
smČrnice pĜispívají i rozhodnutí Evropského soudního dvora, v nichž je jednoznaþnČ
Ĝeþeno, že úþelem smČrnice je zajistit minimální sociální ochranu zamČstnancĤ. Na
podporu tohoto tvrzení je možné pĜipomenou napĜ. rozhodnutí ve vČci C-479/93, v nČmž
Evropský soudní dvĤr uvedl: „... nezpochybnitelnČ konstituuje další krok smČrem
k provádČní zlepšených pracovních podmínek a zlepšených životních standardĤ
zamČstnancĤ uvnitĜ Spoleþenství a smČrem ke vzrĤstající harmonizaci práva v oblasti
garanþního systému nejdĜíve využívaného v rĤzných formách v nČkterém þlenském státČ
tak, aby mohl být rozšíĜen na všechny þlenské státy.“86
V þlánku 1 smČrnice þ. 80/987 vymezuje svĤj osobní rozsah, a to pozitivnČ
i negativnČ. Podle þl. 1 odst. 1 se citovaná smČrnice vztahuje na pohledávky
zamČstnancĤ, které vyplývají z pracovních smluv nebo pracovních pomČrĤ, a smČĜují vĤþi
zamČstnavatelĤm, kteĜí se nacházejí v platební neschopnosti ve smyslu rovnČž
stanoveném smČrnicí. SouþasnČ ustanovení þl. 1 odst. 2 oprávnilo þlenské státy
výjimeþnČ vylouþit z pĤsobnosti smČrnice pohledávky nČkterých zamČstnancĤ,
a to z dĤvodu zvláštní povahy pracovní smlouvy (pracovního pomČru) anebo proto, že
existuje jiná záruka, na jejímž základČ je zamČstnancĤm poskytnuta stejná ochrana jako
podle zkoumané smČrnice.87 Podle þl. 1 odst. 3 se tato smČrnice nevztahuje na Grónsko.

Srovnej napĜ. rozhodnutí ve vČci C-479/93 (Andrea Francovich proti Italské republice), CELEX 61993J0479.
Podle pĜílohy zkoumané smČrnice byly na základČ þl. 1 odst. 2 vylouþeny následující skupiny zamČstnancĤ:
I. ZamČstnanci s pracovní smlouvou nebo v pracovním pomČru zvláštní povahy
A. ěecko

86
87
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K vymezení osobního rozsahu smČrnice pĜispČla i judikatura Evropského soudního
dvora, v níž byla vČnována pozornost zejména možnosti vylouþení nČkterých skupin
zamČstnancĤ z aplikace zkoumané smČrnice. V rozhodnutí ve vČci C-53/88 Evropský
soudní dvĤr uvedl: „ýlánek 1 odst. 2 smČrnice þ. 80/987 dává þlenským státĤm oprávnČní
vylouþit z aplikace smČrnice – cestou výjimek – nároky urþitých kategorií zamČstnancĤ.
Jestliže je vylouþení autorizováno v dĤsledku zvláštní povahy pracovní smlouvy nebo
pracovního pomČru, není toto vylouþení podmínkou pro existenci formy garance odlišné
od garance, vyplývající ze smČrnice, nabízející ekvivalentní ochranu. Jestliže ale
vylouþení je odĤvodnČno právČ proto, že je zde taková garance, je vylouþení možné
pouze tehdy, jestliže zamČstnanec pĜijme ochranu, která – protože je založena na
schématu, jehož podrobná pravidla jsou odlišná od pravidel zakotvených smČrnicí –
Dále pak napĜ.
pĜiznává zamČstnancĤm podstatné záruky v nČm zakotvené.“88
v rozhodnutí ve vČci C-334/92 Evropský soudní dvĤr uvedl: „Vedoucí zamČstnanci (vyšší
vedoucí zamČstnanci – poznámka autorky) nesmí být vylouþeni z rámce smČrnice
Velitel a þlenové posádky rybáĜské lodi, pokud jsou odmČĖováni formou podílu na zisku nebo hrubém
pĜíjmu lodi
B. Irsko
1. Domáþtí pracovníci, pokud nemají písemnou pracovní smlouvu
2. Blízcí pĜíbuzní zamČstnavatele, kteĜí nemají písemnou smlouvu a jejichž práce souvisí se soukromým obydlím nebo
zemČdČlským podnikem, kde bydlí zamČstnavatel a tito blízcí pĜíbuzní
3. Osoby, které obvykle pracují ménČ než 18 hodin týdnČ pro jednoho nebo více zamČstnavatelĤ a které ze mzdy za tuto práci
nezískávají své základČ existenþní prostĜedky
4. Osoby zamČstnané rybolovem na sezónní nebo pĜíležitostnou práci nebo na þásteþný úvazek, které jsou placeny formou podílu
na výsledku rybolovu
5. Manžel nebo manželka zamČstnavatele
C. Nizozemsko
Služebnictvo zamČstnané fyzickou osobou a pracující ménČ než 3 dny týdnČ pro tuto osobu
D. Spojené Království
1. Velitelé a þlenové posádky rybáĜských lodí, kteĜí jsou odmČĖováni formou podílu na zisku nebo na hrubém pĜíjmu lodi
2. Manžel nebo manželka zamČstnavatele
II. ZamČstnanci požívající jiné formy záruky
A. ěecko
Posádky námoĜních plavidel
B. Irsko
1. ZamČstnanci, kteĜí mají nárok na dĤchod a jsou trvale zamČstnáni místními samosprávami, jinými orgány veĜejné moci nebo
dopravním podnikem zajišĢujícím veĜejné služby
2. Uþitelé, kteĜí mají nárok na dĤchod a jsou zamČstnáni v následujících zaĜízeních: National Schools, Secondary Schools,
Comprehensive Schools, Teacher´s Training Colleges
3. ZamČstnanci, kteĜí mají nárok na dĤchod a jsou trvale zamČstnáni v nČkteré soukromé nemocnici financované ministerstvem
financí
C. Itálie
1. ZamČstnanci, kteĜí požívají dávky stanovené právními pĜedpisy týkajícími se záruk za pĜíjmy v pĜípadČ hospodáĜské krize
podniku
2. Posádky námoĜních plavidel
D. Spojené Království
1. Registrovaní pĜístavní dČlníci s výjimkou tČch, kteĜí jsou zcela nebo z þásti povČĜeni prací, která není prací pĜístavního dČlníka
2. Posádky námoĜních plavidel.
88 Srovnej blíže rozhodnutí ve vČci C-53/88 (Commission of the European Communities proti Hellenic Republic), CELEX
61988J0053

Sociální ochrana zamČstnancĤ pĜi restrukturalizaci podnikĤ

50

þ. 80/987 … jestliže jsou považováni podle národního práva za zamČstnance a nejsou
uvedeni v sekci I PĜílohy smČrnice. PĜi aplikaci ustanovení národního práva, která jsou
urþena k zajištČní aplikace smČrnice þ. 80/987, národní soud oprávnČný je interpretovat,
je povolán þinit tak, pokud je to možné, v duchu formulace textu a úþelu smČrnice, aby
bylo dosaženo výsledku pĜedpokládaného smČrnicí a shodného s þl. 189 odst. 3
Smlouvy.“89. Z hlediska pozitivního vymezení osobního rozsahu je na místČ pĜipomenou
i rozhodnutí ESD ve vČci C-479/93, v nČmž je uvedeno: „SmČrnice þ. 80/987 ... musí být
interpretována tak, že se vztahuje na všechny zamČstnance jiné, než jsou zamČstnanci
v kategoriích uvedených v PĜíloze, jejichž zamČstnavatelé mohou podle aplikovatelného
národního práva být subjektem Ĝízení, zahrnujícího jejich majetek, k hromadnému
uspokojení nárokĤ vČĜitelĤ.“90. PĜi zkoumání a výkladu osobního rozsahu smČrnice je
nutno ještČ vycházet i z jednoho ze základních principĤ komunitárního práva, a to
z principu rovného zacházení a zákazu diskriminace, což je dokumentováno i v dalších
rozhodnutích ESD, jako je napĜ. rozhodnutí ve vČci C-442/00, v nČmž je uvedeno:
„Všeobecný princip rovnosti a nediskriminace, který je jedním ze základních práv, brání
národnímu zákonodárství, podle nČhož je na mzdu ve výši odpovídající odmČnČ placené
bČhem procesu propouštČní, na kterou mají nezákonnČ propouštČní zamČstnanci právo,
pohlíženo – v pĜípadČ platební neschopnosti jejich zamČstnavatele – jako na nárok ve
smyslu þl. 1 odst. 1 a þl. 3 odst. 1 smČrnice þ. 80/987 .... pouze tehdy, jsou-li stanoveny
soudním rozhodnutím, zatímco ty, které jsou urþeny ve smírþím Ĝízení, nejsou placeny.
Toto vylouþení nemĤže být ospravedlnČno podle þl. 10 smČrnice jako opatĜení nezbytné
k zabránČní zneužití, jestliže smírþí mechanismus je kontrolován a není otevĜen
podvodu...“.91
SmČrnice þ. 80/987 dále definuje nČkteré pojmy, které je však nutné chápat jako
pojmy vymezené pro úþely komunitárního práva. Za zamČstnavatele, který je platebnČ
neschopným, se ve smyslu þl. 2 odst. 1 smČrnice považuje zamČstnavatel, jestliže
•

byl podán návrh na zahájení Ĝízení o majetku zamČstnavatele podle pĜíslušných
právních a správních pĜedpisĤ pĜíslušného þlenského státu za úþelem hromadného
uspokojení pohledávek vČĜitelĤ, které umožĖuje pĜihlédnout ke mzdovým
pohledávkám zamČstnancĤ a

•

orgán, který je na základČ uvedených právních a správních pĜedpisĤ pĜíslušný
o buć rozhodl o zahájení Ĝízení nebo
o konstatoval koneþné zavĜení podniku nebo provozovny zamČstnavatele
a nedostatek volných aktiv opravĖujících k zahájení Ĝízení.

