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o zaměstnanosti se kromě terminologických změn upravují podmínky pro poskytnutí hmotné 
podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení 
zaměstnanců.

Nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů  
za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování 
a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu. 
Účinnost: 1. září 2019. Nařízení stanoví maximální počty žádostí o uvedené vízum a žádostí 
o zaměstnaneckou kartu, které lze v rámci období 1 roku podat na zastupitelských úřadech 
uvedených v přílohách k nařízení (jedná se např. o zastupitelský úřad v Kyjevě, Lvově nebo 
Bělehradě); v rámci těchto počtů jsou přitom vyhrazeny žádosti podané v rámci jednotlivých 
vládou schválených programů (jedná se o program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, pro-
gram klíčový a vědecký personál a program kvalifikovaný zaměstnanec). V případě zastupitel-
ského úřadu neuvedeného v přílohách k nařízení lze žádosti podávat bez omezení.

Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních 
pobídkách. 
Účinnost: 6. září 2019. Nařízení upravuje zejména jednotlivé typy investičních akcí, na které 
lze poskytnout investiční pobídku, a další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investič-
ních akcí (včetně vytváření nových pracovních míst a vztahu k podílu nezaměstnaných osob 
a výši průměrné měsíční hrubé mzdy), vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční 
pobídku, který je uveden v příloze k nařízení (obsahující mimo jiné stanovené údaje o za-
městnancích v místě realizace investiční akce), a minimální počty nových pracovních míst pro 
strategickou investiční akci.
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…NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1548/2018 ze dne 27. března 2019
Témata: Fikce nadbytečnosti; zákonné odstupné
Při skončení pracovního poměru z důvodu fikce výpovědního důvodu podle § 52 písm. c) 
zákoníku práce má zaměstnanec právo na odstupné, jen jestliže byl z vedoucího pracovního 
místa odvolán a jestliže důvodem odvolání bylo zrušení jím zastávaného vedoucího pra-
covního místa v důsledku organizační změny. Zaměstnanci, který se sám vzdal vedoucího 
pracovního místa nebo který byl odvolán z jiného důvodu, při skončení pracovního poměru 
odstupné nenáleží.
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Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3548/2018 ze dne 28. března 2019
Témata: Náhrada ztráty výdělku; změna okolností
Změna v okolnostech, které byly rozhodující pro určení výše škody, má podle § 202 odst. 1 
zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb. – pozn. aut.) význam jen tehdy, týká-li se poměrů 
poškozeného, spočívá-li změna poměrů přímo v osobě poškozeného a jde-li o změnu pod-
statnou; pro závěr, zda došlo k podstatné změně poměrů, je nezbytné porovnat poměry 
poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady a nové poměry poškozeného.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1332/2018 ze dne 4. dubna 2019
Téma: Nadbytečnost vedoucího úředníka
Na vedoucí úředníky územních samosprávných celků se vztahují pouze ta ustanovení zákona 
č. 312/2002 Sb., která výslovně hovoří o „vedoucím úředníku“; jinak se ustanovení tohoto 
zákona (včetně § 13) vztahují obecně na všechny úředníky územních samosprávných celků 
(tedy včetně vedoucích úředníků). Odlišný výklad by znamenal, že územní samosprávný celek 
by odpovídal za škodu způsobenou toliko úředníkovi, a nikoliv již vedoucímu úředníkovi.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5190/2017 ze dne 17. dubna 2019
Témata: Organizační složka státu; povinnost nahradit škodu
Žalobkyně (organizační složka státu) zaplatila sankční odvod do státního rozpočtu odpovídající 
úhradě na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že žalobkyně 
zaplacením sankčního odvodu za porušení rozpočtové kázně odvedla peněžní prostředky zpět 
do státního rozpočtu, došlo pouze k přesunu finančních prostředků uvnitř státu, avšak majetek 
státu se nezmenšil, a z tohoto důvodu žalobkyni (státu) tvrzená škoda nevznikla.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 325/2018 ze dne 17. dubna 2019
Témata: Přechod práv a povinností; organizační složka státu
Tato okolnost (právní povaha organizační složky státu jako zaměstnavatele – pozn. aut.) 
je zjevná i z právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, která pro 
případ zániku organizační složky státu, převodu organizační složky státu do jiné organizační 
složky a pro případ zrušení organizační složky státu stanoví pravidla obdobná, jaká jsou sta-
novena v případě změny v osobě zaměstnavatele, který je právnickou osobou.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 119/2019 ze dne 18. dubna 2019
Témata: Rozhodnutí o organizační změně; pravomoc rady obce
Pravomoc rady obce stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a rozhod-
nout o organizačním řádu (organizační struktuře) obecního úřadu (§ 102 odst. 2 písm. j) a o) 
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění účinném do 30. června 2016) v sobě zahrnuje také zřizová-
ní a rušení jednotlivých pracovních míst v rámci organizační struktury obecního úřadu (a tedy 
i rozhodování o organizačních změnách ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce).

