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PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…
JUDr. Radim Marada a Mgr. Tomáš Trojan, 
advokátní koncipienti v advokátní kanceláři Mgr. Michala Vrajíka

…NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1574/2020 ze dne 12. srpna 2020
Témata: Pracovní poměr; manažerská smlouva
Byla-li manažerská smlouva mezi žalovanou a jejím předsedou představenstva M. V. dne 27. listo- 
padu 2012 uzavřena v režimu tehdy platného a účinného (v době od 1. ledna 2012 do 31. pro- 
since 2013 – pozn. autorů) § 66d obchodního zákoníku pro výkon činností spadajících pod 
obchodní vedení společnosti, lze sdílet názor odvolacího soudu, že tuto manažerskou smlou-
vu „je nutno pokládat za (platnou) pracovní smlouvu ve smyslu § 33 odst. 1 zákoníku práce“.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4696/2018 ze dne 25. srpna 2020
Témata: Organizační změna; výpověď z pracovního poměru
Odvolací soud se soustředil pouze na posuzování, zda žalovaný dáním výpovědi jednal se ža-
lobcem o možných změnách v obsahu jeho pracovního poměru, a z toho usuzoval na sledo-
vání jiných (nežli zákonem vymezených) cílů při přijímání organizační změny. Pominul však 
klíčovou otázku, zda opravdu k oné organizační změně ve struktuře žalovaného došlo a zda 
skutečně odpovídala aktuálním potřebám žalovaného.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 543/2020 ze dne 25. srpna 2020
Témata: Nerovné zacházení; náhrada škody
Po výpovědní dobu se právní vztahy zaměstnavatele a zaměstnance řídí pracovní smlouvou 
a příslušnými pracovněprávními předpisy. Závěr odvolacího soudu, že „… k uvedeným roz-
hodnutím předsedkyně družstva ( jimiž byla odňata nenároková složka mzdy žalobce za mě-
síce plynutí výpovědní doby po dání výpovědi žalobci, v čemž spatřoval žalobce porušení 
zásady rovného zacházení – pozn. autorů) však nelze přihlížet …“, je tak nesprávný.
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Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1760/2020 ze dne 25. srpna 2020
Témata: Převedení na jinou práci; naléhavý právní zájem
Za situace, kdy pracovní poměr s žalobkyní byl ukončen výpovědí z pracovního poměru, 
jejíž platnost byla žalobkyní napadena žalobou, a kdy žalovaná jako zaměstnavatel „uznala 
a doplatila žalobkyni mzdové nároky na její původní místo“, nelze dojít k závěru, že by bez 
rozhodnutí soudu o určení, že převedení žalobkyně na jinou práci ze dne 6. března 2018 
je neplatné, bylo ohroženo právo žalobkyně, nebo že by se bez něho stalo její právní posta-
vení nejistým.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2203/2020 ze dne 25. srpna 2020
Témata: Náhrada z neplatného rozvázání; odklad právní moci
Základním zásadám, jimiž je občanské soudní řízení ovládáno, odpovídá takový postup soudu 
při zjištění podání dovolání a návrhu na odklad právní moci rozsudku ve věci určení neplat-
nosti rozvázání pracovního poměru, aby vyčkal rozhodnutí Nejvyššího soudu o tomto návrhu 
a teprve podle jeho výsledku rozhodl o případném pokračování v řízení o náhradě platu 
(mzdy) podle § 69 odst. 1 zákoníku práce.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4243/2019 ze dne 26. srpna 2020
Témata: Výpověď odborovému funkcionáři; požadavek spravedlivého zaměstnávání
Odvolací soud v této souvislosti důvodně akcentoval okolnost (při závěru, že po zaměstna-
vateli není možné spravedlivě požadovat další zaměstnávání žalobce jakožto odborového 
funkcionáře – pozn. autorů), že žalobce minimálně v jednom případě otevřeně nerespektoval 
pokyn nadřízené a reagoval na něj vulgárně, neboť povinnost zaměstnance konat práci podle 
pracovní smlouvy podle pokynů zaměstnavatele patří mezi základní atributy závislé práce.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 370/2020 ze dne 26. srpna 2020
Témata: Ztížení společenského uplatnění; zvýšení odškodnění 
V projednávané věci odvolací soud postupoval v souladu s rozhodovací praxí dovolacího sou-
du, přihlédl-li při vymezování relativně neurčité (abstraktní) hypotézy § 388 zákoníku práce 
(ve znění účinném do 30. září 2015) zejména k věku žalobce, který utrpěl úraz s trvalými ná-
sledky na jeho zdraví ve věku 13 let, a zdůraznil-li přitom, že „lidé, kteří byli škodnou událostí 
zasaženi v nízkém věku, se s jejími negativními důsledky budou muset v průměru potýkat 
déle a zároveň na ně zpravidla nemohou být natolik připraveni“.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1135/2020 ze dne 26. srpna 2020
Témata: Konkurenční doložka; smluvní volnost
Sjednal-li si žalovaný s žalobcem v konkurenční doložce okruh činností, jejichž výkonu se má 
žalobce zdržet, v užším rozsahu, než je uveden v § 310 odst. 1 zákoníku práce, porušil by ža-
lobce svůj závazek jen tehdy, vykonával-li by výdělečnou činnost v rozsahu, v jakém se za-
vázal takové činnosti zdržet, a nikoliv též tehdy, vykonával-li by jakoukoliv jinou výdělečnou 
činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti žalovaného nebo která by měla vůči 
němu soutěžní povahu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1840/2020 ze dne 27. srpna 2020
Téma: Dohoda o pracovní činnosti
Účastníci dohody o pracovní činnosti sjednali způsob jejího jednostranného ukončení, včetně 
délky výpovědní doby (5 dnů – pozn. autorů). Není pochyb o tom, že tímto ujednáním si 
účastníci dohody o pracovní činnosti sjednali způsob jejího jednostranného ukončení, včetně 
