
6 PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  11 –12/2017

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…
Mgr.	Michal	Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

…NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Rozsudek	sp.	zn.	21	Cdo	3009/2016	ze	dne	26.	června	2017
Témata: Náhrada za ztrátu na výdělku, nemoc z povolání
Při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku za období od 1. června 2009 do 31. března 2013, 
jako rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po 
pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního 
důchodu pobíraného z téhož důvodu (§ 371 zákoníku práce), se od poskytovaného invalidní-
ho důchodu odečte částka 220 Kč.

Rozsudek	sp.	zn.	21	Cdo	5875/2016	ze	dne	26.	června	2017
Témata: Rozsudek pro uznání, kvalifikovaná výzva v pracovněprávních sporech
V soudní praxi nejsou pochybnosti o tom, že řízení o určení neplatnosti výpovědi z pracov-
ního poměru náleží svou podstatou mezi skutkově obtížné spory. Dovolací soud se proto již 
dříve vyjádřil tak, že skutečnost, že jde o řízení na určení neplatnosti rozvázání pracovního 
poměru jednostranným jednáním, nebrání (svou povahou) tomu, aby předseda senátu učinil 
výzvu ve smyslu § 114b o. s. ř.

Rozsudek	sp.	zn.	21	Cdo	1211/2017	ze	dne	26.	června	2017
Témata: Pracovní poměr na dobu určitou, podání žaloby
Dovolací soud setrvává na názoru, že sjednání trvání pracovního poměru na dobu určitou je 
v rozporu s § 39 odst. 2 až 4 zákoníku práce, jen jestliže to bylo určeno pravomocným roz-
hodnutím soudu. Chce-li proto zaměstnanec dosáhnout změny pracovního poměru z doby 
určité na dobu neurčitou, nestačí pouze, aby zaměstnavateli písemně oznámil, že trvá na 
tom, aby ho dále zaměstnával, ale musí též ve dvouměsíční prekluzívní lhůtě podat u soudu 
žalobu o určení, zda byly splněny podmínky uvedené v § 39 odst. 2 až 4 zákoníku práce.

Rozsudek	sp.	zn.	21	Cdo	1265/2017	ze	dne	26.	června	2017
Téma: Pracovní posudek
Jestliže žalovaná vyhotovila pracovní posudek tak, že k němu připojila průvodní dopis (ozna-
čený 1/2) s tím, že „v příloze č. 1 zasíláme pracovní posudek“, v němž vyjádřila svůj odstup 
od hodnocení pracovní činnosti žalobkyně uvedeného v pracovním posudku přiloženém na 
druhém listě (označeném 2/2), je třeba i na tento průvodní dopis pohlížet jako na součást 
pracovního posudku.
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Rozsudek	sp.	zn.	21	Cdo	5865/2016	ze	dne	27.	června	2017
Témata: Insolvence zaměstnavatele, uspokojení mzdových nároků
Zaměstnanec nemusí vyčkávat na splatnost všech mzdových nároků, které chce u krajské po-
bočky Úřadu práce uplatnit, ale může je uplatňovat postupně. Byly-li mzdové nároky uplat-
něné zaměstnancem Úřadem práce alespoň zčásti uspokojeny, může zaměstnanec uplatnit 
další mzdové nároky vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání 
příkazu k úhradě mzdových nároků.

Usnesení	sp.	zn.	21	Cdo	5483/2016	ze	dne	28.	června	2017
Témata: Neplatnost odvolání člena Rady pro rozhlasové a televizní vyslání, nároky odvolaných 
členů
Dovolací soud došel k závěru, že zrušení rozhodnutí předsedy vlády, jímž bylo žalobcům sdě-
leno, že jsou odvoláni z funkce, má účinky ex tunc, a proto jejich funkce trvala od jmenování 
až do uplynutí jejich funkčního období. Dovolací soud se přiklonil k tomuto závěru také pro-
to, že členovi Rady tak zůstávají zachovány všechny nároky plynoucí z jeho „právního vztahu 
účasti na práci“, na které by měl – nebýt neplatného odvolání – právo.

Usnesení	sp.	zn.	21	Cdo	3980/2016	ze	dne	12.	července	2017
Témata: Výpověď z pracovního poměru, zákaz konkurence
Není podstatné, že žalobkyně s výkonem své výdělečné činnosti začala v době, kdy čerpala 
mateřskou dovolenou, a že v něm pokračovala v době čerpání rodičovské dovolené, neboť 
povinnost uvedenou v § 304 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnanec povinen plnit po celou 
dobu pracovního poměru; skutečnost, že žalobkyně v době výpovědi z pracovního poměru 
čerpala rodičovskou dovolenou, však bude významná při posuzování otázky, zda výpověď 
nebyla žalobkyni dána v ochranné době.