89
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Srovnej blíže rozhodnutí ve vČci C-334/92 (Teodoro Wagner Miret proti Fondo de Garantia Salarial), CELEX 61992J0334
Srovnej blíže rozhodnutí ve vČci C-479/93 (Andrea Francovich proti Italské republice), CELEX 61993J0479
Srovnej blíže rozhodnutí ve vČci C-442/00 [Ángel Rodríguez Caballero proti Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)], CELEX
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Podle ustanovení þl. 2 odst. 2 se smČrnice nedotýká definicí, které jsou obsaženy ve
vnitrostátním právu a vymezují pojmy „zamČstnanec“, „zamČstnavatel“, „odmČna“, „nabytá
práva“ a „nabývaná práva“.
Jádrem úpravy ve smČrnici þ. 80/987 je stanovení záruky za úhradu nevyplacených
pohledávek zamČstnancĤ vĤþi zamČstnavateli (þl. 3) a souþasnČ i stanovení hranic (þl. 4),
v nichž se tyto záruky musejí pohybovat. Pohledávky, které mají být zaruþovány, jsou
výluþnČ pohledávky vznikající z pracovní smlouvy nebo z pracovního pomČru a povinnost
stanovit záruky pro tyto pohledávky a urþit záruþní instituce, které budou úhradu
zajišĢovat, je uložena þlenským státĤm, které ji mají promítnout ve vnitrostátních
pĜedpisech. Pro pohledávky, které mají þlenské státy svými opatĜeními zajistit, jsou
stanoveny urþité charakteristiky:
•

pohledávky zamČstnancĤ vznikly z pracovních smluv nebo z pracovních pomČrĤ,

•

pohledávky se týkají odmČny za období pĜed urþeným dnem.

Klíþovým termínem je termín „urþený den“, od nČhož se zpČtnČ poþítá období, za
které jsou nezaplacené pohledávky zamČstnancĤ hrazeny. SmČrnice v þl. 3 odst. 2
stanovuje varianty urþení tohoto dne, jejich výbČr je na þlenském státu. Podle citovaného
ustanovení je urþeným dnem
•

den, kdy vznikla platební neschopnost zamČstnavatele nebo

•

den oznámení výpovČdi dané dotþenému zamČstnanci z dĤvodu platební
neschopnosti zamČstnavatele, nebo

•

den vzniku platební neschopnosti zamČstnavatele nebo den skonþení pracovní
smlouvy nebo pracovního pomČru dotþeného zamČstnance, k nČmuž došlo
z dĤvodu platební neschopnosti zamČstnavatele.

Urþení dne, který je rozhodný pro zpČtné stanovení období, v nČmž se zaruþují
odmČny, je opravdu zásadní otázkou, která samozĜejmČ vyvolává možné spory. K urþení
daného þasového okamžiku pĜispČla i rozhodnutí ESD, která se zabývají bližším
vymezením pojmu „poþátek platební neschopnosti“. Ve spojených vČcech C-94/95
a C-95/95 Evropský soudní uvedl: „Termín poþátek platební neschopnosti
zamČstnavatele, který podle þl. 3 odst. 2 a þl. 4 odst. 2 smČrnice þ. 80/987 urþuje
nezaplacené nároky, které podléhají garancím pĜedpokládaným smČrnicí, musí být
vykládán tak, že oznaþuje datum návrhu, aby bylo zahájeno Ĝízení k uspokojení
hromadných nárokĤ vČĜitelĤ, avšak garance nesmČjí být provádČny pĜed rozhodnutím
o zahájení takového Ĝízení nebo pĜed zjištČním, že podnik byl definitivnČ uzavĜen, protože
aktiva jsou nedostaþující. Tento výklad bere v úvahu jak sociální úþel smČrnice, tak
i potĜebu vymezit pĜesnČ referenþní období, v nČmž vznikají právní úþinky.“92
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SmČrnice þ. 80/987 v þl. 4 umožĖuje, aby þlenské státy omezily povinnost
záruþních institucí k úhradČ pohledávek, avšak pro omezení této povinnosti stanoví
v odst. 2 téhož þlánku minimální hranice, v nichž musí být úhrada poskytnuta. Hranice
jsou diferencovány podle toho, jaký „urþený den“ si þlenské státy zvolily pro zpČtné
stanovení období, za které bude úhrada poskytována. Úhrada musí být zajištČna
minimálnČ za následující období
•

3 poslední mČsíce pracovní smlouvy nebo pracovního pomČru, které spadají do
období 6 mČsícĤ pĜedcházejících dni vzniku platební neschopnosti zamČstnavatele
– použije se v pĜípadČ, že rozhodným dnem je den, kdy vznikla platební
neschopnost zamČstnavatele;

•

3 poslední mČsíce pracovní smlouvy nebo pracovního pomČru pĜedcházející dni
oznámení výpovČdi zamČstnanci zamČstnavatele z dĤvodu platební neschopnosti
zamČstnavatele – použije se v pĜípadČ, že rozhodným dnem je den oznámení
výpovČdi;

•

18 posledních mČsícĤ pracovní smlouvy nebo pracovního pomČru pĜedcházejících
dni vzniku platební neschopnosti zamČstnavatele nebo dni skonþení pracovní
smlouvy nebo pracovního pomČru zamČstnance z dĤvodu platební neschopnosti
zamČstnavatele. ýlenské státy mohou pouze v tomto pĜípadČ omezit povinnost
uhradit pohledávky na odmČnu za období 8 týdnĤ nebo za nČkolik kratších období
v celkové délce 8 týdnĤ.

V uvedeném ustanovení se objevují klíþová spojení, která vymezují minimální
hranici zajištČní pohledávek zamČstnancĤ – „poslední 3 mČsíce pracovní smlouvy nebo
pracovního pomČru“. K jejich výkladu pĜispČlo i rozhodnutí ESD ve vČci C-373/95, v nČmž
je uvedeno: „Z úþelu smČrnice vyplývá, že sousloví „poslední 3 mČsíce pracovní smlouvy
nebo pracovního pomČru“ použité v þl. 4 odst. 2 musí být vykládáno tak, že znamená 3
bČžné mČsíce v tom smyslu, že pĜedstavuje období mezi dnem mČsíce odpovídajícího
události zmínČné v þl. 4 odst. 2 smČrnice a stejným dnem tĜetího pĜedcházejícího mČsíce.
Limitace záruky na poslední 3 kalendáĜní mČsíce, v nichž datum zmínČné v þl. 4 odst. 2
smČrnice nastane, by mohlo mít škodlivé následky pro chránČné osoby podle smČrnice,
jestliže poþátek platební neschopnosti zamČstnavatele nenastane poslední den
v mČsíci.“93
SmČrnice nestanoví pĜímo maximální hranici pro úhradu nezaplacených
pohledávek, avšak jednoznaþnČ vychází z toho, že úþelem stanovené sociální ochrany
není zajistit úhradu veškeré dlužné odmČny, ale pouze v takovém rozsahu, aby
zamČstnanci mČli zajištČny základní prostĜedky. Stanoví proto v þl. 4 odst. 3 oprávnČní
þlenských státĤ stanovit horní hranici pro záruky za úhrady nezaplacených pohledávek
zamČstnancĤ. V pĜípadČ, že þlenské státy této možnosti využijí, jsou povinny sdČlit Komisi
metody, podle nichž je tato horní hranice stanovena (þl. 4 odst. 3 vČta druhá). Rozhodnutí
93
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ESD zdĤrazĖují, že þlenské státy sice mohou stanovovat horní hranici náhrad, avšak
nemohou snižovat garantovanou minimální hranici. Tento závČr je samozĜejmČ
vyvoditelný ze zkoumaných ustanovení smČrnice, ale je podpoĜen napĜ. v rozhodnutí ESD
ve spojených vČcech C-19/01, C-50/01 a C-84/01, v nČmž je uvedeno: „ýlánek 3 odst. 1
a první pododstavec þl. 4 odst. 3 smČrnice þ. 80/987 musejí být interpretovány tak, že
nedovolují þlenskému státu limitovat odpovČdnost garanþní instituce pod þástku, která
pokrývá základní potĜeby dotþených zamČstnancĤ, a z níž jsou odeþteny platby, které
provádí zamČstnavatel bČhem období pokrytého garancí. Zatímco þlenské státy jsou
oprávnČny stanovit maximální hranici odpovČdnosti za nezaplacené nároky, jsou
zavázány zajistit uvnitĜ tohoto maximálního limitu úhradu všech nezaplacených nárokĤ,
o které se jedná. Jakákoliv þást úhrady, kterou obdrží dotþení zamČstnanci na úhradu
svých nárokĤ v rámci garantovaného období, musí být zapoþteny, aby se urþil rozsah,
v nČmž jsou nároky neuhrazeny. Na druhé stranČ pravidlo, podle nČhož odmČna
zaplacená dotþeným zamČstnancĤm bČhem období, na které se vztahuje garance, musí
být odeþtena z maximální hranice stanovené þlenským státem pro odpovČdnost za
nezaplacené nároky, pĜímo podkopává minimální ochranu garantovanou smČrnicí.“94
Rozhodnutí ESD opakovanČ zdĤrazĖují sociální význam zkoumané smČrnice, jejímž
úþelem je zajištČní minimální prostĜedkĤ ke krytí základních sociálních potĜeb
zamČstnancĤ, což je patrné napĜ. v rozhodnutí ve vČci C-125/97: „Na základČ náležité
konstrukce þl. 4 odst. 2 smČrnice þ. 80/987 ... jestliže má zamČstnanec soubČžnČ nároky
proti svému zamČstnavateli ve vztahu k období pĜed referenþním obdobím zakotveném
v tomto ustanovení a také nároky týkající se referenþního období, platba mzdy uþinČná
zamČstnavatelem v referenþním období musí být zapoþtena prioritnČ proti dĜívČjším
nárokĤm. Bylo by proti sociálnímu úþelu této smČrnice, jímž je garantovat všem
zamČstnancĤm minimální úroveĖ ochrany, aby þl. 4 odst. 2 byl interpretován tak, že
pracovník v této situaci nemá právo na záruky ve vztahu ke mzdČ, kterou ve skuteþnosti
ztratil bČhem referenþního období.“95
Rozhodnutí ESD, v nichž jsou vykládány podmínky ovlivĖující záruku za
nezaplacené pohledávky zamČstnancĤ pĜispívají také k tomu, že záruky nemohou být
omezovány nebo snižovány dávkami poskytovanými z jiných zdrojĤ. K uvedenému závČru
dospČl ESD napĜ. v rozhodnutí ve vČci C-373/95, když uvedl: „ýlánek 4 odst. 3 a þl. 10
smČrnice þ. 80/987 musí být vykládán tak, že þlenský stát nesmí zakázat spojení plateb
garantovaných smČrnicí s dávkou, která je urþena k uspokojení potĜeb propuštČného
zamČstnance bČhem 3 mČsícĤ následujících po skonþení pracovního pomČru. Taková
dávka nevzniká z pracovní smlouvy nebo z pracovního pomČru, neboĢ je placena podle
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svého vymezení pouze poté, co byl zamČstnanec propuštČn, a proto není urþena jako
odmČna za služby konané v pracovním pomČru.“96
SmČrnice þ. 80/987 sama nestanoví jaký druh záruþních institucí má být povČĜen
zajištČním úhrad za nezaplacené pohledávky zamČstnancĤ. Urþení záruþních institucí je
oprávnČním þlenských státĤ, smČrnice pouze stanoví nČkteré zásady, jimiž se þlenské
státy pĜi urþování záruþních institucí musejí Ĝídit (þl. 5):
•

