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PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…
Mgr. Lukáš Gebouský, 
advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Michala Vrajíka

…NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2422/2021 ze dne 22. října 2021
Témata: Organizační změna; druh práce
Pakliže bylo zjištěno, že děkan přijal dne 7. června 2018 rozhodnutí o „organizační změně“, 
kterým zrušil pracovní místo akademického pracovníka, že toto rozhodnutí skutečně při-
jato bylo, neboť po odchodu žalobce nadále jeho práci vykonávali dosavadní zaměstnanci 
a že sice byli v únoru 2018 přijati 3 noví zaměstnanci, avšak tito byli přijati na vyučování 
předmětů mimo specializaci žalobce, tedy měli vykonávat jiný druh práce, je závěr odvolacího 
soudu, že „…žalobce se stal pro žalovanou nadbytečným následkem provedené organizační 
změny“, zcela v souladu s judikaturní praxí.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2434/2021 ze dne 22. října 2021
Témata: Pracovní úraz; predispozice
Bylo by v rozporu se smyslem zákona chránit zaměstnance před škodami z pracovních úra-
zů, kdyby byla z této ochrany vyloučena poškození na zdraví vykazující všechny znaky pra-
covního úrazu jen z toho důvodu, že u poškozeného existovala určitá predispozice, která 
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spolupůsobila při vzniku poškození na zdraví způsobeného úrazovým dějem. Existence ur-
čitého chorobného stavu nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem a jím vyvolaným 
následným chorobným stavem je přímá příčinná souvislost.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2465/2021 ze dne 26. října 2021
Témata: Průměrný výdělek; zdravotní postižení
Namítá-li dovolatelka, že odvolací soud nevzal v úvahu, že žalobkyně v době, kdy byla ucha-
zečkou o zaměstnání, nemohla získat lépe placenou práci odpovídající její kvalifikaci jen pro 
své zdravotní postižení způsobené pracovním úrazem, potom přehlíží, že uvedená skuteč-
nost nemůže ovlivnit průměrný výdělek po pracovním úrazu, kterého žalobkyně dosahovala 
předtím, než se stala uchazečkou o zaměstnání, a který ztratila z důvodů, jež nesouvisely 
s následky pracovního úrazu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2141/2021 ze dne 27. října 2021
Témata: Kratší pracovní doba; práce přesčas
Podmínkou toho, aby činnost zaměstnance, který u zaměstnavatele pracuje na „zkrácený pra-
covní úvazek“, mohla být považována za výkon práce nad rámec sjednané kratší pracovní doby, 
příp. za práci přesčas, půjde-li o výkon práce nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, 
je v obou případech souhlas zaměstnavatele s výkonem takové práce. Není proto rozhodující 
tvrzení žalobkyně, že rozsah její práce zůstal i po 1. lednu 2016 stejný, ale podstatné především 
je, jaký byl od tohoto data mezi účastníky sjednán rozsah (délka) pracovní doby.

