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PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…

JUDr. Radim Marada a Mgr. Lukáš Gebouský, 
advokátní koncipienti v advokátní kanceláři Mgr. Michala Vrajíka

…NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Rozsudek sp. zn. 21 ICdo 95/2019 ze dne 28. května 2021
Témata: Nicotná smlouva; faktický pracovní poměr
Za situace, kdy by vůle účastníků nesměřovala k založení pracovního poměru jako základního 
pracovněprávního vztahu, s jehož založením by byl spojen vznik práv a povinností zaměstnance 
(žalobce) a zaměstnavatele (dlužníka), není namístě uvažovat ani o tzv. faktickém pracovním 
poměru. Na existenci tzv. faktického pracovního poměru lze totiž usuzovat jen tam, kde vůle 
fyzické osoby a zaměstnavatele směřovala ke vzniku pracovněprávního vztahu a fyzická osoba 
koná pro zaměstnavatele (s jeho vědomím a podle jeho pokynů) práci (závislou práci).

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 74/2021 ze dne 7. června 2021
Témata: Porušení povinnosti; jiná výdělečná činnost
V projednávané věci se žalobce, který pracoval u žalované jako manažer, v dohodě o pod-
mínkách, za jejichž splnění žalovaná souhlasila s vykonáváním výdělečné činnosti žalobce 
shodné s předmětem činnosti žalované, zavázal, že společnost, jejímž byl jediným jednatelem 
a společníkem, nebude cenově konkurovat obchodům žalované, a že proto musí dodržovat 
stejné nebo vyšší ceny pro shodné výrobky. Nedodržel-li žalobce tento svůj závazek, porušil 
tím povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 112/2021 ze dne 8. června 2021 
Témata: Plat soudce; trestní řízení
Po zrušení odsuzujícího rozhodnutí nálezem Ústavního soudu muselo být v trestním řízení 
pokračováno v tom stadiu, které bezprostředně předcházelo vydání zrušeného rozhodnutí, 
a bylo nutné na žalobce hledět tak, že jeho trestní stíhání dosud neskončilo jeho pravo-
mocným odsouzením. Původnímu žalobci jako soudci dočasně zproštěnému výkonu funkce 
soudce náleželo 50 % platu ve smyslu § 100 odst. 2 věty první zákona o soudech a soud-
cích i za dobu následující po právní moci odsuzujícího rozhodnutí, jež bylo zrušeno nálezem 
Ústavního soudu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3680/2020 ze dne 16. června 2021
Témata: Organizační změna; výpověď pro nadbytečnost
Je nutné rozlišovat mezi okamžikem přijetí rozhodnutí o organizační změně, okamžikem, k ně-
muž nastává účinnost přijaté organizační změny, a okamžikem, kdy je dosaženo cíle, k němuž 
organizační změna směřuje. Ve skutkových okolnostech posuzované věci to znamená, že orga-
nizační změna byla žalovaným přijata dne 26. listopadu 2018 a spočívala v jiném organizačním 
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uspořádání Městského úřadu Lanškroun, které již v odboru X nepočítalo s pozicí Y. Rozhodným 
pro posouzení nadbytečnosti zaměstnance je však den účinnosti organizační změny.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3485/2019 ze dne 18. června 2021
Témata: Mzda; osobní příplatek
Odvolací soud se měl zabývat tím, zda „osobní příplatek“ (složka mzdy u zaměstnavatele od-
měňujícího mzdou – pozn. autorů) podle uvedeného vnitřního mzdového předpisu žalované 
(nikoliv z hlediska § 131 odst. 1 zákoníku práce) představuje tzv. nárokovou (obligatorní) složku 
mzdy nebo tzv. nenárokovou (fakultativní) složku mzdy, a tím, zda tento vnitřní mzdový před-
pis umožňoval, aby žalovaná „osobní příplatek“, který předtím žalobkyni od 1. ledna 2014  
přiznala mzdovým výměrem ze dne 31. prosince 2013, jí od 1. června 2014 odejmula.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 620/2021 ze dne 18. června 2021
Témata: Výpověď z pracovního poměru; výklad projevu vůle
Odvolací soud v projednávané věci výklad projevu vůle žalované prováděl pouze pomocí 
interpretace písemného textu, aniž by se při výkladu tohoto právního jednání pokusil zjistit, 
jaká byla skutečná vůle žalované, a zda úmysl jednajícího byl nebo musel být žalobci znám 
(např. z e-mailové korespondence), a aniž by přistoupil k výkladu projevu vůle vyjádřeného v pí-
semné výpovědi z pracovního poměru ze dne 22. února 2018 za účelem objasnění jejího obsahu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3494/2020 ze dne 24. června 2021
Témata: Okamžité zrušení pracovního poměru; obnova řízení
Správní orgán a následně i soud dospěly shodně k závěru, že zaměstnavatel v období po 28. úno- 
ra 2008 nepřiděloval práci podle pracovní smlouvy a že žalobkyně nemohla konat práci pro 
překážku na straně zaměstnavatele. Uvedené znamená, že se žalobkyně nemohla dopustit 
neomluveného zameškání práce. Citovaná rozhodnutí mohou pro žalobkyni přivodit ve věci 
příznivější rozhodnutí a představují tak důvod pro povolení obnovy řízení (ve sporu o určení 
neplatnosti okamžitého zrušení daného za neomluvené zameškání práce – pozn. autorů).