majetek záruþních institucí musí být nezávislý na provozním jmČní zamČstnavatelĤ
a musí být vytvoĜen tak, aby nemohl být v úpadkovém Ĝízení zabaven,

•

zamČstnavatelé musejí pĜispívat na financování, ledaže je plnČ zajištČno orgány
veĜejné moci,

•

povinnost záruþních institucí uhradit pohledávky je nezávislá na splnČní povinnosti
pĜispívat na financování.

Z ustanovení þl. 3 a 5 smČrnice nevyplývá ani to, že by v þlenském státČ musela
být zĜízena pouze jediná záruþní instituce: „ýlánek 3 odst. 1 smČrnice vyžaduje, aby
þlenské státy pĜijaly opatĜení nezbytná k zajištČní toho, že záruþní instituce garantují
úhradu nezaplacených nárokĤ zamČstnancĤ, ale neukládá jim ustanovit jednu instituci pro
všechny kategorie zamČstnancĤ.“97
Vzhledem k volnému pohybu zamČstnancĤ a vzhledem k existenci podnikĤ, které
vykonávají svou þinnost v rĤzných þlenských státech, mĤže vzniknout pochybnost, která
záruþní instituce je pĜíslušná ke krytí nezaplacených nárokĤ zamČstnancĤ. K pĜesnČjšímu
urþení záruþní instituce pĜispČla i rozhodnutí ESD, z nichž lze v podstatČ vyvodit kritérium
místa výkonu práce, pokud zamČstnanec vykonává zamČstnání a zamČstnavatel (nebo
jeho registrovaná þást) pĤsobí ve stejném þlenském státČ. Ta napĜ. z rozhodnutí ve vČci
C-198/98 vyplývá: „Jestliže zamČstnanci, nepĜíznivČ dotþení platební neschopností jejich
zamČstnavatele, byli zamČstnáni v þlenském státČ v oboru založeném v tomto státČ
spoleþností podĜízenou právu jiného þlenského státu, jestliže tato spoleþnost má
registrovanou kanceláĜ a v ní se nachází v likvidaci, kompetentní institucí podle þl. 3
smČrnice þ. 80/987 ... k uspokojení nezaplacených nárokĤ tČchto zamČstnancĤ je
instituce toho státu, na jehož území byli zamČstnáni.“98 Pokud jsou sídlo zamČstnavatele
a bydlištČ nebo místo výkonu práce zamČstnance odlišné, pak se obvykle použije jiné
kritérium, jak vyplývá z rozhodnutí ESD ve vČci C-117/96, v nČmž je uvedeno: „Jestliže
zamČstnavatel sídlí v þlenském státČ jiném než stát, v nČmž bydlí nebo byl zamČstnán
zamČstnanec, je záruþní institucí odpovČdnou podle þl. 3 smČrnice þ. 80/987 ... za
uspokojení tČchto zamČstnaneckých nárokĤ v pĜípadČ platební neschopnosti
zamČstnavatele instituce státu, v nČmž v souladu s þl. 2 odst. 1 smČrnice buć bylo
96
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Srovnej rozhodnutí ve vČci C-334/92 (Teodoro Wagner Miret proti Fondo de Garantía Salarial), CELEX 61992J0334
Srovnej rozhodnutí ve vČci C-198/98 [G. Everson, T. J. Barrass proti Secretary of State for Trade and Industry, Bell Ltd (in
liquidation)], CELEX 61998J0198
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rozhodnuto o zahájení Ĝízení k hromadnému uspokojení nárokĤ vČĜitelĤ, nebo bylo
stanoveno, že podnik zamČstnavatele nebo podnikání budou uzavĜeny.“99
Záruky poskytované podle zkoumané smČrnice mohou být ještČ dále omezeny
samotnými þlenskými státy, které smČrnice opravĖuje k tomu, aby þlánky 3, 4 a 5
neaplikovaly na pĜíspČvky vyplývající z vnitrostátních zákonných systémĤ sociálního
zabezpeþení nebo z doplĖkových podnikových nebo mezipodnikových systémĤ sociálního
zabezpeþení mimo státní systémy (ustanovení þl. 6). SouþasnČ však smČrnice þ. 80/987
ukládá þlenským státĤm pĜijmout dostateþná opatĜení, která jsou nezbytná proto, aby
zamČstnanci neutrpČli újmu na svých nárocích ze státních systémĤ sociálního
zabezpeþení v pĜípadČ, že nebyly uhrazeny povinné pĜíspČvky zamČstnavatele pĜed
vznikem jeho platební neschopnosti za pĜedpokladu, že pĜíspČvky zamČstnancĤ jim byly
z vyplácené odmČny odeþteny (ustanovení þl. 7). StejnČ tak jsou podle ustanovení þl. 8
þlenské státy povinny zajistit, aby zamČstnanci nebo osoby, které odešly od
zamČstnavatele ke dni vzniku jeho platební neschopnosti, neutrpČli újmu na dĤchodových
nárocích z doplĖkových podnikových nebo mezipodnikových systémĤ sociálního
zabezpeþení mimo státní systémy. Na rozdíl od zajištČní náhrady odmČny zde smČrnice
neukládá þlenským státĤm, že by samy musely pĜíslušné pĜíspČvky do sociálních systémĤ
hradit ze záruþních institucí. Uvedený závČr lze vyþíst z rozhodnutí ESD ve vČci C-278/05,
v nČmž je uvedeno: „ýlánek 8 smČrnice þ. 80/987 ... musí být vykládán v tom smyslu, že
v pĜípadČ platební neschopnosti zamČstnavatele a nedostatku finanþních prostĜedkĤ
systémĤ podnikového nebo mezipodnikového dĤchodového pĜipojištČní nemusí být
financování nabytých nárokĤ na dávky ve stáĜí povinnČ zajištČno samotnými þlenskými
státy ani být zajištČno v plném rozsahu. Jednak totiž znČní þl. 8 smČrnice tím, že obecnČ
stanoví, že þlenské státy „zajistí, aby byla pĜijata nezbytná opatĜení“, neukládá tČmto
státĤm, aby samy financovaly nároky na dávky, jež je tĜeba podle smČrnice chránit, ale
ponechává jim urþitý prostor pro uvážení, co se týþe mechanismu, který má být pĜijat za
úþelem takové ochrany. A jednak tím, že se omezuje na obecné stanovení povinnosti
pĜijetí nezbytných opatĜení na „ochranu zájmĤ“ dotyþných osob, þlánek 8 smČrnice
ponechává þlenským státĤm pro úþely urþení úrovnČ ochrany znaþný prostor pro uvážení,
který vyluþuje povinnost zajištČní v plném rozsahu.“100
Vzhledem k tomu, že smČrnice se zabývá otázkami, které mají výrazné finanþní
dopady, je samozĜejmé, že musí být þlenským státĤm dáno oprávnČní chránit své vnitĜní
systémy pĜed zneužitím. Takové oprávnČní je stanoveno v þl. 10 smČrnice, z nČhož
vyplývá, že þlenské státy mají možnost:

99

•

pĜijmout nezbytná opatĜení, aby se zabránilo zneužití,

•

odmítnout nebo omezit povinnost uhradit pohledávky podle þl. 3 nebo záruþní
povinnosti podle þl. 7, pokud se zjistí, že splnČní povinnosti není dĤvodné

Srovnej rozhodnutí ve vČci C-117/96 (Carina Mosbœk proti Lonmodtagernes Garantifond), CELEX 61996J0117
blíže rozhodnutí ve vČci C-278/05 (Carol Marilyn Robins a další proti Secretary of State for Work and Pensions), CELEX
62005J0278