Usnesení	sp.	zn.	21	Cdo	1708/2017	ze	dne	14.	července	2017
Témata: Moderace náhrady mzdy, přechodná ustanovení
Snížení náhrady mzdy lze použít jen v případě neplatného rozvázání pracovního poměru, 
k němuž došlo na základě výpovědi z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního 
poměru nebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době, která byla učiněna (druhé straně 
pracovního poměru řádně doručena) počínaje dnem 1. ledna 2012, nebo na základě dohody 
o rozvázání pracovního poměru uzavřené počínaje dnem 1. ledna 2012.

Rozsudek	sp.	zn.	21	Cdo	554/2017	ze	dne	25.	července	2017
Témata: Odstupné, dobrá víra
O plnění bez právního důvodu, a tedy o bezdůvodné obohacení, které by zaměstnanec byl 
povinen zaměstnavateli vydat, by šlo jen v případě, kdy by zaměstnanci bylo poskytnuto 
odstupné, aniž by nárok na toto plnění vyplýval ze zákona, smlouvy (dohody) nebo vnitřního 
předpisu, a jestliže zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částku 
nesprávně určenou nebo omylem vyplacenou.

Usnesení	sp.	zn.	21	Cdo	5929/2016	ze	dne	31.	července	2017
Témata: Přechod práv a povinností, pasivní legitimace
V posuzovaném případě nejpozději ke dni 31. prosince 2000 přešla práva a povinnosti z pra-
covněprávních vztahů ze Zemědělského družstva Dubicko na Dubickou zemědělskou, a. s., 
a proto žalobkyně byla poté, co soud určil neplatnost její výpovědi z pracovního poměru, 
nadále zaměstnaná u Dubické zemědělské, a. s., na níž měla žalobou uplatňovat všechny ná-
roky z pracovního poměru, a to včetně nároků vzniklých před přechodem práv a povinností.

Rozsudek	sp.	zn.	21	Cdo	1355/2017	ze	dne	7.	srpna	2017
Témata: Souběh funkcí, neplatnost pracovní smlouvy
Z výčtu práv a povinností ředitele nemocnice je nepochybné, že náplní tohoto místa byla 
stejná činnost, kterou žalobce vykonával jako člen představenstva. Jednalo se o organizační 
a řídící činnosti, k nimž bylo třeba i odborných (lékařských) znalostí, které byl žalobce povi-
nen při výkonu funkce využívat, aby vyhověl požadavku náležité péče řádného hospodáře. 
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Za tohoto stavu nebyl uzavřením pracovní smlouvy platně založen pracovní poměr, a pracov-
ní smlouva je tudíž neplatná.

Usnesení	sp.	zn.	21	Cdo	2916/2017	ze	dne	7.	srpna	2017
Témata: Okamžité zrušení pracovního poměru, svoboda projevu
Přestože je kritika jako součást svobody projevu nepochybně důležitým nástrojem demokra-
cie ve společnosti, musí mít i svoboda projevu, včetně práva pronášet kritiku, v demokratické 
společnosti své meze tak, aby nedocházelo k závažným nežádoucím újmám na právu na 
ochranu osobnosti (včetně práva na zachování dobré pověsti) kritizovaných osob.

Rozsudek	sp.	zn.	21	Cdo	1733/2016	ze	dne	6.	září	2017
Témata: Odvolání ředitele školy, skutkové vymezení důvodu
Poté, co bylo ustanovení § 166 školského zákona s účinností od 1. 1. 2012 novelizováno, již 
zákon nevyžaduje, aby v písemném právním jednání, kterým je ředitel odvoláván z funkce, 
byly důvody, pro něž je ředitel odvoláván, vymezeny po stránce skutkové. Zřizovatel musí 
v případném soudním řízení prokázat, že zde v době odvolání byl způsobilý důvod pro od-
volání ředitele školy, tj. takové porušení nebo neplnění povinnosti, které je svojí intenzitou 
závažné.

…NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Rozsudek	sp.	zn.	5	As	242/2015	ze	dne	13.	září	2017
Témata: Technické vybavení pracoviště, technické zařízení
„Technické vybavení pracoviště“ je obecnější pojem, který zahrnuje také „zařízení“, jehož 
podkategorií je také technické zařízení podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Pokud je určitý 
prvek možné považovat za součást technického vybavení, která není „zařízením“ (např. ná-
bytek, podlahy, okna, dveře atd.), vztahuje se na stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, 
zkoušek a dalších úkonů pouze § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Pokud se však jed-
ná o zařízení, dopadají na provozování také povinnosti stanovené nařízením č. 378/2001 Sb.

