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PŘEhLED ROZhODOVaCÍ PRaXE…
Mgr. Michal Vrajík,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden

…NEJVYŠŠÍhO sOUDU
Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2747/2017 ze dne 14. prosince 2017
Témata: Schodek na hodnotách, inventarizace
Za důvod ke zproštění odpovědnosti za schodek nelze považovat zjištění, že určité okolnosti 
mohly mít vliv na vznik schodku, není-li současně prokázáno, že příčinou schodku či jeho 
části skutečně byly; okolnost, že zaměstnanci dodavatele výpočetní techniky a zaměstnanci 
ekonomického úseku žalobce měli možnost zasahovat do dat významných pro inventarizaci, 
proto nemůže sama o sobě vést ke zproštění odpovědnosti žalované za schodek.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3779/2017 ze dne 14. prosince 2017
Témata: Odchodné, zdravotnictví
Závěr odvolacího soudu, že je třeba pro účely odchodného příslušejícího žalobkyni při skon-
čení pracovního poměru u žalované dnem 28. února 2015 započítat veškerou předchozí 
dobu, kdy žalobkyně vykonávala jako zdravotnický pracovník činnosti při poskytování zá-
chranné služby, tedy i dobu od 1. ledna 1985 do 6. září 1992, není správný.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4353/2017 ze dne 14. prosince 2017
Témata: Náhrada škody, výpověď z pracovního poměru
Žalovaná tím, že J. K. dala (jménem žalobkyně) výpověď z pracovního poměru, aniž by pro 
dání výpovědi byly splněny zákonné podmínky, porušila svoji pracovní povinnost dodržovat 
právní předpisy vztahující se k práci jí vykonávané. Jedná se o objektivní stav, který nastal bez 
ohledu na to, zda jej žalovaná chtěla způsobit nebo zda věděla, že může nastat. Od porušení 
povinností je třeba odlišovat zavinění.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 6014/2016 ze dne 19. prosince 2017
Témata: Faktický pracovní poměr, znaky
Naplnění předpokladu vzniku faktického pracovního poměru spočívajícího ve výkonu práce 
„s vědomím zaměstnavatele“ nelze spojovat jen s vědomostí zaměstnavatele; vyžaduje též, 
aby byl zaměstnavatel s touto informací srozuměn, tedy aby s ní souhlasil. Projevem tohoto 
souhlasu zpravidla bude, že zaměstnavatel umožní fyzické osobě vstup na pracoviště, kde mu 
přidělí práci, k jejímuž výkonu mu poskytne pracovní prostředky a uděluje pokyny.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3958/2017 ze dne 19. prosince 2017
Témata: Okamžité zrušení pracovního poměru, státní kontrola
V zákoně o státní kontrole ani v zákoně o silniční dopravě není ustanovení, které by obsaho-
valo pravidlo pro určení vedoucího kontrolního pracovníka v případě, že se kontroly účastní 
více kontrolních pracovníků. Takové pravidlo nelze dovodit ani výkladem. Jestliže tedy kon-
trolní orgán nestanoví závazně pravidla pro určení vedoucího kontrolního pracovníka, mají 
všichni pracovníci na kontrole zúčastnění stejná práva a povinnosti.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4568/2017 ze dne 19. prosince 2017
Témata: Výpověď z pracovního poměru, nadbytečnost
Organizační změna spočívala ve zrušení pozice „Viceprezident oddělení lidí“ a vytvoření po-
zice „Viceprezident oddělení lidí a majetku“. Vzhledem k tomu, že se žalobkyně nestala 
nadbytečnou z hlediska druhu práce, nemůže být jiné organizační uspořádání spojené s na-
hrazením žalobkyně činností jiné zaměstnankyně (ani v případě, že by tato zaměstnankyně 
vyhovovala žalovanému lépe) podkladem pro skončení pracovního poměru výpovědí.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2622/2017 ze dne 21. prosince 2017
Témata: Odborová organizace, působení u zaměstnavatele