100 Srovnej
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a

zamČstnavatelem

K uvedenému lze poukázat i na výše uvedené rozhodnutí ESD ve vČci C-373/95.
SmČrnice þ. 80/987 stejnČ jako všechny smČrnice ukládá povinnosti þlenským
státĤm, které musejí uvést své vnitĜní zákonodárství do souladu. Tuto povinnost lze nalézt
konkrétnČ vyjádĜenou v ustanovení þl. 11, v nČmž je stanoveno, že þlenské státy uvedou
v úþinnost právní a správní pĜedpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto smČrnicí do
36 mČsícĤ od jejího oznámení. O tČchto pĜedpisech neprodlenČ uvČdomí Komisi a sdČlí jí
jejich znČní.101 Smysl uvedeného ustanovení je jednoznaþnČ vyložen v rozhodnutí ESD ve
vČci C-22/87, v nČmž je uvedeno: „Aþkoliv implementace smČrnice nevyžaduje nezbytnČ
pĜijetí specifických zákonĤ nebo naĜízení v každém þlenském státČ, pĜijetí takových
opatĜení nemĤže být považováno za nadbyteþné, pokud existující ustanovení národního
práva úþinnČ nezaruþují, že smČrnice bude plnČ aplikována. SmČrnice þ. 80/987 – jak je
stanoveno – provádí minimální ochranu pro všechny pracovníky v pĜípadČ platební
neschopnosti jejich zamČstnavatele. Národní zákonodárství þlenského státu nezajistilo
požadavky smČrnice, jestliže záruky, které stanoví, jsou neúplné jak ve vztahu
k dotþeným osobám – z toho dĤvodu, že se vztahuje pouze na urþité kategorie podnikĤ,
vyluþuje urþité kategorie pracovníkĤ, kteĜí podle národního práva mají postavení
zamČstnancĤ jiných než jsou zamČstnanci, pro které je vylouþení výslovnČ dovoleno
smČrnicí a není automatické a je podĜízeno splnČní Ĝady pĜedpokladĤ, které musejí být
hodnoceny pĜípad od pĜípadu národními orgány – tak ve vztahu k jeho rozsahu – dokonce
jestliže nezajišĢuje automatickou platbu dávek podle státního systému sociálního
zabezpeþení, jestliže pĜíspČvky považované za zdroj nejsou placeny a nechrání
dĤchodová práva podle doplĖkových dĤchodových systémĤ, které pĤsobí nezávisle na
státním systému sociálního zabezpeþení.“102
Porušení povinnosti implementovat smČrnici þ. 80/987 do národního zákonodárství
mĤže vést k tomu, že zamČstnanci v daném státČ, který porušil svou povinnost, utrpí újmu
na svých právech, protože nebudou mít zajištČnu ochranu svých nárokĤ vĤþi
zamČstnavateli, který je v platební neschopnosti, jinými slovy mĤže jim vzniknout škoda,
protože þlenský stát porušil svou povinnost ĜádnČ implementovat smČrnici. PrávČ na
základČ porušení povinnost implementovat smČrnici þ. 80/987 bylo vydáno jedno z velmi
dĤležitých rozhodnutí ESD, z nČhož lze vyvozovat možnost jednotlivce pĜímo se dovolávat
ustanovení smČrnice. Jedná se o rozhodnutí ve spojených vČcech C-6/90 a C-9/90,
v nČmž ESD uvedl: „Právo þlenského státu, jemuž je smČrnice adresována, vybrat si mezi
nČkolika možnými zpĤsoby dosažení výsledku požadovaného smČrnicí nevyluþuje
možnost pro jednotlivce, aby pĜed národními soudy bránil svá práva, jejichž obsah mĤže
být dostateþnČ pĜesnČ urþen na základČ ustanovení smČrnice.“ Dále pak uvedl, že
„Aþkoliv ustanovení smČrnice þ. 80/987 ... jsou dostateþnČ pĜesná a nepodmínČná, pokud
101 SmČrnice
102 Srovnej

þ. 80/987 byla oznámena v ÚĜedním vČstníku dne 30. 7. 1981
blíže rozhodnutí ve vČci C-22/87 (Commission of the European Communities v. Italian Republic), CELEX 61987J0022
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jde o urþení osob oprávnČných k zárukám a pokud jde o obsah tČchto záruk, jestliže
nebyla þlenským státem pĜijata žádná implementaþní opatĜení uvnitĜ stanoveného období,
nemĤže dotþená osoba bránit svá práva pĜed národními soudy, jestliže ustanovení
smČrnice neidentifikují osobu odpovČdnou za provádČní záruk a þlenský stát nemĤže nést
odpovČdnost na jednoduchém základČ, že porušil povinnost uþinit transpoziþní opatĜení
uvnitĜ stanoveného období“.103
V souvislosti s opoždČnou nebo nesprávnou implementací smČrnice þ. 80/987 byla
vyslovena i další dĤležitá pravidla týkající se náhrady škody nebo ztráty vzniklé
v souvislosti s porušením povinností þlenského státu. Pro ilustraci je možno poukázat
napĜ. na rozhodnutí ve vČci C-373/95, v nČmž je uvedeno: „K odstranČní ztráty nebo
škody, kterou utrpČli zamČstnanci jako dĤsledek opoždČné transpozice smČrnice
þ. 80/987 ..., je þlenský stát oprávnČn aplikovat retroaktivnČ na takové zamČstnance
opoždČnČ pĜijatá implementaþní opatĜení vþetnČ pravidel proti spojování nebo jiným
omezením odpovČdnosti záruþní instituce za pĜedpokladu, že smČrnice byla vhodnČ
transponována. Avšak národní soud má zajistit, že náhrada ztráty nebo škody, kterou
utrpČly chránČné osoby, je odpovídající. Retroaktivní a vhodná úplná aplikace opatĜení
provádČjící smČrnici má postaþit k tomu úþelu, aby chránČné osoby prokázaly existenci
doplĖkové ztráty vzniklé v dĤsledku skuteþnosti, že nebyly schopny získat podporu
v odpovídající dobČ z finanþních prostĜedkĤ garantovaných smČrnicí, s výsledkem, že
taková ztráta musí být odþinČna.“104
PĜi posuzování otázek možné náhrady ztráty nebo škody vzniklých nedostateþnou
nebo opoždČnou implementací zkoumané smČrnice vyslovil ESD ještČ další obecná
pravidla: „Komunitární právo ve své souþasné podobČ nebrání þlenskému státu, aby
požadoval žalobu k náhradČ ztráty nebo škody, utrpČné v dĤsledku opoždČné transpozice
smČrnice þ. 80/987 ..., podanou uvnitĜ limitovaného období jednoho roku od data její
transpozice do národního práva za pĜedpokladu, že procesní požadavky nejsou ménČ
výhodné než procesní požadavky pro podobné žaloby domácí povahy. Stanovení
odĤvodnČného omezeného období pro zahájení Ĝízení, po nČmž by nároky propadly –
neboĢ to nastoluje aplikaci základního principu právní jistoty, v podstatČ zajišĢuje
požadavek, že podmínky zejména þasové limity zakotvené národním právem pro náhradu
ztráty nebo škody zpĤsobené jedinci porušením komunitárního práva, za nČž stát musí
nést odpovČdnost, nemohou být konstruovány tak, aby uþinily skuteþnČ nemožným nebo
výjimeþnČ obtížným získání náhrady (princip efektivity). ... Národní soudy musí zjistit, zda
zmínČný þasový limit se také shoduje s principem, že podmínky zakotvené národním
právem ve vztahu k náhradČ ztráty nebo škody zpĤsobené jedinci porušením

103 Srovnej

blíže rozhodnutí ve spojených vČcech C-6/90 a C-9/90 (Andrea Francovich proti Italian Republic; Danila Bonifaci and
Others proti Italian Republic)
104 Srovnej blíže rozhodnutí ve vČci C-373/95 (Federica Maso and Others, Graziana Gazzetta and Others proti Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale), CELEX 61995J0373
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komunitárního práva, za nČž þlenský stát musí nést odpovČdnost, nesmí být ménČ
výhodné než ty, které se týkají podobných domácích nárokĤ (princip ekvivalence).“105
Na závČr z hlediska významu zkoumané smČrnice a zásadních rozhodnutí pĜijatých
v souvislosti s procesem její implementace þlenskými státy je na místČ pĜipomenout ještČ
další þást rozhodnutí ESD, vyslovenou ve vČci C-6/90 a C-9/90: „Plná úþinnost
komunitárních pravidel bude narušena a ochrana práv, jimi chránČných, bude oslabena,
jestliže jednotlivci nebudou schopni získat náhradu, když jejich práva jsou dotþena
porušením komunitárního práva, za které þlenský stát mĤže být shledán odpovČdným. ...
A dále základ pro povinnost þlenských státĤ nahradit takovou ztrátu a škodu musí být
hledán v þl. 5 Smlouvy, podle nČhož se od þlenských státĤ vyžaduje, aby uþinily všechna
vhodná opatĜení, aĢ obecná nebo dílþí, k tomu, aby zajistily implementaci komunitárního
práva a následnČ anulovaly nezákonné následky porušení komunitárního práva.“ Dále
pak ESD zdĤraznil: „Aþkoliv povinnost þlenského státu nahradit ztrátu a škodu
zpĤsobenou jednotlivci porušením komunitárního práva, za nČž þlenský stát odpovídá, je
vyžadována komunitárním právem, podmínky, na jejichž základČ vzniká právo na
náhradu, závisejí na povaze porušení komunitárního práva, které vyvolalo vzniklou ztrátu
a škodu. V pĜípadČ, že þlenský stát nesplnil svou povinnost podle þl. 189 odst. 3 Smlouvy
pĜijmout všechna opatĜení nezbytná k dosažení výsledku pĜedepsaného smČrnicí, plná
úþinnost tohoto pravidla vyžaduje pro existenci práva na náhradu, aby byly splnČny 3
podmínky, tj. za prvé, že výsledek stanovený smČrnicí obsahuje základ práva jednotlivce;
za druhé, je možné urþit obsah tČchto práv na základČ ustanovení smČrnice a za tĜetí, že
je zde pĜíþinná souvislost mezi porušením povinnosti þlenským státem a ztrátou a škodou,
kterou utrpČla poškozená strana.“ A koneþnČ rovnČž zdĤraznil, že „PĜi absenci
komunitární legislativy je v souladu s pravidly národního práva o odpovČdnosti, že stát
musí dát náhradu za následky zpĤsobené ztráty a škody. NicménČ podstatné hmotné a
procesní podmínky, stanovené národním právem þlenského státu, nesmČjí být ménČ
výhodné než podmínky týkající se podobných domácích nárokĤ a nesmí být formulovány
tak, aby þinily skuteþnČ nemožným nebo výjimeþnČ obtížným získat náhradu.“106
3.2

SmČrnice Evropského parlamentu a Rady þ. 2002/74/ES

SmČrnice Rady þ. 80/987/EHS o sbližování právních pĜedpisĤ þlenských státĤ
týkajících se ochrany zamČstnancĤ v pĜípadČ platební neschopnosti zamČstnavatele byla
novelizována107 smČrnicí Evropského parlamentu a Rady þ. 2002/74/ES ze dne 23. 9.