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 95/2017 ze dne 24. dubna 2019
Témata: Pravděpodobný výdělek; výpočet
Soud přihlíží nejen k tomu, jakou práci měl zaměstnanec v rozhodném období konat a jaká byla 
obvyklá výše jednotlivých složek mzdy, ale také k tomu, jakým způsobem byla v rozhodném 
období odměňována práce, kterou měl zaměstnanec konat, jaké měl podle platných před-
pisů (kupř. vnitřních předpisů, kolektivní smlouvy) pobírat „pohyblivé“ složky mzdy, jaké měl 
zaměstnavatel v rozhodném období prostředky pro poskytnutí odměn zaměstnancům apod.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 860/2019 ze dne 25. dubna 2019
Téma: Nadbytečnost zaměstnance
Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizačních změnách, které má 
za následek nadbytečnost konkrétního zaměstnance, musí být přijato před podáním výpo-
vědi, pracovní poměr podle podané výpovědi však nesmí skončit dříve než v pracovním dni 
předcházejícím dni, v němž nastává účinnost rozhodnutých organizačních změn.



 PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…

7PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  9–10/2019

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2935/2017 ze dne 29. dubna 2019
Témata: Práce stejné hodnoty; komparační kritéria prací
Práci ošetřovatele v teletníku XY vykonávanou žalobcem – z důvodu, že pracovní prostředí 
ošetřovatele v XY bylo rizikovější z hlediska hrozby úrazu při manipulaci s býky, oproti témuž 
riziku při manipulaci s telaty na pracovišti žalobce – nelze považovat za stejnou práci nebo práci 
stejné hodnoty, jako je práce ošetřovatele býků v XY ve smyslu § 110 odst. 1 zákoníku práce.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 550/2019 ze dne 29. dubna 2019
Témata: Změna poměrů; nároky z pracovního úrazu
Onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jež nejsou v příčinné souvislosti s utrpěným 
pracovním úrazem poškozeného a jež samy o sobě vylučují jakoukoliv výdělečnou činnost, 
znamenají podstatnou změnu poměrů poškozeného, v důsledku níž se zaměstnavatel může 
úspěšně domáhat zrušení své povinnosti platit poškozenému náhradu za ztrátu na výdělku 
po skončení pracovní neschopnosti.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 846/2019 ze dne 29. dubna 2019
Témata: Pravomoc soudů; práce ve výkonu trestu
S názorem, že nároky pracujícího odsouzeného vyplývající z pracovní činnosti vykonávané 
v rámci výkonu trestu odnětí svobody jsou soukromoprávní povahy a že případný spor proto 
mají pravomoc rozhodovat soudy v občanském soudním řízení, nelze souhlasit. Z uvedeného 
vyplývá, že pracovnímu vztahu odsouzeného ve výkonu trestu odnětí svobody z hlediska jeho 
obsahu nemůže být přiznána soukromoprávní povaha.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 361/2018 ze dne 30. dubna 2019
Témata: Odvolání z vedoucího místa; doručování zřizovatelem
I když tedy jmenováním na vedoucí pracovní místo nevzniká mezi zřizovatelem a zaměstnan-
cem pracovněprávní vztah a zřizovatel se ani nestává třetí stranou pracovněprávního vztahu, 
je třeba na doručování odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance, jako písemnosti 
ve smyslu § 334 odst. 1 zákoníku práce doručované zaměstnanci zřizovatelem, aplikovat 
pravidla o doručování písemností zaměstnanci zaměstnavatelem.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 638/2018 ze dne 30. dubna 2019
Témata: Neplatnost výpovědi; nadbytečnost zaměstnance
V případě, že nadbytečnost žalobkyně nastala v důsledku organizační změny o zrušení vnitřní 
organizační jednotky a za situace, kdy žalovaný současně dostatečně prokázal, že došlo k při-
jetí organizační změny, jejímž účelem bylo zajištění úspor, že tato organizační změna též byla 
realizována, a že, s ohledem na její průběh, kdy se tato nedotkla jen žalobkyně, ale i dalších 
osob, nelze přijmout v žádném případě závěr o jejím účelovém přijetí v neprospěch žalobkyně.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3651/2018 ze dne 30. dubna 2019