délky výpovědní doby. Pouze, kdyby takto neučinili, pak by žalovaná mohla tuto dohodu 
jednostranně ukončit výpovědí, avšak s 15denní výpovědní dobou.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3834/2018 ze dne 28. srpna 2020
Témata: Diskriminace zaměstnance; procesní povinnosti
Zaměstnanec, který se v pracovněprávních vztazích domáhá ochrany před diskriminací, má 
v občanském soudním řízení procesní povinnosti tvrzení a důkazní o tom, že byl jednáním za-
městnavatele znevýhodněn ve srovnání s jinými zaměstnanci téhož zaměstnavatele. Soud tak 
měl žalobkyni poskytnout poučení o její povinnosti tvrdit a prokazovat skutečnosti, z nichž 
vyplývá její znevýhodnění ve srovnání s jinými zaměstnanci žalované.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4041/2018 ze dne 28. srpna 2020
Témata: Pojem správní činnosti; kvalifikační předpoklady
Pod „správní činnosti“ (za účelem vymezení pojmu úředníka územního samosprávného celku 
pro účel posouzení výpovědi dané podle § 52 písm. f) zákoníku práce – pozn. autorů) ve smy-
slu § 2 odst. 3 zákona o úřednících (č. 312/2002 Sb. – pozn. autorů) je možno podřadit plnění 
úkolů v oblasti veřejné správy, tj. činnosti vykonávané na podkladě a v mezích veřejného 
práva v obecném (veřejném) zájmu, jež představují přímý nebo nepřímý výkon moci.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 991/2019 ze dne 28. srpna 2020
Témata: Okamžité zrušení; útok na majetek zaměstnavatele
Žalobce se svým jednáním, kdy bez vědomí zaměstnavatele ponechal část majetku na dva 
týdny v dispozici třetí osoby, aniž by zajistil dostatečnou právní ochranu tohoto majetku 
a odpovídající protiplnění, dopustil nepřímého útoku na majetek svého zaměstnavatele. Vý-
znamnější, než eventuální výše škody způsobené žalované, je v posuzovaném případě na-
rušení nezbytné vzájemné důvěry a zpochybnění spolehlivosti žalobce ve vztahu k majetku 
žalované.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2018/2020 ze dne 8. září 2020
Téma: Povaha složky mzdy 
Tzv. nároková složka mzdy představuje mzdový nárok, který je zaměstnavatel povinen uspo-
kojit, jestliže zaměstnanec splní stanovené předpoklady a podmínky, tzv. nenároková složka 
mzdy poskytuje zaměstnanci nárok na stanovené plnění, jen jestliže – bez ohledu na splnění 
předpokladů a podmínek stanovených pro její poskytnutí – zaměstnavatel o jejím přiznání 
zaměstnanci také rozhodne.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1798/2020 ze dne 15. září 2020
Témata: Pracovní úraz; vyloučení lehkomyslnosti
Je-li úraz žalobce (mechanismus jeho vzniku) následkem porušení existujícího pokynu k zajiš-
tění bezpečnosti práce, jinak řečeno, je-li dána příčinná souvislost mezi úrazem zaměstnance 
a porušením pokynu k zajištění bezpečnosti práce, nepřichází v úvahu liberační důvod podle 
§ 367 odst. 2 písm. b) zákoníku práce (ve znění účinném do 30. září 2015 – pozn. autorů), 
i kdyby (v obecné rovině) chování zaměstnance bylo také možno posoudit jako chování zjev-
ně lehkomyslné.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 225/2020 ze dne 22. září 2020
Témata: Pracovní úraz; náhrada škody
V případě, že by žalovaný žalobkyni zajistil práci, při jejímž výkonu by žalobkyně mohla do-
sáhnout vyššího výdělku než minimální mzdy, a že by žalobkyně bez vážných důvodů odmítla 
tuto práci nastoupit, příslušela by jí náhrada za ztrátu na výdělku ve výši rozdílu mezi průměr-
ným výdělkem před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohla dosáhnout na prá-
ci, která jí byla zajištěna. Za odmítnutí práce zajištěné žalobkyní však nelze považovat rozvázání 
pracovního poměru účastníků z důvodů nesouvisejících s následky pracovního úrazu.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 771/2020-II. ze dne 22. září 2020
Témata: Výklad projevu vůle; mzdový výměr
Měl-li odvolací soud pochybnosti o tom, z jaké částky měl být „podíl na komplementu“ 
ve výši 5 % stanoven, měl se při výkladu mzdového výměru zabývat též následným chováním 
účastníků, zejména žalovaného, z něhož by bylo možné usuzovat na jeho vůli v době jejího 
projevu. Pro chování účastníků bylo významné, jaké částky byly žalobkyni žalovaným vyplá-
ceny v obdobích předcházejících.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 778/2020 ze dne 22. září 2020
Témata: Výpověď; ochrana odborového funkcionáře
Přestože tedy v projednávané věci žalovaný nepožádal odborovou organizaci o předchozí 
souhlas s výpovědí z pracovního poměru žalobci, nelze ji jen z tohoto důvodu považovat 
za neplatnou, pro nesplnění podmínky, že to smysl a účel zákona vyžaduje. I když chybí 
žádost odborové organizaci o předchozí souhlas s výpovědí z pracovního poměru žalobci, 
nepochybně zde je nesouhlasné stanovisko odborové organizace s tímto záměrem.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1462/2020 ze dne 22. září 2020
Témata: Nemoc z povolání; náhrada za ztrátu výdělku
V případě splnění předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou nemocí 
z povolání lze žalobci, který byl od 15. října 2014 do data vyhlášení napadeného rozsudku 
odvolacího soudu nepřetržitě veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, přiznat i za dobu 
pracovní neschopnosti z jiného důvodu, než je zjištěná nemoc z povolání, náhradu za ztrátu 
na výdělku podle § 371 zákoníku práce (ve znění účinném do 30. září 2015 – pozn. autorů).