105 Srovnej

blíže rozhodnutí ve vČci C-261/95 (Rosalba Palmisani proti Instituto Nazionale della Previdenza Sociale), CELEX
61995J0261
106 Srovnej blíže rozhodnutí ve spojených vČcech C-6/90 a C-9/90 (Andrea Francovich proti Italian Republic; Danila Bonifaci and
Others proti Italian Republic)
107 SmČrnice þ. 80/987 byla již dĜíve novelizována smČrnicí þ. 87/164/EHS ze dne 2. bĜezna 1987, která byla pĜijata v souvislosti
s pĜistoupením ŠpanČlska do ES. Vzhledem k tomu, že touto novelizací se pouze mČnila pĜíloha smČrnice podle þl. 1 odst. 2,
nebudeme se vČcnČ touto novelizací zabývat.
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2002.108 DĤvody novelizace byly þetné a v souladu s preambulí smČrnice þ. 2002/74 je
možno je shrnout následovnČ:
•

zmČny právních pĜedpisĤ þlenských státĤ týkající se platební neschopnosti,

•

rozvoj vnitĜního trhu,

•

vyjasnČní pĤsobnosti a nČkterých definic obsažených ve smČrnici þ. 80/987 tak, aby
bylo dosaženo vyšší právní jistoty a prĤhlednosti,

•

upĜesnČní možnosti þlenských státĤ vylouþit nČkteré pohledávky,

•

upĜesnČní pojmu platební neschopnost a zahrnout pod definici i jiná úpadková
Ĝízení než likvidaci,

•

výraznČji chránit nČkteré skupiny zamČstnancĤ tak, aby nebyly vyluþovány
z osobního rozsahu smČrnice (zamČstnanci na kratší úvazek, na dobu urþitou,
agenturní zamČstnance),

•

Ĝešení platební neschopnosti v souvislosti s nadnárodními zamČstnavateli.

Novelizací byl upĜesnČn osobní rozsah smČrnice tak, že byla v ustanovení þl. 1
odst. 2 pĜesnČji upravena oprávnČní þlenských státĤ vylouþit z pĤsobnosti smČrnice
nČkteré skupiny zamČstnancĤ tehdy, jestliže jejich pohledávky jsou chránČny jinou formou
záruky za pĜedpokladu, že tato jiná forma poskytuje ochranu rovnocennou ochranČ
poskytované smČrnicí. Dále pak v þl. 1 odst. 3 je pĜipuštČno, aby ve vnitrostátním
zákonodárství byly vylouþeny konkrétní skupiny zamČstnancĤ, a to
•

zamČstnanci v domácnosti zamČstnaní fyzickou osobou a

•

rybáĜi odmČĖování formou podílu na výnosu.

SouþasnČ byla zrušena pĜíloha smČrnice þ. 80/987 vydaná podle pĤvodního znČní
þl. 1 odst. 2 vČta druhá.
Jak bylo uvedeno ve vymezení dĤvodĤ novelizace, smČrnice þ. 2002/74 zmČnila
definici zamČstnavatele v platební neschopnosti. Podle novelizovaného znČní þl. 2 je
zamČstnavatel považován za platebnČ neschopného, jestliže bylo na základČ jeho
platební neschopnosti požádáno o hromadné Ĝízení (podle pĜedpisĤ þlenského státu),
jehož souþástí je þásteþné nebo úplné zabavení jeho aktiv a jmenování likvidátora (þi
podobné osoby) za pĜedpokladu, že pĜíslušný soudní nebo správní orgán
•

rozhodl o zahájení Ĝízení nebo

•

konstatoval koneþné zavĜení podniku nebo provozovny
a nedostatek volných aktiv opravĖujících k zahájení Ĝízení.

zamČstnavatele

Pro zajištČní ochrany nČkterých rizikových skupin zamČstnancĤ, jejichž
pracovnČprávní vztahy nejsou stabilní (jsou oznaþovány za tzv. prekérní), stanovila

108 SmČrnice

Evropského parlamentu a Rady þ. 2002/74/ES ze dne 23. 9. 2002 byla publikována v ÚĜedním vČstníkĤ þ. L 270 ze
dne 8. 10. 2002.
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smČrnice þ. 2002/74 v þl. 2 odst. 2 vČta druhá zákaz vylouþení tČchto zamČstnancĤ
z osobního rozsahu smČrnice þ. 80/987. Jedná se výslovnČ o následující zamČstnance:
•

zamČstnance na þásteþný úvazek ve smyslu smČrnice þ. 97/81/ES,

•

zamČstnance s pracovní smlouvou na dobu urþitou ve smyslu smČrnice þ. 99/70/ES
a

•

zamČstnance v doþasném pracovním pomČru ve smyslu smČrnice þ. 91/383/EHS.

SouþasnČ také nesmČjí þlenské státy stanovit minimální dobu trvání pracovní
smlouvy nebo pracovního pomČru jako podmínku pro uplatnČní nárokĤ chránČných
smČrnicí þ. 80/987.
NejdĤležitČjší zmČna se však projevila v novelizaci þlánkĤ 3 a 4, jejichž znČní bylo
podstatnČ zjednodušeno a upĜesnČno. ZĤstává samozĜejmČ povinnost þlenských státĤ
urþit záruþní instituce, které budou zajišĢovat úhradu nezaplacených pohledávek
zamČstnancĤ. DĤležité však je, že mezi tyto pohledávky bylo výslovnČ zahrnuto
i odstupné pĜi skonþení pracovního pomČru, pokud tak stanoví vnitrostátní pĜedpis. ByĢ
zkoumaná novelizace není pĜíliš „stará“, lze poukázat na jedno rozhodnutí ESD, v nČmž je
obsažen výklad k ustanovení týkajícímu se zahrnutí odstupného do nezaplacených
pohledávek zamČstnancĤ. Jedná se o rozhodnutí ve vČci C-81/05, v nČmž Evropský
soudní dvĤr uvedl: „V rámci pĤsobnosti smČrnice þ. 80/987 ..., ve znČní smČrnice
þ. 2002/74 vyžaduje obecná zásada rovnosti tak, jak je uznávána právním Ĝádem
Spoleþenství, aby v pĜípadČ, že podle vnitrostátní právní úpravy nese odpovČdnost za
výplatu zákonného odstupného za skonþení pracovní smlouvy, pĜiznaného rozsudkem,
v pĜípadČ platební neschopnosti zamČstnavatele záruþní instituce, bylo s odstupným
stejné povahy, pĜiznaným v dohodČ mezi zamČstnavatele a zamČstnancem uzavĜené
pĜed soudem a jím schválené, zacházeno stejným zpĤsobem.“109
ZĤstala zachována pravomoc þlenských státĤ stanovit období, za které záruþní
instituce pĜebírá pohledávky, a urþit den, jímž je dané období uvozováno; vypuštČny byly
varianty urþení rozhodného dne. Daným zjednodušením se samozĜejmČ zjednodušilo
i ustanovení þl. 4, pokud jde o minimální délku pĜedmČtného období.
ýlenské státy mohou povinnost záruþních institucí k úhradČ nezaplacených
pohledávek omezit, avšak lhĤta, na kterou je uvedená povinnost omezena, nesmí být
kratší než 3 poslední mČsíce pracovního pomČru pĜed nebo po rozhodném dni
stanoveném podle þl. 3. SouþasnČ mají þlenské státy možnost toto minimální období
zahrnout do tzv. referenþního období nejménČ v délce 6 mČsícĤ. Jestliže þlenské státy
zvolí delší referenþní období (nejménČ 18 mČsícĤ), pak mohou lhĤtu, bČhem níž musí
záruþní instituce uhradit nezaplacené pohledávky, omezit na 8 týdnĤ a pro výpoþet
minimálního období se použijí období pro zamČstnance nejpĜíznivČjší. ýlenské státy
mohou samozĜejmČ stanovit i horní hranici pro úhrady provádČné touto smČrnicí.
V souladu s výše uvedenou judikaturou ESD je pouze stanoveno, že horní hranice nesmí
109 Srovnej