Rozsudek sp. zn. 29 Cdo 1815/2019 ze dne 29. října 2021
Témata: Manažerská smlouva; pracovněprávní vztah
Manažerská smlouva uzavřená 19. ledna 2005 upravovala zejména mzdové podmínky a další 
práva a povinnosti žalované. Je lhostejné, že obsahovala odkazy na ustanovení obchodního zá-
koníku nebo na obchodní zákoník jako celek. Tyto odkazy, stejně jako jiná, pro pracovní smlouvy 
„netypická“, ujednání, nečiní z manažerské smlouvy obchodněprávní smlouvu. Šlo o písemné 
zachycení (zpřesnění, sjednání) práv a povinností pro pracovní poměr založený jmenováním.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 577/2020 ze dne 29. října 2021
Témata: Pravděpodobný výdělek; pracovní úraz
Za situace, kdy v řízení nebylo prokázáno tvrzení žalobce o tom, že po ukončení studia by k vý-
konu práce tesaře/truhláře nastoupil u M. T. za mzdu 18 700 Kč, soudy zohlednily, že by ža-
lobce práci nastoupil jako zaměstnanec bez praxe v oboru, který byl s ohledem na své slabé 
studijní výsledky, nezájem o obor a laxní přístup k výuce svými učiteli negativně hodnocen. 
Nelze nic vytýkat úvaze soudů, podle které je při zjišťování pravděpodobného výdělku, jehož 
by žalobce, nebýt pracovního úrazu, při výkonu práce dosáhl, třeba vycházet z nástupních mezd.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1352/2021 ze dne 29. října 2021
Témata: Mzda; průměrný výdělek
Zákoník práce, na rozdíl od zákona o mzdě (srov. § 4 odst. 2 větu druhou zákona o mzdě 
– zrušeného s účinností od 1. ledna 2007 – pozn. autora), výslovně neupravuje, že „za mzdu
se nepovažují další plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy,
odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo dluhopisů a odměna
za pracovní pohotovost“, neboť z právní úpravy obsažené v zákoníku práce jednoznačně vy-
plývá, že mzda a náhrada mzdy nadále představují odlišná plnění poskytovaná zaměstnanci
z odlišných důvodů.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1244/2020 ze dne 19. listopadu 2021
Témata: Organizační změna; hlavní město Praha
Ředitel Magistrátu nebyl oprávněn samostatně (bez souhlasu Rady) rozhodnout o zrušení dvou 
pracovních míst. Jedná se o organizační opatření, které směřuje k nepřípustnému snížení po-
čtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu, jehož stanovení je vyhrazeno Radě. V rozporu 
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s kompetencí Rady rozhodovat o stanovení počtu zaměstnanců zařazených do Magistrátu 
je i účelový postup spočívající v přeřazování zrušených pracovních míst do tzv. rezervy, který má 
řediteli vytvořit prostor k samostatnému rozhodování o organizačních změnách.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 516/2021 ze dne 23. listopadu 2021
Témata: Právní zájem; doba určitá
Bylo-li mezi žalobkyní a žalovaným v projednávané věci sporné, zda jejich pracovní poměr 
sjednaný na dobu určitou trvá i po 30. červnu 2018, kdy měl skončit uplynutím sjednané 
doby, bylo žalobkyní požadované určení způsobilým právním prostředkem k odstranění nejis-
toty v jejím právním postavení (ale i v právním postavení žalovaného). 