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2194/2020 ze dne 22. září 2020
Témata: Nadbytečnost zaměstnance; rozhodnutí o organizační změně
Rozhodnutí žalovaného, jímž zrušil pracovní místo „sociální pracovník, vedoucí sociálního 
oddělení“, které do té doby zastávala žalobkyně (přičemž část pracovní náplně žalobkyně 
odpovídající vedoucí funkci u žalovaného zcela odpadla, neboť došlo ke zrušení jednoho 
stupně řízení), představuje řádné rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a výpověď 
z pracovního poměru opřená o tento výpovědní důvod je platným právním jednáním.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4368/2018 ze dne 29. září 2020
Témata: Snížení náhrady mzdy; výpověď
Z uvedených dvou právních úkonů (výpověď z důvodu v § 52 písm. h) zákoníku práce, nebo 
snížení náhrady mzdy podle § 192 odst. 5 zákoníku práce pro porušení režimu dočasně práce 
neschopného pojištěnce v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti 
– pozn. autorů) je platný jen ten, který byl (s přihlédnutím k jejich adresnosti) učiněn dříve;
právní úkon, který byl učiněn později, nebo oba právní úkony, byly-li učiněny současně, jsou
pro rozpor se zákonem neplatné.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 345/2020 ze dne 30. září 2020
Témata: Bezdůvodné obohacení; promlčení
Pakliže je tedy skutkovým zjištěním, že „…o existenci této pracovní smlouvy, jakož i o sku-
tečnosti, že žalobkyni je podle ní měsíčně vyplácena mzda, věděli oba jednatelé“ a „uvede-
ný stav tolerovali, ačkoliv věděli, že žalobkyně ve skutečnosti pro žalovanou žádnou práci 
podle pracovní smlouvy nevykonává…“, a je-li dále shledán přiléhavým právní závěr o ne-
existenci pracovněprávního vztahu, je aplikace § 107 odst. 1 občanského zákoníku (zákona 
č. 40/1964 Sb. namísto právní úpravy vydání bezdůvodného obohacení podle § 331 zákoníku 
práce – pozn. autorů) namístě.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 744/2020 ze dne 30. září 2020
Témata: Náhrada ztráty na výdělku; poškození zdraví
Jestliže by v projednávané věci byly splněny podmínky odpovědnosti žalovaného za škodu, 
bylo by pro rozhodnutí ve věci podstatné nejen zjištění, zda žalobci vznikla ztráta na výdělku 
v době do 30. června 1999, nýbrž též zjištění, zda by žalobce – nebýt jím tvrzeného poško-
zení zdraví – podnikatelskou činnost v oboru úklidových prací (nadále) vykonával i v období 
po 30. červnu 1999, avšak v důsledku žalobcem tvrzeného poškození zdraví tuto podnikatel-
skou činnost nemohl vykonávat buď vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2538/2020 ze dne 30. září 2020
Témata: Pracovní úraz; dopravní předpisy 
Při zkoumání, zda se zaměstnavatel zprostil odpovědnosti za pracovní úraz, jehož příčinou 
bylo porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích, osvědčuje seznámení zaměst-
nance s dopravními předpisy zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 
Protože na bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlíží policie, není třeba zkoumat 
kontrolu znalostí a dodržování těchto pravidel zaměstnavatelem.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2664/2020 ze dne 30. září 2020
Témata: Okamžité zrušení; útok na majetek zaměstnavatele
Podstatou vytčeného jednání žalobkyně tedy nebylo pouhé zameškání práce, ale úmyslné 
předstírání výkonu práce spojeného s využitím „hodnotných pracovních prostředků“. Odvola-
cí soud měl přihlížet zejména k tomu, že se žalobkyně svým jednáním pokusila získat na úkor 
zaměstnavatele konkrétní výhodu (mzdu za práci, kterou nevykonala, a úsporu finančních 
prostředků spojenou s využitím automobilu žalované), a tím vlastně (úmyslně) usilovala o ne-
korektní (nezákonné) snížení majetku zaměstnavatele. 