blíže rozhodnutí ve vČci C-81/05 (Anacleto Cordero Alonso proti Fondo de Garantia Salarial), CELEX 62005J0081
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být nižší než úroveĖ, která je sociálnČ sluþitelná se sociálním cílem této smČrnice
(novelizovaný þl. 4 odst. 3).
Novelizace reagovala i na situaci, kdy se jedná o „nadnárodního zamČstnavatele“.
NovČ byl vložen þlánek 8a, podle nČhož, jestliže se v platební neschopnosti ve smyslu
smČrnice ocitne podnik, provozující þinnost na území nejménČ dvou þlenských státĤ, je
pĜíslušnou záruþní institucí k úhradČ pohledávek instituce toho þlenského státu, na jehož
území zamČstnanci pracují nebo obvykle pracují. Rozsah práv zamČstnancĤ urþí právní
pĜedpisy, kterými se pĜíslušná záruþní instituce Ĝídí, a musejí být pĜijata i nezbytná
opatĜení, jimiž by bylo zajištČno, že pĜi urþování stavu platební neschopnosti se pĜihlédne
i k rozhodnutím pĜijatým v úpadkovém Ĝízení, o jehož zahájení bylo požádáno v jiném
þlenském státČ. V souvislosti s tímto rozšíĜením rozsahu smČrnice byly v þlánku 8b
uloženy þlenským státĤm povinnosti informaþní vĤþi sobČ navzájem i vĤþi Komisi ES.
PĜi rozboru pĤvodní smČrnice þ. 80/987 jsme uvedli, že podle þl. 10 mohou þlenské
státy pĜijmout opatĜení, jimiž by zabránily zneužití smČrnice a odmítnout nebo omezit
povinnost úhrady nezaplacených pohledávek, jestliže splnČní této povinnosti není
dĤvodné vzhledem ke zvláštní povaze vztahu mezi zamČstnavatelem a dotþeným
zamČstnancem. Novelizací bylo do þl. 10 doplnČno ještČ oprávnČní þlenského státu
odmítnout nebo omezit povinnost uhradit nezaplacené pohledávky v pĜípadČ, že
zamČstnanec sám nebo spoleþnČ se svými blízkými pĜíbuznými byl vlastníkem podstatné
þásti podniku nebo provozovny zamČstnavatele a mČl znaþný vliv na þinnosti tohoto
podniku nebo provozovny.
SmČrnice þ. 2002/74 stanovila þlenským státĤm povinnost uvést v úþinnost právní
a správní pĜedpisy nezbytné pro dosažení souladu se smČrnicí do 8. Ĝíjna 2005
a souþasnČ se tyto implementaþní pĜedpisy mají použít na každý stav platební
neschopnosti zamČstnavatele, který vznikne po vstupu tČchto pĜedpisĤ v platnost.
Novelizace smČrnice þ. 80/987 nepĤsobí ještČ pĜíliš dlouho, aby bylo možno uvést
konkrétní rozhodnutí ESD, na ni navazující. PĜesto však je tĜeba pĜipomenout jedno již
existující rozhodnutí, v nČmž je Ĝešena otázka pĜípadné retroaktivity. Jedná se
o rozhodnutí ve vČci C-81/05, v nČmž Evropský soudní dvĤr uvedl: „Pokud þlenský stát
pĜiznal ve svém vnitrostátním právu pĜed vstupem v platnost smČrnice þ. 2002/74, kterou
se mČní smČrnice þ. 80/987 ... zamČstnancĤm právo na ochranu prostĜednictvím záruþní
instituce v pĜípadČ platební neschopnosti zamČstnavatele, pokud jde o odstupné za
skonþení pracovní smlouvy, spadá uplatnČní tČchto právních pĜedpisĤ v pĜípadČ, že
k platební neschopnosti zamČstnavatele došlo po vstupu v platnost této smČrnice, do
pĤsobnosti smČrnice þ. 80/987, ve zmČní smČrnice þ. 2002/74. Vzhledem k tomu, že þl. 2
odst. 1 vČta druhá smČrnice þ. 2002/74 stanoví, že þlenské státy použijí právní a správní
pĜedpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto smČrnicí na každý stav platební
neschopnosti zamČstnavatele, který vznikne po dni vstupu tČchto pĜedpisĤ v platnost,
spadá totiž stav platební neschopnosti zamČstnavatele a jeho dĤsledky do pĤsobnosti
ratio temporis pozmČnČné smČrnice þ. 80/987 ode dne jejího vstupu v platnost i pĜed
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uplynutím lhĤty pro její provedení stanovené v odstavci 1 vČta první. Za patĜící do
pĤsobnosti smČrnice þ. 2002/74 musí být považovány nejen vnitrostátní pĜedpisy, jejichž
výslovným úþelem je provedení uvedené smČrnice, ale rovnČž, od data vstupu v platnost
této smČrnice, vnitrostátní pĜedpisy existující pĜed tímto datem, které mohou zajistit
dosažení souladu vnitrostátního práva s touto smČrnicí.“110
3.3

ýeská právní úpravy sociální ochrany zamČstnance pĜi platební
neschopnosti zamČstnavatele

PĜed pĜípravou ýeské republiky na vstup do Evropské unie bylo Ĝešení sociální
ochrany zamČstnancĤ pro pĜípad platební neschopnosti zamČstnavatele upraveno velmi
kuse a pouze v zákonČ þ. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ. Úþelem tohoto právního pĜedpisu však nebylo pĜednostnČ Ĝešení nevyplacených
mezd zamČstnancĤ, ale Ĝešení celkového pĜedlužení zamČstnavatele. Cílem konkurzu
a vyrovnání bylo dosáhnout pomČrného uspokojení vČĜitelĤ z majetku úpadce, tvoĜícího
konkurzní podstatu, a to zpĤsobem a postupy, které zákon upravoval. ZamČstnanci však
byli pouze jednČmi z vČĜitelĤ zamČstnavatele v úpadku a jejich postavení bylo ošetĜeno
pouze tím, že jejich pohledávky mČly postavení pohledávek pĜednostních v poĜadí ihned
za dosud nezaplacenými pohledávkami za podstatou. Pohledávkami z pracovnČprávních
nárokĤ podle ustanovení § 32 citovaného zákona byly následující nároky:
•

mzdové (platové) nároky zamČstnancĤ úpadce a jejich odmČny za pracovní
pohotovost,

•

odmČny z dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr,

•

nároky zamČstnancĤ úpadce na náhradu mzdy za dovolenou, za svátek a pĜi
pĜekážkách v práci a

•

další nároky z pracovního pomČru finanþní povahy.

Na první pohled bylo možno konstatovat, že právní úprava uspokojení
pracovnČprávních nárokĤ zamČstnance, zejména pak jeho mzdových (platových) nárokĤ,
je pomČrnČ uspokojivá a relativnČ pĜíznivá, pĜesto ale sociální dopad této úpravy
rozhodnČ pĜíznivý a uspokojivý nebyl. ěízení probíhající podle citovaného zákona bylo
neúnosnČ zdlouhavé a pro zmírnČní sociálních dopadĤ úpadku zamČstnavatele na
postižené zamČstnance zcela nevhodné, zejména i proto, že nároky zamČstnancĤ (byĢ
v postavení pĜednostních pohledávek) byly v dobrém pĜípadČ uspokojeny jen þásteþnČ,
v horším pĜípadČ se o uspokojení tČchto nárokĤ vĤbec hovoĜit nemohlo.111
V rámci pĜíprav ýeské republiky na vstup do Evropské unie byl harmonizován
právní Ĝád ýeské republiky i v oblasti sociální ochrany zamČstnancĤ pro pĜípad platební
neschopnosti zamČstnavatele pĜijetím zákona þ. 118/2000 Sb., o ochranČ zamČstnancĤ

110 Srovnej

blíže rozhodnutí ve vČci C-81/05 (Anacleto Cordero Alonso proti Fondo de Garantia Salarial), CELEX 62005J0081
i Hrabcová, D., v publikaci Galvas, M. a kol., Pracovní právo, 2. aktualizované a doplnČné vydání, MU a DoplnČk, Brno
2004, s. 384-385.
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pĜi platební neschopnosti zamČstnavatele a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 118/2000 Sb.“ nebo též jen „zákon“).
Úþel zákona je vysloven v ustanovení § 1 a § 1a, v nichž je uvedeno, že je
v pĜedmČtném zákonČ upravována ochrana zamČstnance pĜi platební neschopnosti
zamČstnavatele tak, že v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem má právo na
uspokojení splatných mzdových nárokĤ nevyplacených jeho zamČstnavatelem, který je
v platební neschopnosti. SouþasnČ zákonodárce využil možnosti stanovené v þl. 1 odst. 2
smČrnice þ. 80/987 v novelizovaném znČní a z pĤsobnosti zákona vylouþil v ustanovení
§ 2 nČkteré kategorie zamČstnancĤ, a to
•

podle ustanovení § 2 odst. 1
o zamČstnance zamČstnavatele, který je právnickou osobou zĜízenou zákonem,
za pĜedpokladu že, stát pĜevzal její dluhy nebo se za nČ zaruþil,
o zamČstnance zamČstnavatele, který je územním samosprávným celkem,

•

podle ustanovení § 2 odst. 2
o zamČstnance, kteĜí byli vysláni k výkonu práce do ýeské republiky, jestliže
jejich zamČstnavatel má sídlo (právnická osoba) nebo místo podnikání (fyzická
osoba) mimo území nČkterého þlenského státu EU a

•

novČ po novelizaci zákonem þ. 217/2009 Sb., kterým se mČní zákon þ. 182/2006
Sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení (insolvenþní zákon), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, a další související zákony bylo doplnČno ustanovení § 2 odst. 3, podle
nČhož jsou vylouþeni i
o zamČstnanci, který byli v rozhodném období zamČstnanci zamČstnavatele
v platební neschopnosti a souþasnČ v tomto rozhodném období byli jeho
statutárním orgánem nebo þlenem jeho statutárního orgánu a mČli u tohoto
zamČstnavatele nejménČ poloviþní majetkovou úþast.

V právní úpravČ je však okruh zahrnovaných zamČstnancĤ vymezen samozĜejmČ
i pozitivnČ tak, že se zamČstnancem rozumí
•

ve smyslu ustanovení § 3 písm. a) zákona fyzická osoba, s nímž zamČstnavatel
sjednal pracovní pomČr nebo dohodu o pracovní þinnosti, na jejich základČ jí
v období 6 mČsícĤ pĜed mČsícem, v nČmž byl podán insolvenþní návrh, vznikly
mzdové nároky nevyplacené zamČstnavatelem;

•

ve smyslu ustanovení § 3a zamČstnanec nadnárodního zamČstnavatele, který se
v platební neschopnosti, za pĜedpokladu, že v referenþním rozhodném období
vykonával práci v ýeské republice.

Ve zkoumaném zákonČ byla souþasnČ provedena úprava období, za které záruþní
instituce bude hradit nezaplacené pohledávky zamČstnance ve smyslu þ. 4 smČrnice
a bylo upraveno rozhodné období ve smyslu téhož þlánku. Podle ustanovení § 3 písm. a)
zákona je rozhodným obdobím kalendáĜní mČsíc, ve kterém bylo vyhlášeno moratorium
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pĜed zahájením insolvenþního Ĝízení nebo ve kterém byl podán insolvenþní návrh, jakož
i 3 kalendáĜní mČsíce pĜedcházející tomuto mČsíci a 3 kalendáĜní mČsíce následující po
tomto mČsíci – celkovČ tedy rozhodné období zahrnuje 7 kalendáĜních mČsícĤ. Období,
za nČž bude záruþní instituce hradit nezaplacené pohledávky, je podle ustanovení § 5
odst. 1 doba 3 mČsícĤ v rámci rozhodného období (§ 5 odst. 1 vČta druhá).
Ve zkoumaném zákonČ jsou definovány i nČkteré další dĤležité instituty. PĜedevším
v ustanovení § 3 písm. b) jsou vymezeny nezaplacené pohledávky, které musejí být
zajišĢovány a uhrazovány záruþními institucemi. Nezaplacené pohledávky jsou nazývány
mzdovými nároky, jimiž se rozumí:
•

mzda (plat),

•

náhrada mzdy (náhrada platu),

•

odstupné, které zamČstnanci náleží z pracovního pomČru,

•

odmČna z dohody o pracovní þinnosti,

•

náhrada odmČny z dohody o pracovní þinnosti, jejichž výplatu neprovedl
zamČstnavatel, který je v platební neschopnosti.