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2669/2021 ze dne 23. listopadu 2021
Témata: Odškodnění pozůstalých; pracovní úraz
Nebyla-li žalobkyně manželkou, ale „pouze“ družkou zesnulého, nevznikl jí nárok na jed-
norázové odškodnění pozůstalých. S názorem odvolacího soudu, že žalobkyni není možné 
přiznat „náhradu nemajetkové újmy“ podle ustanovení občanského zákoníku, však (zatím) 
nelze souhlasit. Žalobkyně v žalobě uvedla, že J. N. zemřel následkem pracovního úrazu poté, 
co „došlo k pochybení“ přímého nadřízeného, a tvrdila i další skutečnosti, které by mohly 
vést k závěru o zaviněném porušení povinností žalované v příčinné souvislosti se smrtí J. N.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1160/2021 ze dne 24. listopadu 2021 
Témata: Okamžité zrušení; skutkové vymezení
Důvod okamžitého zrušení pracovního poměru musí být uveden tak, aby bylo zřejmé, jaké 
jsou skutečné důvody, které vedou druhého účastníka k tomu, že rozvazuje pracovní poměr, 
aby nevznikly pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit a aby bylo zajištěno, že uplatněný 
důvod nebude možné dodatečně měnit, že ke splnění hmotněprávní podmínky platného 
okamžitého zrušení pracovního poměru je třeba, aby důvod okamžitého zrušení pracovního 
poměru byl určitým způsobem konkretizován uvedením skutečností, v nichž účastník spat-
řuje naplnění důvodu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1590/2021 ze dne 24. listopadu 2021
Témata: Pracovní úraz; liberace
Lze souhlasit v tom, že pakliže bylo jedinou příčinou vzniku smrtelného pracovního úrazu 
poškozeného neuposlechnutí výslovného, jednoznačného a (ve vztahu ke konkrétní situaci) 
srozumitelného pokynu, vztahujícího se k zajištění bezpečnosti práce, přichází v úvahu úplné 
zproštění odpovědnosti žalované za újmu způsobenou pracovním úrazem poškozeného. Li-
berace však přichází v úvahu pouze tehdy, pokud pokyn vztahující se k zajištění bezpečnosti 
práce byl s ohledem na konkrétní poměry zaměstnance pro něj srozumitelný.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2294/2021 ze dne 24. listopadu 2021 
Témata: Pracovní úraz; náklady léčení
Nárok na náhradu nákladů léčení zahrnuje též náklady na udržení více či méně stabilizova-
ného zdravotního stavu v situaci, kdy se další zlepšení nepředpokládá, a rovněž skutečně 
vynaložené náklady na zajištění pomoci při životních úkonech poškozeného či zajištění chodu 
jeho domácnosti, které poškozený nemůže sám vykonávat. Zajišťují-li péči o poškozeného 
osoby blízké, je nárok dán tehdy, jestliže rozsah jejich činnosti převyšuje míru únosnou pro 
běžnou lidskou a rodinnou solidaritu a vymyká se běžné rodinné spolupráci a přirozené bez-
platné péči.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1777/2021 ze dne 25. listopadu 2021
Témata: Okamžité zrušení; majetek zaměstnavatele
Nelze po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby po dobu výpovědní doby přijímal ve vzta-
hu k zaměstnanci, který se dopustil útoku na majetek zaměstnavatele, jakékoliv opatření pro 
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ochranu svého majetku a vynakládal tak úsilí, příp. i finanční prostředky k tomu, aby po dobu 
výpovědní doby mohl bez obav o svůj majetek zaměstnávat zaměstnance, u něhož jinak byly 
splněny zákonné předpoklady pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3858/2020 ze dne 30. listopadu 2021
Témata: Rovné zacházení; diskriminace
Lze si snadno představit situace, kdy se zaměstnanec domáhá ochrany před nerovným zachá-
zením s tvrzením, že se tak děje z diskriminačních důvodů. Je-li prokázáno nerovné zacházení, 
ale zároveň i to, že jeho motivem nebyl některý z diskriminačních důvodů, neměl by se způ-
sob ochrany měnit jen proto, že důvodem znevýhodňujícího zacházení byly jiné pohnutky. 
Dovolací soud shledává správným závěr, že právní prostředky ochrany zaměstnance před 
nerovným zacházením upravuje antidiskriminační zákon.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1748/2021 ze dne 2. prosince 2021
Témata: Doba určitá; určovací žaloba
Žalobu podle § 39 odst. 5 zákoníku práce nelze nahradit žalobou na určení, že pracovní po-
měr trvá. Nepodal-li zaměstnanec nebo zaměstnavatel žalobu na určení, že (ne)byly splněny 
podmínky stanovené v § 39 odst. 2 až 4 zákoníku práce, skončil pracovní poměr účastníků 
uplynutím sjednané doby. Nebyla-li uvedená otázka určena pravomocným rozhodnutím sou-
du, musí soud v případném jiném řízení vycházet z toho, že pracovní poměr skončil platně 
uplynutím sjednané doby.

Usnesení sp. zn. 25 Cdo 199/2021 ze dne 28. ledna 2022
Témata: Bezpečnost práce; odpovědnost
Zraněný poskytoval své služby jevištního technika při různých představeních na základě man-
dátní smlouvy jak žalované, tak muzikálové společnosti, jež obě ve vztahu k němu vystupo-
valy jako zadavatelé. V tu dobu tedy objekt sloužil v podstatě jako pracoviště jiné osoby než 
žalované (vlastníka), jež sama zde žádnou pracovní aktivitu nevyvíjela (nešlo o její pracoviště), 
toliko přenechala budovu k aktivnímu využití jinému pro jeho výdělečnou činnost (a proto 
nemohla žalované – vlastníkovi vzniknout odpovědnost za pracovní úraz – pozn. autora).

…NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 9 Ads 216/2021 ze dne 6. ledna 2022
Témata: Hlášení volných pracovních míst; diskriminace
K tomu, aby stěžovatel nabyl podezření ohledně možného diskriminačního charakteru nabí-
zených volných pracovních míst, je nutné, aby měl nějakou konkrétní indicii ohledně porušení 
zákonem stanovených povinností. Taková indicie může např. spočívat v tom, že mzdové pod-
mínky uvedené v hlášence neodpovídají podmínkám, které bývají pro dané pracovní místo 
obvyklé. Ze zákona nevyplývá, že by byl (stěžovatel – pozn. autora) oprávněn po agenturách 
práce požadovat splnění přísnějších podmínek než u ostatních zaměstnavatelů.