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1440/2020 ze dne 13. října 2020
Témata: Okamžité zrušení; intenzita porušení povinností
Odvolací soud správně (při hodnocení intenzity porušení pracovních povinností – pozn. 
autorů) přihlédl k tomu, že se žalobce dopustil neomluvených absencí opakovaně a „zcela 
svévolně“. Musel si být přitom vědom, že může ohrozit plynulost provozu, protože řídit vy-
sokozdvižný vozík může jen zaměstnanec s příslušným oprávněním, a že tedy neočekávaná 
nepřítomnost řidiče na směně je obtížně nahraditelná jiným zaměstnancem.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2317/2020 ze dne 20. října 2020
Témata: Výpověď; nadbytečnost zaměstnance
Procesní povinnost tvrdit a prokázat, že o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického 
vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných  
organizačních změnách přijal zaměstnavatel nebo příslušný orgán rozhodnutí, že se kon-
krétní zaměstnanec stal nadbytečným a že je tu příčinná souvislost mezi nadbytečností za-
městnance a přijatými organizačními změnami, nese zaměstnavatel. Tvrdí-li zaměstnanec, 
že zaměstnavatel sledoval svým opatřením „jiný cíl“, je na něm, aby tuto skutečnost prokázal.

…NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 8 Ads 136/2019 ze dne 16. října 2020
Témata: Evidence uchazečů o zaměstnání; vážné důvody
Pochybnosti o způsobilosti k výkonu nabízeného zaměstnání později stěžovatel zřetelně vyjá-
dřil i v žádosti o přerušení řízení za účelem odborného vyšetření u psychiatra. Vážné důvody 
podle § 5 písm. c) bodu 6 zákona o zaměstnanosti se totiž mohou týkat jak nemožnosti 
vykonávat zaměstnání, tak samotného (ne)plnění součinnosti se správním orgánem I. stupně, 
které je žalobci nyní vytýkáno (konkrétně jeho jednání při sjednaném výběrovém řízení).
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Rozsudek sp. zn. 4 Ads 124/2020 ze dne 11. listopadu 2020
Témata: Inspekce práce; moderace pokuty
V důsledku nesprávné úvahy krajský soud neposuzoval, zda pokuta stanovená stěžovatelce 
ve výši 210 000 Kč není zjevně nepřiměřená. Přitom stěžovatelka v roce 2016 hospodařila 
se ztrátou 269 000 Kč, když i v předchozím roce vykázala pasivní výsledek hospodaření ve vý- 
ši 147 000 Kč. Navíc stěžovatelka začala podnikat až na počátku roku 2014 a nelze předpo-
kládat, že si vytvořila dostatek finančních prostředků pro úhradu pokuty ve výši 210 000 Kč.