Dále je v ustanovení § 3 písm. c) zákona definován pojem zamČstnavatel v platební
neschopnosti. Podle citovaného ustanovení je zamČstnavatel v platební neschopnosti,
jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zamČstnancĤ, a to
•

dnem následujícím po dni, kdy byl na nČho podán insolvenþní návrh u pĜíslušného
soudu v ýeské republice nebo

•

dnem, kdy byl prohlášen za platebnČ neschopného u pĜíslušného orgánu v jiném
þlenském státČ EU v pĜípadČ, že se jedná o nadnárodního zamČstnavatele.

Záruþní institucí, která je povinna podle smČrnice uhradit nezaplacené mzdové
nároky, je podle ustanovení § 4 zákona úĜad práce, jehož místní pĜíslušnost je stanovena
tak, že k rozhodování je místnČ pĜíslušný ten úĜad práce, v jehož obvodu má
•

sídlo zamČstnavatel, který je právnickou osobou,

•

místo podnikání zamČstnavatel, který je fyzickou osobou,

•

místo, kde je umístČna organizaþní složka nadnárodního zamČstnavatele, který
nemá sídlo na území ýeské republiky nebo

•

bydlištČ zamČstnavatele, který je fyzickou osobou a který nemá místo podnikání.

ZamČstnanec však mĤže požádat o uspokojení svých nárokĤ kterýkoliv úĜad práce.
Pokud si vybere k uplatnČní nárokĤ úĜad práce, který není místnČ pĜíslušný podle výše
uvedených pravidel, je vybraný úĜad práce povinen neprodlenČ žádost zamČstnance
postoupit tomu úĜadu práce, který je místnČ pĜíslušný.
Zákonodárce rovnČž využil možnosti stanovené v þlánku 4 odst. 3 smČrnice
þ. 80/987 v novelizovaném znČní a stanovil v ustanovení § 5 odst. 2 zákona horní hranici
pro úhrady provádČné úĜadem práce (záruþní institucí). Podle citovaného ustanovení
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zákona nesmí horní hranice mzdových nárokĤ vyplacených zamČstnanci pĜekroþit za
1 mČsíc jeden a pĤl násobek rozhodné þástky, která je vždy vyhlašována Ministerstvem
práce a sociálních vČcí pro období 12 mČsícĤ s úþinností od 1. kvČtna kalendáĜního roku,
a to ve výši prĤmČrné mzdy v národním hospodáĜství za pĜedchozí kalendáĜní rok.112
Z rozebíraných ustanovení je zĜejmé, že þeská právní úprava se pĜi zajištČní
ochrany zamČstnancĤ v pĜípadČ platební neschopnosti pohybuje na minimální hranici
požadované smČrnicí, a to jak pĜi stanovení referenþního (v þeské terminologii
rozhodného) období, tak i pĜi stanovení minimální smČrnicí požadované lhĤty, po kterou
budou záruþní institucí (úĜadem práce) zaplaceny mzdové nároky zamČstnancĤ
zamČstnavatele, který je v platební neschopnosti.
Pro zajištČní, aby úĜad práce byl informován o tom, že se zamČstnavatel dostal do
platební neschopnosti ve smyslu zkoumaného zákona, je stanovena povinnost soudu
informovat tento úĜad o zahájení insolvenþního Ĝízení. ÚĜad práce je k zajištČní
informovanosti zamČstnancĤ povinen vyvČsit na úĜední desce informace o zamČstnavatelích,
jejichž zamČstnanci se mohou na nČj obrátit se žádostí o zaplacení mzdových nárokĤ
a souþasnČ je povinen uvést i informaci o lhĤtách, v nichž tyto nároky mohou zamČstnanci
uplatnit. Stejné informace je úĜad práce povinen sdČlit Ministerstvu práce a sociálních
vČcí, které tyto informace zveĜejní ve stanovené lhĤtČ na své internetové stránce
a informuje všechny ostatní úĜady práce. Z hlediska ochrany systému pĜed zneužitím je ve
zkoumaném zákonČ stanovena lhĤta, v níž mĤže zamČstnanec své nezaplacené mzdové
nároky u úĜadu práce uplatnit. Daná lhĤta je pomČrnČ krátká – 1 mČsíc ode dne, kdy úĜad
práce zveĜejnil výše uvedené informace. Její poþátek je stanoven objektivnČ,
nezohledĖuje vČdomost zamČstnance o této skuteþnosti, což mĤže ve svém dĤsledku
vést ke snížení ochrany zamČstnance. Pokud soud ve lhĤtČ 1 mČsíce od zveĜejnČní
informací na úĜední desce úĜadu práce rozhodl o insolvenþním návrhu jinak než vydáním
rozhodnutí o úpadku, mohou zamČstnanci své nezaplacené mzdové nároky uplatnit
pouze do dne, kdy soud takto pravomocnČ rozhodl. Uvedená lhĤta je propadná, protože
ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 neuplatnČní ve stanovených lhĤtách nárok na úhradu
nezaplacených mzdových nárokĤ vĤþi úĜadu práce podle zákona þ. 118/2000 Sb. zaniká.
SamozĜejmČ právo zamČstnance na úhradu nezaplacených mzdových nárokĤ nezaniká,
ale zamČstnanec je již musí uplatĖovat obecnou soudní cestou113 a nemĤže využít
zvláštní ochrany zaruþované smČrnicí þ. 80/987 a promítnuté ve zkoumaném zákonČ.

112 Daná

horní hranice je vyhlašována sdČlením Ministerstva práce a sociálních vČcí ve Sbírce zákonĤ. V období od 1. kvČtna 2005
do 30. dubna 2006 þinila þástku 18.035 Kþ (sdČlení þ. 188/2005 Sb.), v období od 1. kvČtna 2006 do 30. dubna 2007 þástku
19.030 Kþ (sdČlení þ. 102/2006 Sb.), v období od 1. kvČtna 2007 do 30. dubna 2008 þástku 20.211 Kþ (sdČlení þ. 87/2007 Sb.),
v období od 1. kvČtna 2008 do 30. dubna 2009 þástku 21.692 Kþ (sdČlení þ. 102/2008 Sb.) a v období od 1. kvČtna 2009 do 30.
dubna 2010 þiní þástku 23.542 Kþ (sdČlení þ. 80/2009 Sb.).
113 NapĜ. v rámci insolvenþního Ĝízení podle zákona þ. 182/2006 Sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení (insolvenþní zákon), ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Viz i Buzrlová, L., Postavení zamČstnance v insolvenþním Ĝízení, in Dávid, R., NeckáĜ, K., Sehnálek,
D. (editors): COFOLA 2009: the Conference Proceedings, 1. edition, MU, Brno 2009, dostupné z www.law.muni.cz; dále i Jouza,
L., PracovnČprávní souvislosti insolvenþního zákona, Právo pro podnikání a zamČstnání þ. 4/2009
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Z hlediska implementace smČrnice þ. 80/987 je ještČ dĤležité upozornit na
ustanovení § 10 zkoumaného zákona, z nČhož vyplývá, že úĜad práce pĜi úhradČ
nezaplacených mzdových nárokĤ provádí také srážky þásti pojistného na sociální
zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti a srážky þásti pojistného na
veĜejné zdravotní pojištČní, které by byl povinen zamČstnancĤm z jejich pĜíjmu srážet
zamČstnavatel, a tyto þástky odvádí na pĜíslušné úþty.
ZávČr
Na základČ provedeného rozboru lze uzavĜít, že zkoumané smČrnice jsou v þeském
právním Ĝádu implementovány dostateþnČ, i když ne vždy byly využity všechny možnosti,
které smČrnice nabízely. Na nČkteré dílþí otázky bylo poukázáno v souvislosti s rozborem
jednotlivých smČrnic a jejich promítnutí do þeského pracovního práva. Není proto na místČ
– podle mého názoru – znovu jednotlivé závČry opakovat. Spíše lze položit otázku, která
však souvisí se zkoumáním konkrétní realizace právní úpravy, a to jak dalece je dané
úprava využívána a jak je v praxi hodnocena, což mĤže být pĜedmČtem dalšího zkoumání.
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PĜehled rozhodnutí Evropského soudního dvora, vydaných ke smČrnicím
þ. 77/187/EHS, þ. 98/50/ES, þ. 2002/23/ES:
•

C-19/83 (Knud Wendelboe a další proti L.J. Music APS, in liquidation) CELEX
61983J0019

•

C-135/83 (H. B. M. Abels proti The Administrative Board of the Bedrijfsvereniging
Voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie) CELEX61983J0135

•

C-179/83 (Industriebond FNV a další proti Nizozemí) CELEX 61983J0179

•

C-186/83 (Arie Botzen and Others proti Rotterdamsche Groogdok Maatschppij BV)
CELEX 61983J0186

•

C-105/84 (Hans Erik Mikkelsen proti A/S Danmols Inventar, in liquidation) CELEX
61984J0105

•

C-235/84 (Komise ES proti Italské republice) CELEX 61984J0235

•

C-237/84 (Komise ES proti Království Belgie) CELEX 61984J0237

•

C-24/85 (Jozef Maria Antonius Spijkers proti Gebroeders Benedik Abattoir CV
a Alfred Benedik en Zonen BV) CELEX 61985J0024

•

C-287/86 (Danish Trades Union Congress proti Ny Moelle Kro) CELEX
61986J0287

•

C-324/86 (Mr Kim Erik Tellerup proti Daddy´s Dance Hall A/S) CELEX 61986J0324

•

C-101/87 (Bork International A/S, in liquidation proti Birger E. Petersen a další)
CELEX 61987J0101

•

C-144/87 (Harry Berg proti Ivo Martin Besselsen) CELEX 61987J0144

•

C-145/87 (Johannes Theodorus Maria Busschers proti Ivo Martin Besselsen)
CELEX 61987J0144