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1496/2021 ze dne 28. června 2021
Témata: Nabídková povinnost; odvolání
Aby žalovaná v projednávané věci skutečně mohla žalobci učinit nabídku vedoucího pracov-
ního místa XY, muselo by se především jednat o místo, které ke dni dání výpovědi žalobci 
bylo volné. Toto pracovní místo však v době dání předmětné výpovědi bylo obsazeno „dočas-
ně pověřeným“ zaměstnancem. Protože z „dočasného pověření“ tohoto zaměstnance vyplý-
vá, že se nejednalo o pouhé zastupování jiného vedoucího zaměstnance, jednalo se o projev 
vůle zaměstnavatele, který je z hlediska svého obsahu jmenováním.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 95/2020 ze dne 30. června 2021
Témata: Odborový funkcionář; výpověď z pracovního poměru
Svůj úsudek o spravedlivosti požadavku na další zaměstnávání žalobkyně měl (odvolací soud 
– pozn. autorů) učinit též s přihlédnutím k okolnostem, za nichž žalobkyně byla na pracovní 
místo dotčené organizační změnou zařazena, tedy v době, kdy žalovaný prováděl strukturální 
změny v městské policii, a právě z tohoto důvodu byla (za ujištění, že „na tuto pozici je po-
třebná“) na pracovní místo XY zařazena, aby za 7 dní po nástupu byl schválen záměr dalších 
strukturálních změn, které se tohoto pracovního místa dotýkají.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3612/2020 ze dne 30. června 2021
Témata: Náhrada škody zaměstnancem; moderace
Pro posouzení, zda jsou v konkrétním případě dány důvody zvláštního zřetele hodné pro 
snížení náhrady škody, zákon nestanoví, z jakých konkrétních hledisek má soud vycházet. 
V zákoníku práce ani v ostatních pracovněprávních předpisech není pojem „důvodů zvlášt-
ního zřetele hodných“ definován. I když vymezení hypotézy právní normy závisí v každém 
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konkrétním případě na úvaze soudu, je třeba uvážit, že použití mimořádného zmírňovacího 
práva přichází v úvahu až po zjištění výše škody, za kterou zaměstnanec odpovídá.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 678/2021 ze dne 13. července 2021
Témata: Výpověď z pracovního poměru; dokazování
V projednávané věci byla pro rozhodnutí o platnosti výpovědi významná skutečnost, zda 
se žalobce ve dnech 1., 6., 7. a 10. července vzdaloval z areálu žalované a práci nevykonával. 
Odvolací soud měl tuto skutečnost za prokázanou z výpovědi svědka, který vyhodnocoval 
záznamy z kamer. Nevzal však úvahu, že výslechem bylo odvolacímu soudu zprostředkováno 
jenom to, co při zhlédnutí videozáznamů vnímal sám svědek, a že přímou informaci mu (od-
volacímu soudu – pozn. autorů) mohlo poskytnout pouze promítnutí videozáznamu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 395/2021 ze dne 22. července 2021
Témata: Pracovní úraz; rozvázání pracovního poměru
V době uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru existovaly objektivní skutečnosti, 
které zavdávaly pochybnost zaměstnavatele o zdravotní způsobilosti zaměstnance k výko-
nu práce podle pracovní smlouvy. Pakliže tedy žalobce tvrdí, že pro pracovní úraz v době 
rozvázání pracovního poměru dohodou objektivně nemohl vykonávat sjednaný druh práce 
a uvedená skutečnost byla jediným důvodem, pro který by s ním žalovaná mohla rozvázat 
pracovní poměr, a pakliže toto tvrzení prokáže, bude odůvodněn závěr, že žalobci vznikl ná-
rok na odstupné podle § 67 odst. 2 zákoníku práce. 