Rozsudek	sp.	zn.	6	Ads	4/2017	ze	dne	13.	září	2017
Témata: Pracovní doba zaměstnanců MHD, čekání mezi spoji
Celý pobyt v zaměstnání řidiče MHD je pracovní dobou, jeho směna celkem nesmí překročit 
13 hodin. Kromě toho se v rámci pracovní doby rozlišuje doba řízení, která nesmí přesáhnout 
4 hodiny v kuse a musí být přerušována bezpečnostními přestávkami. Těmi mohou být i ony 
doby čekání na konečné mezi spoji, neznamená to však, že by se neměly započítávat do pra-
covní doby a že by měly být odměňovány odlišně než jako přímý výkon práce.

…ÚSTAVNÍHO SOUDU
Nález	sp.	zn.	I.	ÚS	615/17	ze	dne	10.	srpna	2017
Témata: Konkludentní pracovní poměr, faktický pracovní poměr
Pokud by obecné soudy dospěly k závěru, že mezi stěžovatelem a vedlejším účastníkem ne-
došlo ani ke konkludentnímu uzavření pracovní smlouvy, stěžovatel by status zaměstnance 
mohl dovodit z tzv. faktického pracovního poměru. Ten by vznikl v okamžiku, kdy stěžovatel 
začal pro vedlejšího účastníka s jeho souhlasem pracovat bez pracovní smlouvy. Pokud soud 
prvního stupně uvedl, že pouhý fyzický výkon práce není jednáním způsobilým založit právní 
vztah, pak se jedná o zásadní právní závěr, který je v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu.

Usnesení	sp.	zn.	I.	ÚS	1716/17	ze	dne	16.	srpna	2017
Témata: Porušení povinností, svoboda projevu
I za situace, že by ze strany zaměstnavatele docházelo k nepřípustnému ovlivňování zpravo-
dajství, nelze postup stěžovatele považovat za správný. Měl-li pochybnost o způsobu vedení 
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redakce, měl se obrátit na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Je-li k obraně práv dán ur-
čitý procesní postup, tento musí být využit. Důvodem je to, že stěžovatelem tvrzené okolnosti 
měly být posouzeny specializovaným orgánem, vnášejícím do hodnocení prvek objektivnosti. 
Zákaz cenzury je adresován státu a nikoliv soukromým osobám.

Nález	sp.	zn.	III.	ÚS	3591/16	ze	dne	30.	srpna	2017
Témata: Duchovní, pravomoc soudů
Tím, že obecné soudy dovodily absenci pravomoci rozhodnout spor mezi stěžovatelkou a ve-
dlejším účastníkem, aniž by zjišťovaly, zda stěžovatelka byla v souladu s vnitřními předpisy 
církve duchovní této církve, či nikoliv, a stěžovatelka tvrdila, že duchovní této církve není, 
dopustily se odmítnutí spravedlnosti a porušily její právo na přístup k soudu.

Usnesení	sp.	zn.	III.	ÚS	1674/17	ze	dne	19.	září	2017
Témata: Povinnosti zaměstnanců, střet zájmů
Porušení spočívalo v tom, že se stěžovatelka ocitla ve střetu osobních finančních zájmů (fi-
nanční prostředky převedla na účet společnosti, v níž byla jediným společníkem a její manžel 
jediným jednatelem) se zájmy vedlejší účastnice (pozn. aut. – zaměstnavatele). Závěr soudů, 
že tento střet zájmů objektivně hrozil a byl „zcela zjevný i pro nestranného hodnotitele“, 
nelze považovat za nekorespondující zjištěnému skutkovému stavu.

…SOUDNÍHO DVORA (EU)
Rozsudek	sp.	zn.	C-174/16	ze	dne	7.	září	2017
Témata: Rodičovská dovolená, kariérní postup
Ustanovení 5 body 1 a 2 rámcové dohody o rodičovské dovolené, která je přílohou směrnice 
2010/18/EU, brání vnitrostátní právní úpravě, která podmiňuje postup na vedoucí funkci ve 
veřejné službě tím, že kandidát absolvuje dvouletou zkušební dobu na této pozici, a podle 
níž v situaci, kdy se kandidát převážnou část této doby nachází na rodičovské dovolené, končí 
uvedená zkušební doba k okamžiku uplynutí dvouletého období, aniž je možné ji prodloužit.