Témata: Okamžité zrušení; určitost právního jednání
Dovodil-li soud, že žalovaný v okamžitém zrušení žalobci vytýká, že na základě předložení 
„neplatného a nepravého“ maturitního vysvědčení „po řadu let od roku 1999 čerpal a využíval 
výhod i finančních, které by mu jinak bez maturity nenáležely, čímž zaměstnavateli způsobil 
majetkovou i nemajetkovou újmu a útok na majetek zaměstnavatele“, aniž by měl pochybnosti 
o určitosti skutkového vymezení, jde o úsudek, který vychází z konstantní judikatury.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4765/2018 ze dne 30. dubna 2019
Témata: Nahrávka jako důkaz; neplatné okamžité zrušení
Rovněž závažnost žalobci vytčeného pořizování zvukových záznamů telefonických hovorů 
s jinými spoluzaměstnanci na služebním telefonu bez jejich vědomí odvolací soud za daného 
skutkového stavu, kdy tyto nahrávky vedly k prokázání rozhodných skutečností, které nebylo 
možno prokázat jinak, a v tomto směru tedy převážila ochrana práva žalobce na spravedlivý 
proces zaručený čl. 36 odst. 1 Listiny, posoudil v souladu s judikaturou dovolacího soudu.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 238/2019 ze dne 21. května 2019
Témata: Započtení pohledávky; náhrada mzdy
Proti pohledávce zaměstnance na mzdu, plat, odměnu z dohody a na náhradu mzdy nebo 
platu je jednostranné započtení ze strany zaměstnavatele – jsou-li dodrženy zákonné limity 
– obecně přípustné. Jde-li však o pohledávku zaměstnavatele na náhradu škody, zákon jed-
nostranné započtení ze strany zaměstnavatele zapovídá, neboť možnost provádět srážky 
ze mzdy k náhradě škody podmiňuje uzavřením dohody o srážkách ze mzdy.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1035/2019 ze dne 21. května 2019
Témata: Dobré mravy; náhrada mzdy
V rozporu s dobrými mravy nemůže být jednání žalobkyně spočívající v uplatnění nároku 
na náhradu mzdy podle § 69 odst. 1 zákoníku práce za dobu přesahující 6 měsíců, neboť 
žalovaná mohla kdykoliv v průběhu sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru ukončit 
dobu, za kterou žalobkyni přísluší náhrada mzdy, tím, že by jí umožnila pokračovat v práci.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2292/2018 ze dne 23. května 2019
Témata: Dohoda o hmotné odpovědnosti; schodek na svěřených hodnotách
Žalovaný, který byl u žalobce zaměstnán jako „řidič-opravář“, převzal podle dohody o „hmot-
né“ odpovědnosti ze dne 26. ledna 2009 odpovědnost kromě jiného „za schodek vzniklý vy-
účtováním nákupu na kreditní kartu“. Jestliže však v období od února 2009 do září 2009 čerpal 
na tankovací pohonné hmoty v objemu 12 045,93 litrů v celkové ceně nejméně 251 271,93 Kč, 
potom žádný rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem nevznikl.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3733/2018 ze dne 23. května 2019
Témata: Nadbytečnost zaměstnance; určitost výpovědi
Žalovaný sdělil žalobci, že mu dává výpověď podle § 52 písm. c) ZP, neboť „na divizi Hydrau-
lika jsme byli nuceni z důvodu nedostatečné zakázkové náplně rušit některá pracovní místa 
a konkrétně i Vaše pracovní místo vrtař“. Z tohoto vyjádření je patrné, z jakého z důvodů byla 
výpověď z pracovního poměru dána, ale i v čem je důvod k výpovědi spatřován, a to včetně 
organizační změny, v důsledku které se žalobce měl stát pro žalovaného nadbytečným.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 342/2019 ze dne 23. května 2019
Témata: Závislá práce; zastřený pracovní poměr
Žalovaný zpracovával na pobočce žalobce na základě pokynu žalobce koncepci nákupu a rov-
něž jednal s dodavateli, komentoval návrhy smluv, termíny schůzek a sortiment žalobce. Tato 
činnost vykazuje znaky závislé činnosti, neboť šlo o činnost vykonávanou žalovaným osobně, 
ve vztahu nadřízenosti žalobce a podřízenosti žalovaného, jménem, v prostorách žalobce, 
na jeho náklady a na jeho odpovědnost. 

