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Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2018 Sb.m.s., o sjednání Správního ujednání 
k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou. 
Správní ujednání vstoupilo v platnost dne 1. prosince 2017. Správní ujednání upravuje zejmé-
na styčná místa obou smluvních stran a podrobnosti o administrativním provádění smlouvy.

přehled rOzhOdOvací praXe…
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

…NeJvyŠŠíhO sOudu
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3151/2017 ze dne 20. října 2017
Témata: Pracovní posudek, hodnocení zaměstnance
Pracovním posudkem může být z obsahového hlediska jakákoliv listina (písemnost) či soubor 
více listin (písemností) za předpokladu, že hodnotí skutečnosti, které mají bezprostřední 
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PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…

vztah k výkonu práce hodnoceného zaměstnance. S názorem dovolatele, že pracovními po-
sudky jsou též písemnosti obsahující hodnocení práce zaměstnance, které nejsou vydávány 
při skončení pracovního poměru, nelze souhlasit.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2676/2017 ze dne 20. října 2017
Témata: Konkludentní pracovní smlouva, faktický pracovní poměr
Platná je pracovní smlouva i v případě, že byla sjednána ústně, popřípadě jiným způsobem ne-
vzbuzujícím pochybnost, co chtěli zaměstnanec a zaměstnavatel projevit. Nejde-li o výslovné 
projevy vůle, lze považovat za sjednaný druh práce, který zaměstnanec začal vykonávat, za 
sjednané místo výkonu práce místo, v němž začal pracovat, za sjednaný den nástupu do práce 
den, kdy zaměstnanec práci začal se souhlasem zaměstnavatele vykonávat.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2457/2017 ze dne 24. října 2017
Témata: Poddlužnická žaloba, pojišťovna
Soud se v řízení o žalobě oprávněného zaměstnance na vyplacení pohledávky, která mu byla 
přikázána na základě výkonu rozhodnutí, podané proti příslušné pojišťovně jako dlužníku po-
vinného zaměstnavatele, který je u ní pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pra-
covním úrazu nebo nemoci z povolání, zabývá též rozsahem, ve kterém byl zaměstnavatel 
povinen k náhradě škody podle pracovněprávních předpisů.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2183/2017 ze dne 30. října 2017
Témata: Diskriminace, nerovné odměňování
V rozsudku dovolacího soudu ze dne 20. prosince 2016, sp. zn. 21 Cdo 436/2016, Nejvyšší 
soud dospěl k závěru, že shoda (srovnatelnost) všech komparačních kritérií je nutná, aby se 
jednalo jak o stejnou práci, tak o práci stejné hodnoty.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5285/2016 ze dne 31. října 2017
Témata: Vrácení odstupného, promlčení
Ustanovení § 331 zákoníku práce obsahuje zvláštní úpravu promlčecí lhůty (doby) práva na 
vydání bezdůvodného obohacení, které spočívá ve vrácení částek, které zaměstnavatel ne-
právem vyplatil zaměstnanci, od níž se nelze odchýlit. Právo na vydání bezdůvodného oboha-
cení, které spočívá ve vrácení částek, které zaměstnavatel neprávem vyplatil zaměstnanci, se 
tedy promlčuje ve lhůtě (době) 3 let a promlčecí lhůta (doba) počíná běžet od jejich výplaty.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2640/2017 ze dne 9. listopadu 2017
Témata: Narovnání, odvody ze mzdy
Z dohody vyplývající závazek žalobkyně vyplatit žalovanému náhradu mzdy představuje pra-
covněprávní mzdový nárok žalovaného, který podléhá jak dani z příjmů fyzických osob, tak 
pojistnému na sociální a zdravotní pojištění. Srážky na tyto povinné odvody je povinen za za-
městnance provést (odvést) zaměstnavatel. K těmto srážkám ze mzdy (náhrady mzdy) zaměst-
navatele též odpovídajícím způsobem opravňuje zákoník práce.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5179/2016 ze dne 14. listopadu 2017
Témata: Odvolání, více druhů práce
Zaměstnanec může ve stejném pracovním poměru vedle vedoucího pracovního místa vyko-
návat práci na jiném pracovním místě. Je-li tento zaměstnanec z pracovního místa vedoucího 
zaměstnance odvolán nebo se tohoto místa vzdá, není zaměstnavatel povinen navrhnout za-
městnanci změnu jeho dalšího pracovního zařazení, neboť po odvolání je tu další druh práce, 
který je zaměstnanec povinen pro zaměstnavatele vykonávat.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2746/2017 ze dne 14. listopadu 2017