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2113/2020 ze dne 29. července 2021
Témata: Pracovní úraz; úpadek zaměstnavatele
Byl-li na majetek zaměstnavatele prohlášen konkurz, je osobou, vůči níž se uplatňují pohle-
dávky zaměstnance na náhradu škody vzniklé zaměstnanci pracovním úrazem, insolvenční 
správce, a nikoliv zaměstnavatel. Na tom nic nemění ani skutečnost, že zaměstnavatel má 
z titulu zákonného pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu i v době po pro-
hlášení konkurzu právo, aby za něj příslušná pojišťovna nahradila škodu, která zaměstnanci 
vznikla při pracovním úrazu v rozsahu, v jakém za ni zaměstnavatel odpovídá podle zákoníku 
práce. 

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3554/2020 ze dne 29. července 2021
Témata: Výpověď z pracovního poměru; porušování pracovních povinností
Dospěl-li soud (vycházeje z toho, že M. L., který byl do 28. února 2017 nadřízeným žalob-
kyně, byl s postupem žalobkyně „srozuměn a žalobkyni ho nevytýkal“ a že žalobkyni nebyl 
„zavedený postup“ vytčen ani po nástupu „nové nadřízené“) k závěru, že žalobkyně neporu-
šila povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci závažným 
způsobem, je tento jeho závěr v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 170/2020 ze dne 30. července 2021
Témata: Organizační změna; výpověď z pracovního poměru
Žalovaná v květnu 2015 (tedy hned v následujícím měsíci po uplynutí výpovědní doby) roz-
hodla o obnovení pracovního místa, které žalobkyně před jeho zrušením zastávala, a to  
k 1. červenci 2015. Uvedené skutečnosti nutně vyvolávají pochybnosti o tom, zda v době 
výpovědi z pracovního poměru (dané z důvodu nadbytečnosti podle § 52 písm. c) zákoníku 
práce – pozn. autorů) nebyly činnosti vykonávané žalobkyní na zrušeném pracovním místě 
pro žalovanou stále nebo znovu potřebné.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 904/2021 ze dne 26. srpna 2021
Témata: Zásady pracovního práva; ochrana zaměstnance
Zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance uvedenou v § 1a písm. a) zákoníku 
práce nelze chápat odtrženě od jiných základních právních principů a ani ji absolutizovat. 



PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…

8 PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  11–12/2021

Vyjadřuje vyváženou úpravu pracovněprávního vztahu, která má za cíl nejen ochranu za-
městnance, ale respektuje též oprávněné zájmy zaměstnavatele. Žádná ze zásad, které 
se uplatňují v pracovněprávních vztazích, neospravedlňuje chápání názoru jedné ze stran jako 
podstatnějšího než mínění strany druhé a aby jednání byla posuzována a vykládána příznivěji 
pro zaměstnance než pro zaměstnavatele.

…NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU

Rozsudek sp. zn. 9 Ads 345/2019 ze dne 2. září 2021
Témata: Ústní pracovní smlouva; přestupek nelegální práce
Formuloval-li prvostupňový správní orgán výrok tak, že „nejméně dne 1. března 2018“ 
umožnila žalobkyně vykonávat práci I. P. bez pracovní smlouvy, je nutné setrvat na závěru 
krajského soudu o předčasnosti takového závěru. Jak totiž uvedl krajský soud, v době kont-
roly (1. března 2018 dopoledne) již mohla být podle shodných vyjádření žalobkyně i I. P. ústní 
pracovní smlouva uzavřena. Bylo-li by tomu skutečně tak, nemohlo jednání žalobkyně naplnit 
skutkovou podstatu přestupku podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti, jak tvrdí 
stěžovatel.

Rozsudek sp. zn. 5 Ads 275/2020 ze dne 8. září 2021
Témata: Státní služba; výjimka ze vzdělání
Výjimka uvedená v § 201 odst. 1 zákona o státní službě mířila především na „letité“ státní 
zaměstnance, kteří sice nesplňovali požadavek vzdělání, disponovali však mnohaletou praxí 
a zkušenostmi, které nedostatek jejich vzdělání určitým způsobem kompenzovaly. Stěžovatel 
však ve srovnatelné situaci není. Nejenže nedisponuje potřebným vzděláním, ale nemá ani 
potřebnou praxi, která by jeho nedostatek vzdělání podobně jako u dlouholetých státních 
zaměstnanců s bohatými pracovními zkušenostmi ve státní správě kompenzovala.

Rozsudek sp. zn. 3 Ads 190/2019 ze dne 21. září 2021
Témata: Systemizace; soudní přezkum
Není možné připustit, aby prostřednictvím systemizace či organizační struktury bylo mož-
né dosahovat protiprávních cílů, byť k zásahu do práv a povinností státních zaměstnanců 
dojde až pozdějším úkonem, jehož obsah však bude předurčen příslušným organizačním 
dokumentem. S ohledem na to je soud oprávněn v rámci žaloby proti rozhodnutí ve věci 
služby přezkoumat zákonnost tohoto organizačního dokumentu (systemizace, jíž bylo zruše-
no pracovní místo, na jejímž základě bylo vydáno rozhodnutí o postavení mimo státní službu 
– pozn. autorů).

Rozsudek sp. zn. 7 Ads 78/2020 ze dne 30. září 2021
Témata: Evidence uchazečů; dočasné vyřazení
Pokud by byl shledán zákonným postup stěžovatele (tj. trvalé vyřazení žalobkyně z evidence 
uchazečů o zaměstnání od 18. března 2016), byl by tento účel ve vztahu k období od 1. zá- 
ří 2016 do 12. března 2017, kdy žalobkyně v pracovním poměru nebyla, zcela popřen, neboť 
by jí za toto období nenáležela podpora v nezaměstnanosti ani další práva s vedením v evi-
denci spojená. Naopak vyřazení žalobkyně z evidence pouze za období, kdy její pracovní 
poměr trval, zcela naplní smysl tohoto institutu.

Rozsudek sp. zn. 5 As 149/2020 ze dne 8. října 2021
Témata: Pracovní úraz; prevence rizik
Žalobce správním orgánům předložil celou řadu dokumentů, jejichž účelem bylo pracov-
ní úrazy toho typu, který utrpěla poškozená, eliminovat. Pokyny obsahují rovněž popsané 
riziko pořezání nebo zachycení, s výčtem nebezpečných prostor stroje a souvisejících za-
řízení s možností zachycení a poté vypočtení možných nebezpečí a rizik. Správní orgány 
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nevysvětlily, proč je podle nich žalobcem přijaté opatření spočívající v pouhém vydání zákazu 
zasahování do ohrožených prostorů podle interního předpisu zcela nedostačující.