Odborová organizace (její organizační jednotka, resp. pobočná organizace) je oprávněna po-
dle stanov působit u zaměstnavatele a jednat nejen v případě, že v jejích stanovách je výslov-
ně uveden konkrétní zaměstnavatel, ale také tehdy, jestliže zaměstnavatel podniká v určitém 
oboru či odvětví, ve kterém odborová organizace podle stanov působí.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4907/2016 ze dne 11. ledna 2018
Témata: Náhrada škody, nezaplacený dluh
V judikatuře soudů nejsou žádné pochybnosti o tom, že škoda vzniklá zaměstnavateli může 
spočívat též v tom, že mu jeho dlužník neuhradí pohledávku z občanskoprávních, obchod-
ních nebo jiných právních vztahů. Ke škodě ovšem nedochází tím, že by dluh odpovídající 
pohledávce nebyl splněn řádně a včas (do splatnosti), ale teprve tehdy, stala-li se pohledávka 
– objektivně vzato – nevymahatelnou.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4964/2016 ze dne 23. ledna 2018
Témata: Odvolání zaměstnance, nabídková povinnost
Závěr odvolacího soudu, podle něhož žalobce neměl „objektivní možnost si podmínky nové-
ho pracovního zařazení zhodnotit a během několika hodin na tuto nabídku reagovat“, a ža-
lovaná tak neučinila žalobci nabídku jiné vhodné práce, kterou by žalobce odmítl, je správný. 
Správný je také závěr, že nabídková povinnost nemohla být splněna, bylo-li žalobci nabízeno 
pracovní místo, které v době učinění nabídky ještě nebylo zřízeno.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3424/2017 ze dne 23. ledna 2018
Témata: Pracovní úraz, změna poměrů
Okolnost, zda onemocnění, pro které žalobce ztratil zdravotní způsobilost k výkonu dosa-
vadní práce, souviselo s jeho pracovními úrazy, je pro posouzení, zda náhrada za ztrátu na 
výdělku žalobci příslušela i v období ode dne 4. listopadu 2006 do dne 31. prosince 2008, 
podstatná bez ohledu na to, zda žalovaná v uvedeném období náhradu za ztrátu na výdělku 
(byť i jen z části) poskytovala.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4429/2017 ze dne 23. ledna 2018
Témata: Výpověď z pracovního poměru, nadbytečnost
Obecně platí, že přijetí jiného zaměstnance na místo uvolněné odchodem zaměstnance, 
jemuž byla dána výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost (případně obsazení to-
hoto místa zaměstnavatelem některým ze stávajících zaměstnanců), je zpravidla „důkazem 
o neopodstatněnosti použitého výpovědního důvodu“; v takovém případě totiž nelze hovořit 
o tom, že by se zaměstnanec stal nadbytečným.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5825/2016 ze dne 30. ledna 2018
Témata: Odstupné, pracovní úraz
Za situace, kdy zaměstnavatel svoji povinnost rozvázat se zaměstnancem pracovní poměr 
výpovědí z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce nebo dohodou z týchž důvodů 
nesplní, je opodstatněné, aby pracovní poměr z těchto důvodů (místo zaměstnavatele) rozvá-
zal jednostranně (výpovědí podle § 50 odst. 3 zákoníku práce) zaměstnanec, aniž by to bylo 
na újmu jeho práva na odstupné.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 48/2017 ze dne 13. února 2018
Témata: Konkurenční doložka, statutární orgán
Se zaměstnancem, který současně vykonává funkci statutárního orgánu, lze sjednat konku-
renční doložku; práva a povinnosti, které v takovém případě z konkurenční doložky vyplývají, 
neodpovídají právům a povinnostem fyzické osoby – statutárního orgánu a obchodní spo-
lečnosti ze zákazu konkurence. Platnost tohoto úkonu se i v tomto případě posuzuje podle 
zákoníku práce a subsidiárně podle občanského, popřípadě obchodního zákoníku. (pozn. 
aut. – posuzováno podle právní úpravy platné a účinné do 31. prosince 2013)