Témata: Přechod práv a povinností, změna dodavatele
K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít při převzetí zakázky 
zaměstnavatele jiným dodavatelem i bez převzetí hmotných a nehmotných složek sloužících 
k zajištění plnění sjednané činnosti, spočívá-li výkon této činnosti v podstatné míře na pra-
covní síle a převezme-li nový dodavatel podstatnou část zaměstnanců (z hlediska jejich počtu 
a odbornosti), které zaměstnavatel při této činnosti používal.
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Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2893/2017 ze dne 14. listopadu 2017
Témata: Pravděpodobný výdělek, odměny
Namítá-li dovolatelka, že odvolací soud pominul výši odměn vyplacených v rozhodném ob-
dobí, pak přehlíží, že pro zjištění toho, jaké odměny by žalobkyně ve II. kalendářním čtvrtletí 
roku 2007 zřejmě dosáhla, nebylo samo o sobě významné, jak vysokou odměnu obdržela 
v předchozích čtvrtletích, avšak že dříve vyplacené odměny nepochybně vypovídaly o tom, 
jak byla její práce hodnocena.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4683/2017 ze dne 20. listopadu 2017
Témata: Uplynutí doby určité, dočasná pracovní neschopnost
Pokračováním v konání prací ve smyslu § 65 odst. 2 zákoníku práce je třeba rozumět toliko 
skutečný (faktický) výkon práce podle pracovní smlouvy; je-li po uplynutí sjednané doby, na 
niž byl pracovní poměr sjednán, pracovní závazek suspendován pro dočasnou pracovní ne-
schopnost zaměstnance, nejedná se o pokračování v konání prací.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5600/2016 ze dne 22. listopadu 2017
Témata: Výpověď z pracovního poměru, nadbytečnost
Pro posouzení, zda je tu příčinná souvislost mezi přijatými organizačními změnami a nad-
bytečností zaměstnance, by nebylo významné to, že v době podání výpovědi žalovaná za-
městnávala na katedře občanské výchovy o jednoho zaměstnance na pracovním místě lektor 
II. stupně více, než stanovilo organizační opatření. Rozhodující by bylo, jaký měl být stav 
zaměstnanců na uvedeném pracovním místě ke dni účinnosti přijaté organizační změny.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5902/2016 ze dne 28. listopadu 2017
Témata: Plat, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
V souladu se zákonem je takový postup, kdy soud rozhodné skutečnosti (platové základny 
stanovené pro státní zástupce pro kalendářní roky 2012 až 2014) posoudí (a vypočte) sám 
a tyto údaje následně v souladu s § 16 odst. 4 zákona o Úřadu pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových použije při určení správné výše platu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1628/2017 ze dne 28. listopadu 2017
Témata: Výpověď z pracovního poměru, nadbytečnost
Důvodem neplatnosti výpovědi nemůže být sama o sobě okolnost, že žalovaná přijímala 
nové zaměstnance pro nové obory, které se začaly vyučovat ve školním roce 2011/2012, ne-
boť rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost není podmíněno absolutním 
snížením počtu zaměstnanců; zaměstnavateli totiž nezáleží jen na počtu zaměstnanců, ale 
též na jejich složení z hlediska profesí a kvalifikace, popřípadě i užší specializace.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2673/2017 ze dne 28. listopadu 2017
Témata: Náhrada za ztrátu na výdělku, změna poměrů
Okolnost, zda onemocnění páteře, pro které žalobce ztratil způsobilost k výkonu práce 
v dole, souviselo s jeho pracovním úrazem, anebo zda se jeho poměry po zhoršení zdra-
votního stavu v důsledku obecného onemocnění změnily tak, že by nemohl vykonávat tuto 
práci, i kdyby pracovní úraz neutrpěl, je pro posouzení, zda náhrada za ztrátu na výdělku 
žalobci příslušela i po převedení, podstatná bez ohledu na to, zda žalovaný po převedení 
náhradu poskytoval.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3535/2017 ze dne 6. prosince 2017
Témata: Porušení povinnosti, neuspokojivé pracovní výsledky
K tomu, zda v porušení zákonem stanovených povinností zaměstnance spočívajících v ne-
uspokojivých pracovních výsledcích lze spatřovat pouze objektivní stav vzniklý v důsledku 
objektivně daných nedostatečných schopností zaměstnance, anebo zda lze v souvislosti s po-
rušením zákonem stanovených povinností zaměstnanci navíc vytýkat zavinění, nepostačuje, 
mohl-li zaměstnanec být „subjektivně přesvědčen o správnosti svých řešení“.