Rozsudek sp. zn. 3 Ads 108/2020 ze dne 11. ledna 2022
Témata: Zneužití práva; pracovní smlouva
NSS uvádí, že posouzení argumentu ohledně zneužití práva a absence znaku nadřízenosti  
zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance by bylo v řízení o žalobě předčasné, jelikož 
je nejprve třeba, aby stěžovatel dostatečně zjistil skutkové okolnosti tak, aby byla zcela zřej-
má konkrétní povaha právního vztahu mezi žalobcem a J. Č. Jistě mohou existovat případy, 
kdy cílem uzavření pracovní smlouvy může být „vylákání“ příspěvku poskytovaného státem. 
Má-li však správní orgán podezření, že se o takový případ jedná, musí tímto směrem vést 
dokazování.
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Rozsudek sp. zn. 7 Ads 86/2021 ze dne 11. ledna 2022
Témata: Agentura práce; kauce
NSS vysvětlil, že na žádost o povolení splátek kauce je třeba nahlížet jako na zjevně právně 
nepřípustnou s ohledem na zákonnou konstrukci kauce. Zjednodušeně řečeno, tato konstruk-
ce zcela zřetelně neumožňuje posunout den splatnosti kauce (tedy případných jednotlivých 
splátek) za datum 29. října 2017, protože v takovém případě by na trhu práce působila oso-
ba bez povolení ke zprostředkování zaměstnání, které ze zákona zaniká marným uplynutím  
lhůty 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2017 Sb., tj. právě dne 29. října 2017.

Rozsudek sp. zn. 4 Ads 256/2021 ze dne 13. ledna 2022
Témata: Závislá práce; nelegální práce
Pan U. fakturoval stěžovateli pouze svoji práci spočívající v pomocných stavebních pracích, 
přičemž šlo o jeho stěžejní příjem. Na kontrolované stavbě pracoval společně se zaměstnanci 
stěžovatele, používal přitom pracovní prostředky stěžovatele, jehož pokynům při výkonu prá-
ce rovněž podléhal. Cizinec byl proškolen zaměstnanci žalobce ohledně BOZP a s žalobcem 
spolupracoval dlouhodobě a soustavně, přičemž měl pravidelnou pracovní dobu. NSS má 
tedy za to, že bylo prokázáno faktické naplnění znaků závislé práce podle § 2 zákoníku práce.

Rozsudek sp. zn. 1 Ads 336/2021 ze dne 19. ledna 2022
Témata: Hlášení volných pracovních míst; diskriminace
Stěžovatel neuvedl konkrétní skutečnosti, na jejichž základě nabyl podezření, že se jedná 
o nabídku práce, kterou by bylo možné považovat za diskriminační či odporující právním
předpisům. Jediným důvodem, proč od žalobkyně požadoval dodání dalších podkladů, byla
skutečnost, že se jedná o agenturu práce. Takový postup však soud shledává nepřijatelným,
neboť domněnku ohledně diskriminačního charakteru pracovních míst nelze založit pouze
na skutečnosti, že žadatel o zveřejnění je určitým typem zaměstnavatele (agenturou práce).

Rozsudek sp. zn. 6 Ads 277/2020 ze dne 20. ledna 2022
Témata: Zdravotní způsobilost; státní služba
V případě, kdy státní zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost vykonávat státní službu 
na jakémkoliv služebním místě, bez zavinění služebního úřadu přestal splňovat jiný předpo-
klad potřebný k výkonu služby vyžadovaný po celou dobu trvání služebního vztahu. Zařazení 
mimo službu v takovém případě nemůže splnit sledovaný účel, protože jiné vhodné místo 
s ohledem na pozbytí jednoho z předpokladů pro výkon státní služby neexistuje.

Rozsudek sp. zn. 9 Ads 97/2021 ze dne 20. ledna 2022
Témata: Inspekce práce; nelegální zaměstnávání
Jistě lze souhlasit, že pokud by v řízení bylo prokázáno, že cizinky fakticky byly ve smluvním 
vztahu (např. pracovněprávním) s uvedenými společnostmi (myšleny společnosti, s nimiž měla 
stěžovatelka uzavřena smlouvu o dílo – pozn. autora), byl by vyloučen výkon závislé práce  
pro stěžovatelku. V souzené věci ale nebyl prokázán základní předpoklad pro učinění tako-
vého závěru, a sice že práce cizinek byla fakticky jakkoliv navázána na uvedené společnosti.