Rozsudek sp. zn. 7 Ads 288/2019 ze dne 12. listopadu 2020
Témata: Evidence uchazečů o zaměstnání; vyřazení
Nejvyšší správní soud neshledal, že by tuto skutečnost bylo možné považovat za vážný důvod 
hodný zvláštního zřetele (pro účely posouzení vážných důvodů, zda stěžovatel maří sou-
činnost s Úřadem práce – pozn. autorů). Stěžovatel se totiž ani nedomáhal převedení své 
agendy na krajskou pobočku v Jihlavě, tj. toho, aby mu bylo zaměstnání zprostředkováno 
kontaktním pracovištěm, v jehož územním obvodu se zdržuje, ani neuspořádal svou bytovou 
situaci tak, aby byl schopen vykonávat práci na plný úvazek v obvodu hlavního města Prahy.

Rozsudek sp. zn. 8 Ads 222/2020 ze dne 12. listopadu 2020
Témata: Zánik služebního poměru; odsuzující rozsudek 
Šlo totiž jednoznačně o odsuzující rozsudek (na základě kterého byl žalobci oznámen zánik 
služebního poměru ze zákona – pozn. autorů), a má tedy právní účinky, které právní předpisy 
s právní mocí takového rozsudku spojují, včetně zániku služebního poměru ze zákona podle 
§ 74 odst. 1 písm. a) služebního zákona (zákon č. 234/2014 Sb. – pozn. autorů). Upuštění
od potrestání sice důsledky odsouzení značně zmírňuje, ale činí tak výhradně do budoucna
a nepředstavuje zrušení odsuzujícího rozsudku.

Rozsudek sp. zn. 9 Ads 214/2020 ze dne 19. listopadu 2020
Témata: Úplatnost zprostředkování zaměstnání; kulturně výměnné programy
Stěžovatelka nabízela a zajišťovala zprostředkování komplexního „balíčku služeb“, v jehož 
rámci bylo zájemcům umožněno absolvovat pracovní „praxi“ v rozsahu 35 až 45 týdně, 
za což obdrželi „kapesné“, měli zajištěno ubytování a stravu. Je však patrné, že podle těchto 
smluv založených ve správním spisu (na jejichž základě byly pořádány příslušné programy 
– pozn. autorů) tvoří společný jmenovatel poplatku za zprostředkování to, že jsou jím hra-
zeny primárně služby směřující ke zprostředkování zaměstnání v zahraničí a umožnění jeho
výkonu.

Rozsudek sp. zn. 1 Ads 282/2019 ze dne 16. prosince 2020
Témata: Chráněný trh práce; vrácení příspěvku 
Zneužití tohoto příspěvku (na zaměstnávání osob se zdravotním postižením – pozn. autorů) 
s cílem vlastního obohacení je jednoznačně nejen protiprávním, ale i nemorálním jednáním, 
a je nutno přisvědčit městskému soudu, že zákon (podle právní úpravy účinné do 31. prosin-
ce 2011 – pozn. autorů) nespojoval obecně s takovým jednáním následek neposkytnutí pří-
spěvku jako celku, resp. neposkytnutí té části příspěvku, jež nebyla ovlivněna tímto jednáním.