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 350/2019 ze dne 23. května 2019
Témata: Subjektivní lhůta; okamžité zrušení
Z hlediska dodržení subjektivní lhůty k okamžitému zrušení pracovního poměru nebylo pod-
statné to, kdy žalovaný zjistil nesrovnalosti v účetnictví (leden 2014), ale kdy se prokazatelně 
(skutečně) dověděl o tom, že žalobkyně provedla z účtu žalovaného výběr částek, které ne-
byly řádně zaúčtovány do hotovostní pokladny vedené žalobkyní, v celkové výši 2 700 000 Kč 
a že neoprávněně převedla částku 440 963 Kč na svůj účet.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3687/2018 ze dne 28. května 2019
Témata: Odškodnění pracovního úrazu; určení výše náhrady
Pro určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění v pracovněprávních vztazích nelze 
namísto zvláštní právní úpravy obsažené v pracovněprávních předpisech použít právní úpravu 
náhrady za ztížení společenského uplatnění obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ani doporučující Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 
(bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3687/2018 ze dne 28. května 2019
Témata: Úroky z prodlení; zvýšení náhrady
Protože povinnost zaplatit náhradu odpovídající zvýšení odškodnění podle § 388 zákoníku 
práce bez soudního rozhodnutí nevzniká, nemohl se žalovaný ohledně této částky dostat 
do prodlení s uspokojením nároku na odškodnění ztížení společenského uplatnění. Povinnost 
plnit zaměstnavateli vzniká až na základě soudního rozhodnutí, v němž je určena doba plně-
ní, a teprve uplynutím takto určené doby plnění by mohlo dojít k prodlení zaměstnavatele. 

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4249/2018 ze dne 29. května 2019
Témata: Výpověď; soustavné porušování povinností
O soustavné porušování pracovní kázně z hlediska přiměřené časové souvislosti jde tehdy, 
navazuje-li jedno porušení pracovní kázně na druhé (další) tak (v takovém časovém intervalu), 
že lze hovořit o sledu jednotlivých na sebe navazujících porušení pracovní kázně, má-li být 
výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. g) části věty za středníkem zákoníku práce 
platným právním úkonem (nyní „právním jednáním“ – pozn. aut.).

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 485/2019 ze dne 29. května 2019
Témata: Nabídková povinnost; kvalifikace zaměstnance
Žalobce dosáhl vysokoškolského vzdělání, absolvoval postgraduální manažerské vzdělání 
spojené se získáním titulu XY a u žalovaného několik let působil ve vrcholných manažerských 
funkcích, a značnou část teoretických znalostí a praktických zkušeností získaných absolvova-
ným vzděláním a dosavadní odbornou praxí by žalobce na místě vedoucího směny v logistice, 
na němž k výkonu práce postačovalo středoškolské vzdělání, nevyužil.

…NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 1 As 3/2018 ze dne 6. června 2019
Témata: BOZP; opatření k prevenci rizik
Úkolem zaměstnavatele je přijetí opatření potřebných k prevenci rizik (zde organizace prá-
ce a stanovení pracovních postupů k dodržení zásad bezpečného chování na pracovišti), 
a to dostatečně a účinně. Zároveň je povinností zaměstnavatele zajistit dodržování přijatých 
opatření. Eventuální spoluzavinění zesnulého pana R. na vzniku pracovního úrazu s násled-
kem smrti není v nyní projednávané věci nikterak relevantní.