•

C-362/89 (Giuseppe d´Urso, Adriana Ventadori and Others proti Ercole Marelli
Elettromeccanica SpA a další) CELEX 61989J0362

•

C-29/91 (dr Sophie Redmond Stichting proti Hendrikus Bartol a další) CELEX
61991J0029

•

C-132/91 (Grigorios Katsikas proti Angelo Konstantinidis) CELEX 61991J0132

•

C-138/91 (Uwe Skreb proti PCO Stauereibetrieb Paetz & Co.) CELEX 61991J0132

•

C-139/91 (Guenther Schroll proti PCO Stauereibetrieb Paetz & Co.) CELEX
61991J0132

•

C-209/91 (Anne Watson Rask and Kirsten Christensen proti ISS Kantineservice
A/S) CELEX 61991J0209

•

C-382/92 (Komise ES proti Anglii) CELEX 61992J0382

•

C-392/92 (Christel Schmidt proti Spar- und Leihkasse der frueheren AEmter
Bordesholm) CELEX 61992J0392
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•

C-472/93 (Luigi Spano and Others proti Fiat Geotech SpA a Fiat Hitachi Excavators
SpA) CELEX 61993J0472

•

C-48/94 (Ole Rygaard proti Stroe Moelle Akustij A/S) CELEX 61994J0048

•

C-171/94 (Albert Merckx proti Ford Motors Company Belgium SA) CELEX
61994J0171

•

C-172/94 (Patrick Neuhuys proti Ford Motors Company Belgium SA) CELEX
61994J0171

•

C-298/94 (Annette Henke proti Gemeinde Schierke) CELEX 61994J0298

•

C-305/94 (Claude Rotsart de Hertaing proti J. Benoidt SA, in liquidation a I.G.C.
Housing Service SA) CELEX 61994J0305

•

C-319/94 (Jules Dethier Équipement SA proti Jules Dassy, Sovam SPRL, in
liquidation) CELEX 61994J0319

•

C-13/95
(Ayse
Süzen
proti
Zehnacker
Krankenhausservice) CELEX 61995J0013

•

C-336/95 (Pedro Burdalo Trevejo and Others proti Fondo de Garantía Salarial)
CELEX 61995J0336

•

C-127/96 (Francisco Hernández Vidal SA proti Prudencia Gómez Pérez, María
Gómez Pérez) CELEX 61996J0127

•

C-173/96 (Francisca Sánchez Hidalgo and Others proti Asociación de Servicios
Aser a Sociedad Cooperativa Minerva) CELEX 61996J0173

Gebäudereinigung

GmbH

•

C-229/96 (Friedrich Santner proti Hoechst AG) CELEX 61996J0127

•

C-247/96 (Horst Ziemann proti Ziemann Sicherheit a Horst Bohn Sicherheitsdienst)
CELEX 61996J0173

•

C-399/96 (Europiéces SA, in liquidation proti Wilfried Sanders) CELEX 61996J0399

•

C-74/97 (Mercedes Gómez Montaña proti Claro Sol SA a Red Nacional
de Ferrocarriles Españoles) CELEX 61996J0127

•

C-234/98 (G.C.Allen and Others proti Amalgamated Construction Co. Ltd.) CELEX
61998J0234

•

C-343/98 (Renato Collino, Luisella Chiappero proti Telecom Italia SpA) CELEX
61998J0343

•

C-172/99 (Oy Liikenne Ab proti Pekka Liskojärvi, Pentti Juntunen) CELEX
61999J0172

•

C-175/99 (Didier Mayeur proti Association Promotion de l´Information Messine)
CELEX 61999J0175

•

C-51/00 (Temco Services Industriea SA proti Samir Imzilyen a další) CELEX
62000J0051
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•

C-164/00 (Katia Beckmann proti Dynamco Whicheloe Macfarlane Ltd.) CELEX
62000J0164

•

C-4/01 (Serene Martin and Others proti South Bank University) CELEX
62001J0004

•

C-145/01 (Komise ES proti Italské republice) CELEX 62001J0145

•

C-340/01 (Carlito Abler and Others proti Sodexho MM Catering GmbH) CELEX
62001J0340

•

C-425/02 (Johanna Maria Boor, neé Delahaye proti Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative) CELEX 62002J0425

•

C-297/03 (Sozialhilfeverband Rohrbach proti Arbeterkammer Oberösterriech,
Österreichischer Gewerkschaftsbund) CELEX 62003J0297

•

C-333/03 (Komise ES proti Lucemburské velkovévodství) CELEX 62003J0333

•

C-478/03 (Celtec Ltd proti John Astley a další) CELEX 62003J0478

•

C-232/04 (Nurten Güney-Görres proti Securicor Aviation (Germany) Ltd., Kötter
Aviation Security GmbH & Co.) CELEX 62004J0232

•

C-233/04 (Gul Demir proti Securicor Aviation (Germany) Ltd., Kötter Aviation
Security GmbH & Co.) CELEX 62004J0232

•

C-499/04 (Hans Werhof proti Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG) CELEX
62004J0499

•

C-458/05 (Mohamed Jouini and Others proti Princess Personal Service GmbH)
CELEX 62005J0458

PĜehled rozhodnutí Evropského soudního dvora, vydaných ke smČrnicím
þ. 75/129/EHS, þ.92/56/EHS a þ. 98/59/ES:
•

C-91/81 (Komise ES proti Italské republice) CELEX 61981J0091

•

C-215/83 (Komise ES proti Belgickému Království) CELEX 61983J0215

•

C-284/83 (Ali Altin a Jan Benny Hansen proti H. Nielsen & Soen, Maskinfabrik A/S,
in liquidation) CELEX 61983J0284

•

C-131/84 (Komise ES proti Italské republice) CELEX 61984J0131

•

C-383/92 (Komise ES proti Anglii) CELEX 61992J0383

•

C-449/93 (Rockfon A/S proti Soeren Nielsen a další) CELEX 61993J0449

•

C-250/97 (John Lauge a další proti Lonmodtagernes Garantifond) CELEX
61997J0250

•

C-32/02 (Komise ES proti Italské Republice) CELEX 62002J0032

•

C-55/02 (Komise ES proti Portugalské republice) CELEX 62002J0055

•

C-188/03 (Irmtraud Junk proti Wolfgang Kühnel) CELEX 62003J0188
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•

C-270/05 (Athinaïki Chartopoiïa AE proti L. Panagiotidis a další) CELEX
62005J0270

•

C-187/05 (Georgios Agorastoudis a další proti Goodyear Hellas ABEE) CELEX
62005J0187

•

C-188/05 (Ioannis Pannou a další proti Goodyear Hellas ABEE) CELEX
62005J0187

•

C-189/05 (kostandinos Kotsabougioukis a další proti Goodyear Hellas ABEE)
CELEX 62005J0187

•

C-190/05 (Georgios Akritopoulos a další proti Goodyear Hellas ABEE) CELEX
62005J0187

•

C-385/05 (Confédération générale du travail (CGT) a další proti Premier ministre a
Ministre de l´Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement) CELEX 62005J0385

PĜehled rozhodnutí Evropského soudního dvora, vydaných ke smČrnicím
þ. 80/987/EHS a þ. 2002/74/ES:
•

C-22/87 (Komise ES proti Italské republice) CELEX 61987J0022

•

C-53/88 (Komise ES proti ěecké republice) CELEX 61988J0053

•

C-6/90 (Andrea Francovich proti Italské republice) CELEX 61990J0006

•

C-9/90 (Danila Bonifaci a další proti Italské republice) CELEC 61990J0006

•

C-140/91, C-141/91, C-278/91 a C-279/91 (Mauro Suffritti, Giacomo Fiori,, Marco
Giacometti, Marco Dal Pane, Leonardo Balletti proti Instituto Nazionale della
Previdenza Sociale) CELEX 61991J0140

•

C-334/92 (Teodoro Wagner Miret proti Fondo de Garantía Salarial) CELEX
61992J0334

•

C-479/93 (Andrea Francovich proti Italské repubice) CELEX 61993J0479

•

C-94/95 (Danila Bonifaci a další proti Instituto Nazionale della Previdenza Sociale)
CELEX 61995J0094

•

C-95/95 (Wanda Berto a další proti Instituto Nazionale della Previdenza Sociale)
CELEX 61995J0094

•

C-235/95 (AGS Assedic Pas-de-Calais, Francois Dumon proti Maitre Froment,
liquidator and representative of Établissements Pierre Gilson) CELEX 61995J0235

•

C-261/95 (Rosalba Palmisani proti proti Instituto Nazionale della Previdenza
Sociale) CELEX 61995J0261

•

C-373/95 (Federica Maso a další, Graziana Gazzetta a další proti proti Instituto
Nazionale della Previdenza Sociale) CELEX 61995J0373

•

C-117/96 (Carina
61996J0117

Mosbaek

proti

Lonmodtagernes

Garantifond)

CELEX
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•

C-125/97 (A.G.R. Regeling proti Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de
Metaalnijverheid) CELEX 61997J0125

•

C-198/98 (G. Everson, T.J. Barrass proti Secretary of State for Trade and Industry,
Bell Lines Ltd.) CELEX 61998J0198

•

C-441/99 (Riksskatteverket proti Soghra Gharehveran) CELEX 61999J0441

•

C-442/00 (Ángel Rodriguez Caballero proti Fondo de Garantía Salarial) CELEX
62000J0442

•

C-19/01 (Instituto Nazionale della Previdenza Sociale proti Alberto Barsotti a další)
CELEX 62001J0019

•

C-50/01 (Milena Castellani proti Instituto Nazionale della Previdenza Sociale)
CELEX 62001J0019

•

C-84/01 (Instituto Nazionale della Previdenza Sociale proti Anna Maria Venturi)
CELEX 62001J0019

•

C-81/05 (Anacleto Cordero Alonso proti Fondo de Garantía Salarial) CELEX
62005J0081

•

C-278/05 (Carol Marilyn Robins a další proti Secretary of State for Work and
Pensions) CELEX 62005J0278
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