Rozsudek	sp.	zn.	C-569/15	ze	dne	13.	září	2017
Témata: Migrující pracovníci, osoba obvykle zaměstnaná ve dvou státech
Článek 14 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení č. 1408/71 musí být vykládán tak, že osoba, která 
má bydliště a je zaměstnána v členském státě a která si na tři měsíce vezme neplacenou 
dovolenou a vykonává závislou činnost v jiném členském státě, musí být považována za oso-
bu obvykle zaměstnanou na území dvou států, pokud je během dovolené považována za 
osobu vykonávající závislou činnost podle právních předpisů prvního státu a pokud činnost 
vykonávaná na území druhého státu má obvyklou a podstatnou povahu.

Rozsudek	sp.	zn.	C-570/15	ze	dne	13.	září	2017
Témata: Migrující pracovníci, osoba obvykle zaměstnaná ve dvou státech
Článek 14 odst. 2 písm. b) bod i) nařízení 1408/71 musí být vykládán tak, že osoba, která 
je zaměstnána u zaměstnavatele usazeného na území členského státu a má bydliště v jiném 
členském státě, na jehož území vykonávala v uplynulém roce část závislé činnosti v rozsahu 
6,5 % svých pracovních hodin, aniž se na tom se svým zaměstnavatelem předtím dohodla, 
nesmí být považována za osobu obvykle zaměstnanou na území dvou členských států.

Rozsudek	sp.	zn.	C-149/16	ze	dne	21.	září	2017
Témata: Skončení pracovního poměru, hromadné propouštění
Článek 1 odst. 1 a článek 2 směrnice 98/59/ES musí být vykládány tak, že zaměstnavatel je 
povinen zahájit projednání stanovené v tomto článku 2, pokud zamýšlí provést jednostran-
nou změnu podmínek odměňování v neprospěch zaměstnanců, která by v případě nepřijetí 
zaměstnanci měla za následek ukončení pracovněprávního vztahu, jsou-li splněny podmínky 
stanovené v článku 1 odst. 1 této směrnice.

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…
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Rozsudek	sp.	zn.	C-429/16	ze	dne	21.	září	2017
Témata: Skončení pracovního poměru, hromadné propouštění
Článek 1 odst. 1 směrnice 98/59/ES musí být vykládán tak, že jednostranná změna podmínek 
odměňování zaměstnavatelem v neprospěch zaměstnanců, která v případě, že ji zaměst-
nanec odmítne, vede ke skončení pracovního poměru, může být kvalifikována jako „pro-
pouštění“, a zaměstnavatel je povinen zahájit projednání, pokud zamýšlí provést takovou 
jednostrannou změnu podmínek odměňování.

Rubrika slouží k uvedení přehledu nejnovějších pracovněprávních judikátů s krátkým vyme-
zením (citací nebo parafrází) předmětu řízení a hlavního závěru. Nejedná se o vyčerpávající 
popis daných případů a rubrika v žádném případě nemá a nemůže sloužit jako právní rada 
nebo úplný komentář k daným judikátům nebo jako jejich citace.

NOVELA ZÁKONA č. 373/2011 Sb., 
O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
JUDr.	Anna	Janáková,
odborník v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o specifických zdravotních službách“ nebo „ZoSZS“), upravuje mimo jiné 
posudkovou péči a lékařské posudky, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z po-
volání. Zákon byl již devětkrát novelizován. Poslední novelizace byla provedena zákonem 
č. 202/2017 Sb., s právní účinností od 1. listopadu 2017. Novela se zásadně dotknula oblastí 
shora citovaných a tento článek si klade za cíl upozornit na nejdůležitější z nich.

POSUDKOVÁ PÉČE 
V novelizovaném zákoně o specifických zdravotních službách ohledně posudkové péče upo-
zorňujeme zejména na následující změny a novinky:
	Výpis ze zdravotnické dokumentace bude možné pro posouzení zdravotního stavu nebo 

zdravotní způsobilosti posuzované osoby pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že 
nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace zjištěna změna zdra-
votního stavu („potvrzení	o	nezměněném	zdravotním	stavu“), pokud o výpis požádá 
stejný poskytovatel, který již dříve vydal lékařský posudek, a pokud nedojde od dříve vy-
daného výpisu ze zdravotnické dokumentace ke změně zdravotního stavu nebo zdravotní 
způsobilosti posuzované osoby.

	Stanoví se lhůta	pro	vydání	výpisu ze zdravotnické dokumentace, popřípadě potvrzení 
o nezměněném zdravotním stavu, a to nejdéle do 10 pracovních dnů ode dne obdržení 
žádosti.

NOVELA ZÁKONA č. 373/2011 Sb., O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH 

Farkasova
Přeškrtnutí