Rozsudek sp. zn. 1 As 8/2018 ze dne 13. června 2019
Témata: Služební poměr; způsobilost příslušníka 
Účelem § 42 odst. 1 písm. j) služebního zákona je zajistit, aby činnost příslušníka Policie České 
republiky vykonávaly pouze osoby, které jsou k výkonu služby zdravotně, osobnostně a fyzicky 
způsobilé. V té souvislosti je přitom nerozhodné, jak ke ztrátě způsobilosti došlo. Nelze bez 
dalšího propustit příslušníka, u něhož je ztráta způsobilosti pouze přechodného a řešitelného 
charakteru, tím spíše, pokud k ní došlo v důsledku protiprávního jednání, např. právě šikany.

Rozsudek sp. zn. 5 As 222/2018 ze dne 13. června 2019
Téma: Odpovědnost zhotovitele z BOZP
Stěžovatel se nemohl zbavit odpovědnosti na úseku BOZP v situaci, kdy i jiné osoby se na stav-
bě dopustily porušení povinností. Stěžovatelovou povinností bylo vyvinout vlastní aktivní 
činnost a ověřit si bezpečnost pracovního prostředí. Pokud se zaměstnanci stěžovatele po-
hybovali po provizorní stropní panelové konstrukci, bylo povinností stěžovatele zjistit, jakou 
má tato nosnost, a na základě svých zjištění měl přijmout opatření za účelem zajištění BOZP.

Rozsudek sp. zn. 2 Ads 221/2018 ze dne 27. června 2019
Témata: Maření součinnosti; evidence uchazečů o zaměstnání
Není prokázáno, že v době sjednané schůzky, tj. dne 1. června 2017 v 8.00 hod., byly v přípa-
dě stěžovatele dány zdravotní důvody, které mu bránily plnit povinnost součinnosti s úřadem 
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práce při zprostředkování zaměstnání. Je nesporné, že stěžovatel zdravotními problémy trpí, 
avšak nebylo na základě žádného lékařského posudku doloženo, že tyto zdravotní potíže 
jakožto vážné důvody trvaly právě v době sjednané schůzky dne 1. června 2017.

Rozsudek sp. zn. 2 Ads 340/2018 ze dne 11. července 2019
Témata: Příspěvek na podporu zaměstnávání; bezdlužnost zaměstnavatele
Není podstatný vztah výše nedoplatku (v konkrétním případě penále na zdravotním pojištění 
ve výši 101 Kč – pozn. aut.) a výše poskytnutého příspěvku (v případě nesplnění podmínky 
bezdlužnosti žadatele o příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti – pozn. aut.). Nepři-
znání příspěvku nelze porovnávat jen s mírou pochybení žadatele spočívající v nesprávném 
odvodu, ale také s mírou pozornosti, kterou věnoval splnění podmínek zákona.

Rozsudek sp. zn. 9 Ads 37/2018 ze dne 18. července 2019
Téma: Povolení ke zprostředkování zaměstnání
Pokud příslušné orgány zjistily, že jednatel stěžovatelky požadoval informace k osobám žáda-
jícím o přechodný pobyt nebo o dlouhodobé vízum na území České republiky od osoby obvi-
něné ze závažné trestné činnosti (spočívající právě v ovlivňování výsledků pobytových řízení), 
jedná se o natolik závažný způsob porušování veřejného pořádku, že může být důvodem pro 
vydání zamítavého rozhodnutí ve věci žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Rozsudek sp. zn. 10 As 75/2019 ze dne 25. července 2019
Témata: Ztráta způsobilosti příslušníka; propuštění ze služebního poměru
Pokud příslušník bezpečnostního sboru trvale ztratil způsobilost pro výkon služby, je ne-
rozhodné, jak k této ztrátě došlo. I kdyby se totiž prokázalo, že šikana stěžovatele skutečně 
vedla k trvalé ztrátě způsobilosti pro výkon služby, na rozhodnutí o propuštění ze služebního 
poměru by to nemohlo nic změnit. To samozřejmě neznamená, že otázky tvrzené šikany 
nemohou mít vliv v řízeních jiných.