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3462/2016 ze dne 12. prosince 2017
Témata: Nabídková povinnost, odvolání
Byla-li výpověď z pracovního poměru žalobci doručena dne 17. října 2011, bylo třeba splnění 
povinnosti zaměstnavatele posuzovat podle stavu, jaký tu byl k 17. říjnu 2011. Významné 
bylo jedině, zda žalovaná disponovala volnými pracovními místy v okamžiku, kdy byla žalobci 
dávána výpověď, přičemž její povinností nebylo nabízet žalobci každé volné pracovní místo, 
ale pouze místo odpovídající jeho kvalifikaci, tedy vysokoškolskému vzdělání.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4336/2017 ze dne 12. prosince 2017
Témata: Jednání za stát, pověření
Vedoucí organizační složky státu může jiného vedoucího zaměstnance pověřit i tím, aby 
za stát v pracovněprávních vztazích činil určité, předem blíže a bez vztahu k jednotlivým 
zaměstnancům neoznačené právní úkony (např. určením druhu právních úkonů, které je ve-
doucí zaměstnanec pověřen činit), popřípadě všechny právní úkony.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3346/2017 ze dne 15. prosince 2017
Témata: Lhůty, šetření jiného orgánu
Je-li jiným orgánem ve smyslu ustanovení § 58 odst. 2 zákoníku práce orgán činný v trestním 
řízení, stává se jednání zaměstnance, v němž lze spatřovat porušení povinnosti vyplývající 
z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, předmětem šetření tohoto orgá-
nu od okamžiku sepsání záznamu o zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření 
skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin (§ 158 odst. 3 trestního 
řádu).

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3004/2017 ze dne 9. ledna 2018
Témata: Odklad vykonatelnosti, návrat do práce
Rozsudek, jímž byla v řízení podle § 72 zákoníku práce určena neplatnost rozvázání pracovní-
ho poměru, je rozsudkem, kterým bylo rozhodnuto o něčem jiném než o uložení povinnosti 
k plnění. Takový rozsudek je vykonatelný, jakmile nabude právní moci, a nelze podle něj 
nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci; odložení vykonatelnosti proto u tohoto rozsudku 
nepřipadá v úvahu.

…NeJvyŠŠíhO správNíhO sOudu
Rozsudek sp. zn. 4 Ads 176/2017 ze dne 18. ledna 2018
Témata: Příplatky za práci, mzdový výměr
Mzdový výměr nemůže představovat zákonem předvídanou formu ujednání o příplatcích, pro-
tože na něm chybí projev vůle zaměstnance. Zákon umožňuje, aby příplatky podle § 116 a § 118 
zákoníku práce byly ujednány odchylně od zákona. Jinou minimální výši a způsob určení příplat-
ku za noční práci nebo práci v sobotu a neděli je možné výhradně sjednat. Podstatné je, aby 
způsob a výše příplatku byl sjednán, tj. byl výsledkem dvoustranného právního jednání.

Rozsudek sp. zn. 9 Ads 47/2017 ze dne 25. ledna 2018
Témata: Zánik správní odpovědnosti, zákaz retroaktivity
Krajský soud správně vycházel z toho, že na právní úpravu lhůt, jejichž uplynutím dochází 
k zániku odpovědnosti za správní delikt, se vztahuje zákaz retroaktivity trestního práva v šir-
ším smyslu (čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod), a to právě proto, že tato ustano-
vení mají zásadní hmotněprávní účinky. Platí tedy, že pozdější úpravu lze použít pouze tehdy, 
pokud je to pro pachatele příznivější.