Rozsudek sp. zn. 10 Ads 187/2020 ze dne 21. ledna 2022
Témata: Evidence uchazečů; součinnost uchazeče
NSS souhlasí se stěžovatelem v tom, že se žalobce měl na úřad práce dostavit, pokud tak 
ale neučinil, nejedná se o pochybení takové závažnosti, že by mohlo vést k vyřazení žalobce 
z evidence uchazečů o zaměstnání. Pokud by úřad práce zareagoval na žalobcův e-mail 
ze dne 29. září 2018 a vysvětlil žalobci, že účelem jednání dne 3. října 2018 není předložení 
projednané doporučenky, lze předpokládat, že by se žalobce na jednání dostavil. Pracovnice 
úřadu práce však na žalobcovu žádost neodpověděla a ponechala tak žalobce v jeho omylu.
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Rozsudek sp. zn. 9 Ads 84/2020 ze dne 3. února 2022
Témata: Chráněné pracovní místo; příspěvek zaměstnavateli
Situace, kdy jsou zaměstnavatel a zaměstnanec fakticky stejná osoba, automaticky nebrání 
existenci pracovněprávního vztahu, a tedy ani poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnává-
ní osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě. Teprve poté, co stěžovatel 
zjistí skutečný obsah pracovního vztahu, bude moci posoudit naplnění znaků závislé práce, 
a tedy splnění předpokladů pro vyhovění žádosti o poskytnutí příspěvku (na podporu za-
městnávání osob se zdravotním postižením – pozn. autora).

Rozsudek sp. zn. 1 Ads 294/2021 ze dne 10. února 2022
Témata: Zprostředkování zaměstnání; správní uvážení
Nejvyšší správní soud souhlasí s tím, že následné chování stěžovatelky představuje jednu 
ze skutečností, kterou by měl vzít žalovaný (Ministerstvo práce a sociálních věcí – pozn. au-
tora) v rámci své rozhodovací činnosti v potaz. To však ještě neznamená, že by přijetí nápravy 
a navazujících preventivních opatření představovalo (v kontextu zbylých zjištění) překážku pro 
odnětí povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Rozsudek sp. zn. 9 As 116/2021 ze dne 17. února 2022
Témata: Veřejná vysoká škola; odvolání děkana
Pro účely splnění podmínky souhlasu akademického senátu veřejné vysoké školy považu-
je NSS za dostatečné, pokud informace, které následně rektor přezkoumatelným způso-
bem promítne jako odvolací důvod do svého rozhodnutí, na jednání akademického senátu 
jako výtka ve vztahu k odvolávanému děkanovi zazní a děkan má možnost na ni reagovat. 
Na průběh jednání a debaty akademického senátu nelze klást stejné požadavky jako na prů-
běh správního řízení či na odůvodnění vlastního rozhodnutí rektora.

Rozsudek sp. zn. 7 Ads 343/2019 ze dne 17. února 2022
Téma: Závislá práce
Vymezením znaků závislé práce se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 13. února 2014,  
č. j. 6 Ads 46/2013 - 35. V tomto rozsudku vymezil znaky, jež musí být naplněny, aby se dalo 
hovořit o závislé práci ve smyslu § 2 odst. 1 zákoníku práce. Těmito znaky jsou: 1. soustav-
nost, 2. osobní výkon práce a 3. vztah nadřízenosti a podřízenosti mezi zaměstnavatelem 
a zaměstnancem (kdy je práce vykonávána jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů).

Rozsudek sp. zn. 4 Ads 306/2021 ze dne 22. února 2022
Téma: Povinnost hradit pojistné
Jestliže OSSZ zjistila, že žalobkyně svou povinnost odvádět pojistné náležitě nesplnila, postu-
povala v souladu s § 104c zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a nepo-
chybila, když žalobkyni platebními výměry uložila tuto povinnost splnit. Podle § 20 odst. 1 
věty první zákona o pojistném na sociální zabezpečení, nebylo-li pojistné zaplaceno ve lhůtě 
nebo bylo-li zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného 
povinen platit penále. OSSZ, která je zákonem vázána, tudíž byla povinna penále vyměřit, byť 
si byla vědoma pochybení OSSZ.