Rozsudek sp. zn. 4 As 96/2019 ze dne 30. července 2019
Témata: Výkon služby; přiměřená doba na jídlo a oddech
Žalobce a další příslušníci daného dopravního inspektorátu vyjížděli k dopravním nehodám 
i v průběhu naplánované přestávky a k zásahu do přestávky tudíž nedocházelo pouze způso-
bem, že by přestávku „nestihli“, neboť ještě před jejím započetím vyjeli k zásahu. I to svědčí 
závěru, že jejich služba s ohledem na nedostatečné organizační zajištění zástupu v průběhu 
čerpání přestávky měla fakticky nepřerušovaný charakter.

…ÚSTAVNÍHO SOUDU
Usnesení sp. zn. III. ÚS 3794/18 ze dne 18. června 2019
Témata: Neomluvená absence; okamžité zrušení
Jednání vedlejšího účastníka sice představovalo porušení jeho pracovněprávních povinností, 
s ohledem na specifické okolnosti posuzované věci (mimo jiné akceptace hostování vedlejšího 
účastníka ze strany původního vedení divadla, jednání vedlejšího účastníka ve snaze nalézt 
řešení situace, specifika práce režiséra činohry, problematické dodatečné vymezení pracovní 
doby), však nemohlo opodstatňovat závěr o porušení těchto povinností zvlášť hrubým způsobem.

Usnesení sp. zn. II. ÚS 1216/19 ze dne 18. června 2019
Téma: Povinnost nahradit škodu
Stěžovateli byla uložena povinnost zaplatit žalobci částku, která nepřesahuje 4,5násobek 
průměrného měsíčního výdělku. Příčinou dopravní nehody na železnici bylo selhání dvou 
zúčastněných zaměstnanců, a to výpravčího železniční stanice i stěžovatele. Stěžovatel zahájil 
posun na základě informace návěstidla „posun dovolen“, aniž by o posunu zpravil výpravčího 
a komunikoval s ním a nepřizpůsobil technologii jízdy rozhledovým poměrům.
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Usnesení sp. zn. I. ÚS 1430/19 ze dne 26. června 2019
Témata: Neplatnost konkurenční doložky; povinnost nahradit škodu
Podmínkou odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci je příčinná sou-
vislost mezi protiprávním jednáním zaměstnavatele (sjednání neplatné doložky) a škodou 
na straně zaměstnance, přičemž příčinná souvislost může být dána jedině tehdy, jestliže 
by zaměstnanec po skončení pracovního poměru prokazatelně přijal místo u konkurence 
zaměstnavatele, nebýt neplatné konkurenční doložky.

Usnesení sp. zn. I. ÚS 3387/17 ze dne 16. července 2019
Témata: Nerovné zacházení; skončení pracovního poměru
Postavení stěžovatele a shora jmenovaných zaměstnanců nebylo stejné. Odlišnost přitom 
nebyla spatřována v pozici zaměstnanců v organizační struktuře zaměstnavatelky, ale ve způ-
sobu ukončení pracovního poměru. Zatímco se stěžovatelem byl pracovní poměr ukončen 
výpovědí, s Ing. Z. V. a Ing. L. S. to bylo dohodou. Z toho důvodu pak nelze poměřovat práva 
a povinnosti vyplývající z obou právních úkonů (nyní „právních jednání“ – pozn. aut.).

Usnesení sp. zn. III. ÚS 867/17 ze dne 17. července 2019
Témata: Práce stejné hodnoty; zásada rovného odměňování
Stejně jako má vedlejší účastník (zaměstnavatel – pozn. aut.) povinnost přistupovat rovným 
způsobem ke mzdovému hodnocení stěžovatele, má stejnou povinnost rovněž vůči zbý-
vajícím svým zaměstnancům; dospěl-li proto v minulosti k závěru, že jím nastavené sazby 
úkolové mzdy vedou k disproporčnímu ohodnocení stěžovatele, nelze vedlejšímu účastníkovi 
důvodně vytýkat, že přikročil na úkor stěžovatele ke korekci těchto sazeb.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 968/17 ze dne 17. července 2019
Témata: Kvalifikační předpoklady; dobré mravy
Dání vedlejšímu účastníkovi bezvadné výpovědi (z důvodu § 52 písm. f) ZP pro nesplnění 
kvalifikačních předpokladů – pozn. aut.) z pracovního poměru je v rozporu s dobrými mravy, 
přičemž primární rozhodnou okolnost představuje skutečnost, že stěžovatelka ukončila s ve-
dlejším účastníkem pracovní poměr v té fázi jeho produktivního života, ve které je vzhledem 
k blížícímu se datu vzniku nároku na starobní důchod nejobtížnější najít si ještě novou práci.