Rozsudek sp. zn. 6 Ads 85/2017 ze dne 31. ledna 2018
Témata: Starobní důchod, represe
Samotný podpis Charty 77 není rozhodnou skutečností pro účast na důchodovém pojištění, 
takovou skutečnost nepředstavují samy o sobě ani případné represe, kterým byl stěžovatel 
v důsledku svých protikomunistických postojů podle vlastních slov v minulém režimu vystaven.

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…
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…ÚsTavNíhO sOudu
Nález sp. zn. III. ÚS 3492/17 ze dne 9. ledna 2018
Téma: Rozvázání pracovního poměru více právními jednáními
Přístup, kdy každé právní jednání vedoucí k ukončení pracovního poměru nutno posuzovat 
a eventuálně žalobou napadat samostatně i podle Ústavního soudu může platit, ale vždy by 
to měl být soud, kdo v konkrétním případě zváží, zda jde skutečně o několik takových úkonů, 
a to například s přihlédnutím k tomu, zda vůbec lze (racionálně) odlišit zaměstnanci postupně 
či souběžně, vždy však odděleně, vytýkané porušení jeho pracovních povinností.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 2450/17 ze dne 16. ledna 2018
Témata: Konkurenční výdělečná činnost, intenzita porušení povinnosti
Obecné soudy posoudily pracovní pozici stěžovatele a její mzdové ohodnocení jako jedno 
z kritérií zvláště hrubého porušení povinností, nevytvořily však na základě tohoto kritéria žád-
nou novou povinnost. Obecné soudy totiž nevyslovily závěr, že by se snad na méně mzdově 
ohodnoceného zaměstnance nevztahoval zákaz konkurence, a ani nijak nezvažovaly, jak by 
v jeho případě hodnotily splnění podmínek podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

Usnesení sp. zn. I. ÚS 1207/16 ze dne 6. února 2018
Témata: Odměna zaměstnance, práce nad rozsah pracovní doby
Žalobce vykonával práci podnikového právníka a má nárok na doplatek sjednané odměny. 
Soud učinil závěr, že „co se týče rozsahu práce, tak jen samotný počet a obsah dokumentů, 
které žalobce vystavil pro žalovanou a doložil soudu, svědčí o tom, že nepochybně vykonával 
pro žalovanou práci v mnohem větším rozsahu, než byl sjednaný rozsah pracovní doby; k to-
muto závěru postačí prostý odhad“. Na tom nelze shledávat nic neústavního.

Usnesení sp. zn. IV. ÚS 547/17 ze dne 6. února 2018
Témata: Nadbytečnost, zvýšení efektivity práce
Soudy shodně konstatovaly, že byly splněny předpoklady pro výpověď z důvodu podle § 52 
písm. c) zákoníku práce a že se stěžovatel pro žalovanou stal nadbytečným (přičemž bylo pro-
kázáno, že na pracovní pozici stěžovatele nebyl přijat nový zaměstnanec). Bylo také zjištěno, 
že v letech 2008 až 2010 došlo v oblasti správy systémů (v níž pracoval stěžovatel) u žalované 
k úspoře mzdových nákladů ve výši 23 675 601 Kč.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 1373/17 ze dne 6. února 2018
Témata: Použití starého zákoníku práce, přechodná ustanovení
Obecné soudy dospěly k závěru, že platnost smlouvy musela být s ohledem na datum jejího 
ujednání (vzniku) posuzována podle starého zákoníku práce, což jednoznačně vyplývá z ustá-
lené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, podle které se novým zákoníkem práce sice mají 
řídit i právní vztahy vzniklé před jeho účinností, avšak až ode dne jeho účinnosti; samotný 
vznik těchto právních vztahů se řídí dosavadní právní úpravou.

…sOudNíhO dvOra (eu)
Rozsudky sp. zn. C-142/17 a C-143/17 ze dne 7. února 2018
Témata: Diskriminace, věk
Směrnice 2006/54/ES musí být vykládána tak, že právní úprava, podle níž pracovníci zaměst-
naní jako tanečníci, kteří dosáhli věku pro odchod do důchodu stanoveného na 45 let pro 
ženy i muže, mají možnost v přechodném období učinit volbu, která jim umožňuje pokračo-
vat ve výkonu zaměstnání až do dosažení věkové hranice 47 let pro ženy a 52 let pro muže, 
zavádí přímou diskriminaci na základě pohlaví.

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.

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…