Rozsudek sp. zn. 1 Ads 290/2020 ze dne 16. prosince 2020
Témata: Služební poměr; změna služebního místa 
Ke snížení platové třídy bez souhlasu zaměstnance v důsledku systemizace dochází v souvis-
losti se zánikem služebního místa a s převedením na jiné služební místo, nikoliv pro formální 
úpravy tohoto místa. Má-li být totiž zaměstnanec převeden bez svého souhlasu na jiné slu-
žební místo, nestačí k tomu změna služebního místa, resp. jeho náplně.
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…ÚSTAVNÍHO SOUDU
Usnesení sp. zn. IV. ÚS 2497/20 ze dne 13. října 2020
Témata: Výpověď; ochrana odborového funkcionáře 
Pracovní prostředky mají zaměstnanci povinnost využívat výhradně jen k vykonávání svě-
řených prací a mají plnit pokyny zaměstnavatele, užití k jinému účelu je vázáno na souhlas 
zaměstnavatele. Výkon člena odborové organizace ani výkon jiné odborové činnosti přitom 
nejsou výkonem svěřené práce, ale překážkou v práci z důvodu obecného zájmu. Zaměstna-
vatel je oprávněn zakázat užívání pracovních e-mailů pro odborářské účely.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 2758/20 ze dne 20. října 2020
Témata: Náhrada škody; projednání výše škody 
Ohledně nedodržení lhůty k projednání výše náhrady škody podle § 263 odst. 1 zákoníku 
práce se soud v zásadě neodchýlil ani od všeobecně přijímaného výkladu, že „postup při ur-
čení výše náhrady škody... a její projednání se zaměstnancem, jakož i požadovaná součinnost 
s odborovým orgánem, mají jen pořádkovou povahu a nejsou podmínkou pro další uplatňo-
vání nároku na náhradu škody“.

Usnesení sp. zn. I. ÚS 2151/20 ze dne 10. listopadu 2020
Témata: Náhrada za nemajetkovou újmu; promlčení
Možnému rozporu vznesené námitky promlčení s dobrými mravy věnovaly (obecné soudy 
– pozn. autorů) dostatečnou pozornost. V řízení nevyšlo najevo, že by k marnému uplynutí
promlčecí doby (lhůty) přispěla žalovaná, a to až v takové intenzitě, že by šlo z její strany
o výrazné zneužití práv. Nadto stěžovatelka již v roce 2006 (tedy v době, kdy by ještě nároky
promlčeny nebyly) podobnou žalobu podala, vzala ji však zpět a v řízení dále nepokračovala.

...SOUDNÍHO DVORA (EU)
Rozsudek C-300/19 ze dne 11. listopadu 2020 
Témata: Hromadné propouštění; referenční období 
Článek 1 odst. 1 první pododstavec písm. a) směrnice Rady 98/59/ES musí být vykládán 
v tom smyslu, že pro účely posouzení, zda napadené individuální propuštění je součástí hro-
madného propouštění, musí být referenční období stanovené v tomto ustanovení k určení 
toho, zda se jedná o hromadné propouštění, počítáno s přihlédnutím ke každému období 30 
nebo 90 po sobě následujících dnů, během něhož došlo k tomuto individuálnímu propuštění.

Rozsudek C-463/19 ze dne 18. listopadu 2020 
Téma: Dodatečná dovolená matek 
Články 14 a 28 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES musí být vykládány 
v tom smyslu, že nebrání ustanovení vnitrostátní kolektivní smlouvy, jež vyhrazuje pracov-
nicím, které samy vychovávají své dítě, právo na dovolenou po uplynutí zákonné mateřské 
dovolené, za podmínky, že cílem této dodatečné dovolené je ochrana pracovnic s ohledem 
jak na následky těhotenství, tak na jejich mateřství.

Rozsudek C-799/19 ze dne 25. listopadu 2020 
Témata: Platební neschopnost zaměstnavatele; exekuce
Článek 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES musí být vykládán 
v tom smyslu, že zaměstnavatele nelze považovat za „platebně neschopného“, pokud proti 
němu byl podán návrh na provedení exekuce v souvislosti se soudem přiznaným nárokem 
na náhradu újmy, avšak pohledávka byla v exekučním řízení prohlášena za nedobytnou z dů-
vodu faktické platební neschopnosti tohoto zaměstnavatele.
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Rozsudek C-815/18 ze dne 1. prosince 2020 
Témata: Vysílání zaměstnanců; silniční doprava 
Článek 1 odst. 1 a 3 a čl. 2 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES musí 
být vykládány v tom smyslu, že řidič v odvětví mezinárodní silniční dopravy na základě char-
terové smlouvy uzavřené mezi podnikem, který ho zaměstnává a je usazen v některém člen-
ském státě, a podnikem působícím v jiném členském státě, než je stát, ve kterém dotyčná 
osoba obvykle pracuje, je pracovníkem vyslaným na území členského státu ve smyslu těchto 
ustanovení, pokud má výkon jeho práce s tímto územím po dotčenou omezenou dobu do-
statečnou spojitost.

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.