...SOUDNÍHO DVORA (EU)
Rozsudek C-317/18 ze dne 13. června 2019
Témata: Přechod zaměstnanců; ochrana při přechodu
Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 a zejména její čl. 2 odst. 1 písm. d) musí 
být vykládána v tom smyslu, že osobu, která uzavřela s převodcem dohodu o pověření funkcí 
ve smyslu vnitrostátní právní úpravy dotčené ve věci v původním řízení, lze považovat za „za-
městnance“, a že tedy tato osoba může požívat ochrany, kterou poskytuje tato směrnice, 
pokud tato právní úprava této osobě poskytuje ochranu jako zaměstnanci. 

Rozsudek C-72/18 ze dne 20. června 2019
Témata: Rovné zacházení; příplatek k odměně
Ustanovení 4 bod 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou brání tako-
vé vnitrostátní právní úpravě, která vyhrazuje příplatek k odměně učitelům zaměstnaným 
v pracovním poměru na dobu neurčitou jako kariérní úředníci, a tedy ho neumožňuje přiznat 
mimo jiné učitelům zaměstnaným jako veřejnoprávní smluvní zaměstnanci na dobu určitou, 
pokud odpracování určité doby představuje jedinou podmínku přiznání uvedeného příplatku.

Rozsudek C-404/18 ze dne 20. června 2019
Témata: Diskriminace v zaměstnání; ochrana svědka
Článek 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES brání takové vnitrostátní práv-
ní úpravě, podle níž v situaci, ve které určitá osoba, která se považuje za oběť diskriminace 
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na základě pohlaví, podala stížnost, je pracovník, který ji v této souvislosti podpořil, chráněn 
před odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele pouze tehdy, pokud se jako svědek účast-
nil prošetřování stížnosti a jeho svědectví splňuje požadavky stanovené v uvedené úpravě.

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.

POVINNOST K NÁHRADĚ ŠKODY 
NA SLUŽEBNÍM AUTOMOBILU
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

Řada zaměstnanců potřebuje při výkonu práce používat automobil, ať už jde o řidiče z po-
volání nebo tzv. řidiče referenty. Automobil může být nejen služebním nástrojem, ale též 
vítaným benefitem, jestliže je sjednáno jeho používání k soukromým účelům. Na druhou 
stranu však automobil představuje významnou majetkovou hodnotu zaměstnavatele. Jestliže 
dojde k jeho poškození či odcizení, vzniká tím škoda, kterou může být zaměstnanec podle 
okolností povinen zaměstnavateli nahradit. A právě případům povinnosti k náhradě škody 
na služebním automobilu se věnuje tento článek.

PRÁVNÍ REŽIM POUŽITÍ AUTOMOBILU PRO SLUŽEBNÍ 
A SOUKROMÉ ÚČELY
Nebylo-li zaměstnanci výslovně umožněno využívat automobil též pro soukromé účely, 
smí jej zaměstnanec používat pouze pro služební účely. To vyplývá z § 316 odst. 1 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), 
podle nějž zaměstnanci nesmí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potře-
bu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele. Používání automobilu pro služební účely 
se řídí zákoníkem práce, přičemž ze strany zaměstnance je použití automobilu buď plněním 
pracovních úkolů (jde-li o řidiče z povolání) ve smyslu § 273 odst. 1 zákoníku práce, nebo 
úkonem v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů (jde-li o tzv. řidiče referenta) ve smy-
slu § 274 odst. 1 zákoníku práce.1 V případě řidiče z povolání je totiž řízení automobilu 
výkonem pracovních povinností samo o sobě, zatímco v případě tzv. řidiče referenta není 
řízení automobilu výkonem pracovních povinností, ale úkonem potřebným k výkonu práce  
(např. přemístění k zákazníkovi).

1  K rozlišování řidičů z povolání a tzv. řidičů referentů viz VRAJÍK, M. Řidiči z povolání, řidiči referenti 
a ti ostatní. Praktická personalistika 5–6/2018, s. 13 a násl.