Rozsudek sp. zn. 10 Ads 356/2021 ze dne 15. října 2021
Témata: Nelegální práce; zákonná povinnost zaměstnavatele
Stěžovatelka namítá, že zkontrolovala shodu fotografie na „rumunském“ dokladu s podo-
bou cizince (zaměstnavateli byl předložen padělaný doklad – pozn. autorů). Zdůrazňuje, 
že nemá povinnost ověřovat pravost dokladů. Pokud by však Nejvyšší správní soud přijal tuto 
argumentaci, znamenalo by to, že se zaměstnavatel může omezit jen na letmé srovnání po-
doby cizince s fotografií. Nemusel by již provádět nic dalšího, čím by výkonu nelegální práce 
zamezil. Takový výklad by cizincům umožnil za pomoci padělaných dokladů snadno získat 
„legální“ práci.

…ÚSTAVNÍHO SOUDU

Usnesení sp. zn. IV. ÚS 1858/21 ze dne 24. srpna 2021
Témata: Pracovní úraz; renta
Ústavní soud konstatuje, že obecné soudy v předmětné věci postupovaly v souladu s platnou 
právní úpravou, jakož i ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavního soudu, a správ-
ně dovodily, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v případě 
pracovního úrazu včetně valorizací je upravena v zákoníku práce (§ 269 až § 271u zákoníku 
práce).

Usnesení sp. zn. I. ÚS 2820/20 ze dne 31. srpna 2021
Témata: Práce stejné hodnoty; nerovné zacházení
Pokud tedy obecné soudy dospěly k závěru, že nárok vedlejšího účastníka uplatněný žalobou 
je po právu, protože zásada rovného zacházení při stanovení jeho mzdy nebyla dodržena, 
neboť stěžovatel neprokázal, že by práce v Praze oproti práci na shodné pracovní pozici 
v Olomouci byla náročnější (nebyla stejná), Ústavní soud to považuje za výraz nezávislého 
soudního rozhodování, jež z mezí ústavnosti nevybočilo.

...SOUDNÍHO DVORA (EU)

Rozsudek C-107/19 ze dne 9. září 2021
Téma: Pracovní doba
Čl. 2 směrnice 2003/88/ES musí být vykládán v tom smyslu, že doba přestávky, která je po-
skytnuta pracovníkovi v průběhu jeho denní pracovní doby a během které musí být v případě 
potřeby připraven do 2 minut k výjezdu, je „pracovní dobou“, pokud z celkového posouzení 
všech okolností vyplývá, že omezení uložená během uvedené doby přestávky jsou takové po-
vahy, že objektivně a velmi významně ovlivňují možnost pracovníka nakládat volně s časem, 
během něhož jeho služby nejsou vyžadovány, a věnovat se v tomto čase vlastním zájmům.

Rozsudek C-285/20 ze dne 30. září 2021 
Témata: Nezaměstnanost; dávka v období nemoci
Čl. 65 odst. 2 a 5 nařízení č. 883/2004 se použije na situaci, kdy dotyčná osoba před tím, než 
se stala zcela nezaměstnanou, měla bydliště v jiném členském státě, než je příslušný členský 
stát, a fakticky nevykonávala zaměstnání, ale byla v pracovní neschopnosti z důvodu nemoci, 
a z tohoto důvodu pobírala dávky v nemoci vyplácené příslušným členským státem, ovšem 
za podmínky, že pobírání takových dávek je podle vnitrostátního práva příslušného členského 
státu rovnocenné výkonu zaměstnání.
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Rozsudek C-613/20 ze dne 6. října 2021
Témata: Stávka; mimořádná okolnost
Článek 5 odst. 3 nařízení č. 261/2004 musí být vykládán v tom smyslu, že stávka k prosazení 
mzdových nebo sociálních požadavků zaměstnanců, zahájená na základě výzvy odborové 
organizace zaměstnanců ze solidarity se stávkou proti mateřské společnosti, které se účastní 
kategorie zaměstnanců této dceřiné společnosti, jejichž přítomnost je nezbytná k uskutečně-
ní letu, a která trvá déle, než původně oznámila odborová organizace, jež vyzvala ke stávce, 
navzdory tomu, že mezitím došlo k dohodě s mateřskou společností, nespadá pod pojem 
„mimořádná okolnost“.

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.