…ÚSTAVNÍHO SOUDU
Usnesení sp. zn. IV. ÚS 2988/21 ze dne 30. listopadu 2021
Témata: Bossing; kontrola výkonu práce
Stěžovatel poněkud pomíjí, že „pravidla“ výkonu práce neurčuje zaměstnanec, ale zaměst-
navatel, přičemž kontrolu dodržování těchto pravidel, vynucování jejich plnění a s tím souvi-
sející kritiku zaměstnance nelze (samu o sobě) považovat za bossing. Tak by tomu bylo, nesl-li 
by výkon těchto oprávnění znaky zneužití daného práva, např. měl-li by tzv. šikanózní povahu. 
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Nález sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ze dne 18. ledna 2022
Témata: Kauce; agentury práce
Ústavní soud uzavírá, že test proporcionality napadená ustanovení nevyžadují a v testu racio-
nality obstojí. Nepříčí-li se omezení práva podnikat nebo vyvíjet jinou hospodářskou činnost 
formou koncese či povolení spojeného se stanovením kauce podle § 60b zákona o zaměst-
nanosti hodnotám ústavního pořádku a je-li tím sledován důležitý veřejný zájem, jde o po-
stup ústavně souladný.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 3292/21 ze dne 18. ledna 2022
Témata: Vazba; odškodnění
Důvodnost nároku spatřuje stěžovatel v tom, že měla zaniknout pozice, kterou měl vykoná-
vat na základě objednávky u subjektu odlišného od zaměstnavatele. Soudy vysvětlily, proč 
jsou tvrzené skutečnosti bez významu za situace, kdy zaměstnavatel z tohoto důvodu ne-
ukončil pracovní poměr. Závěr, že v případě nároku na náhradu škody, spočívající v rozdílu 
stěžovatelovy dřívější mzdy a mzdy dosahované po jeho propuštění z vazby, nebyly splněny 
předpoklady pro vznik odpovědnosti státu za škodu, ÚS považuje za rozumný a odůvodněný.

Nález sp. zn. II. ÚS 2600/20 ze dne 22. února 2022
Témata: Zavinění zaměstnance; náhrada škody
Je-li škodní událostí samotná výpověď, musí se i posouzení zavinění stěžovatelky vztahovat 
k této výpovědi, nikoliv k organizační změně. Soudy musejí posoudit, zda zaviněně porušila 
nějakou svou pracovní povinnost propuštěním zaměstnance v situaci, kdy již došlo k organi-
zační změně a některá pracovní místa v nové struktuře formálně neexistují. Připustí-li soudy, 
že skutečná podstata pochybení spočívala v uskutečněné organizační změně, pak se stěžo-
vatelka dopustila jednoho pochybení a je nutné zajistit, aby ji v plném rozsahu chránil § 257 
odst. 2 zákoníku práce.

...SOUDNÍHO DVORA (EU)
Rozsudek C-514/20 ze dne 13. ledna 2022 
Témata: Dovolená; práce přesčas
Článek 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES, nahlížený ve světle 
čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie, musí být vykládán v tom smyslu, že brá-
ní ustanovení kolektivní smlouvy, podle kterého se za účelem určení, zda je dosaženo limitní 
hodnoty pro odpracované hodiny zakládající nárok na příplatek za práci přesčas, nezohledňují 
hodiny odpovídající době placené dovolené za kalendářní rok, kterou pracovník čerpal, jako 
odpracované hodiny.

Rozsudek C-282/19 ze dne 13. ledna 2022
Téma: Doba určitá
Ustanovení 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou, uzavřené mezi orga-
nizacemi UNICE, CEEP a EKOS, musí být vykládáno v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní 
úpravě, která vylučuje, aby se na učitele katolického náboženství ve veřejných vzdělávacích 
zařízeních vztahovala pravidla, jejichž cílem je postihovat zneužívání po sobě jdoucích smluv 
na dobu určitou, pokud ve vnitrostátním právním řádu neexistuje žádné jiné účinné opatření 
postihující uvedené zneužití.

Rozsudek C-219/20 ze dne 10. února 2022
Témata: Odměna; vyslání pracovníků
Článek 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysí-
lání pracovníků v rámci poskytování služeb ve spojení s čl. 47 Listiny základních práv Evropské 
unie a ve světle obecné zásady unijního práva týkající se práva na řádnou správu musí být 