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 254/2017 ze dne 27. února 2018
Témata: Plat soudce, doplatek
V důsledku zrušení slov „2,5násobek“ uvedených v § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb. ve 
znění zákona č. 425/2010 Sb. a zrušení ustanovení § 3b odst. 1 a 2 zákona č. 236/1995 Sb. 
ve znění zákona č. 425/2010 Sb. žalobci nevzniklo právo na doplatek platu a víceúčelové pau-
šální náhrady výdajů za měsíc leden 2011 do výše, která odpovídá platové základně určené 
trojnásobkem průměrné nominální měsíční mzdy.

Rozsudek sp. zn. 31 Cdo 4831/2017 ze dne 11. dubna 2018
Témata: Souběh funkcí, pracovněprávní vztah
Člen statutárního orgánu a obchodní korporace se mohou odchýlit od pravidla vyjádřeného 
v § 66 odst. 2 obchodního zákoníku i tak, že si ujednají režim zákoníku práce. Takové ujedná-
ní však z jejich vztahu neučiní pracovněprávní; i nadále půjde o vztah obchodněprávní, který 
se řídí obchodním zákoníkem a těmi ustanoveními zákoníku práce, jejichž použití nebrání ko-
gentní právní normy upravující postavení člena statutárního orgánu a jeho vztah s korporací.

…ÚsTaVNÍhO sOUDU
Usnesení sp. zn. II. ÚS 24/18 ze dne 13. února 2018
Témata: Rozvázání pracovního poměru, nadbytečnost
Stěžovatel vzal na vědomí, že jeho funkční místo bylo pro nadbytečnost zrušeno. Žalovaný 
stěžovateli sdělil, že i nadále zůstává strážníkem s možností zúčastnit se výběrového řízení na 
neobsazená funkční místa. S tímto zařazením stěžovatel nesouhlasil, a proto mu byla dána 
výpověď pro nadbytečnost. Pokud obecné soudy dospěly k závěru, že zákonné podmínky 
pro výpověď byly splněny, nelze v tomto jejich posouzení shledat protiústavní exces.

Usnesení sp. zn. II. ÚS 4053/17 ze dne 20. února 2018
Témata: Rozvázání pracovního poměru, nadbytečnost
Stěžovatel upozorňuje na údajná příkoří, která mu byla činěna žalovanou před podáním 
výpovědi. Není pochyb, že vztahy mezi nimi dlouhodobě nebyly idylické, stěžovatel však ne-
dokládá, čím by tato okolnost měla zpochybnit důvodnost organizační změny. Úspory vzniklé 
zajištěním výuky předmětů jinou fakultou byly totiž před nalézacím soudem prokázány.

Usnesení sp. zn. IV. ÚS 4091/17 ze dne 13. března 2018
Témata: Zrušení ve zkušební době, těhotenství
Podle § 66 zákoníku práce mohou zaměstnanec i zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve 
zkušební době. Jediná ochrana zaměstnance spočívá v tom, že zaměstnavatel nesmí zaměst-
nance diskriminovat. Ustanovení § 2 zákona č. 198/2009 Sb. ve vazbě na ustanovení § 66 
zákoníku práce nelze vykládat natolik extenzivním způsobem, který by v případě těhotenství 
v podstatě eliminoval možnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 897/18 ze dne 27. března 2018
Témata: Plat soudce, starobní důchod
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1440/2014 ani skutečnost, že nálezy Ústavního 
soudu byla zrušena zákonná ustanovení, na jejichž základě došlo v minulosti ke snížení platů 
soudců, se automaticky nepromítají do výpočtového základu, z něhož byl vyměřen starobní 
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důchod stěžovatele. Nelze z nich bez dalšího dovozovat, že stěžovatel měl v relevantním 
období vyšší příjem.

…sOUDNÍhO DVORa (EU)
Rozsudek sp. zn. C-518/15 ze dne 21. února 2018
Témata: Pracovní pohotovost, pracovní doba
Článek 2 směrnice 2003/88 musí být vykládán v tom smyslu, že doba pracovní  pohotovosti, 
kterou pracovník tráví doma s povinností reagovat na povolání svým zaměstnavatelem 
do 8 minut, což velmi významně omezuje možnosti věnovat se jiným činnostem, musí být 
považována za „pracovní dobu“.

Rozsudek sp. zn. C-103/16 ze dne 22. února 2018
Témata: Hromadné propouštění, těhotenství
Článek 10 bod 1 směrnice Rady 92/85/EHS nebrání vnitrostátní úpravě, která umožňuje pro-
pustit ze zaměstnání těhotnou zaměstnankyni z důvodu hromadného propouštění. Toto 
ustanovení brání vnitrostátní úpravě, která v zásadě nezakazuje propustit ze zaměstnání 
těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni krátce po porodu nebo kojící v rámci preventivní 
ochrany a která v případě, že je takové propuštění protiprávní, stanoví pouze jeho neplatnost.

Rozsudek sp. zn. C-46/17 ze dne 28. února 2018
Témata: Doba určitá, odchod do důchodu
Ustanovení 5 bod 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou nebrání vni-
trostátnímu ustanovení, které umožňuje odložit bez časového omezení a dalších podmínek 
datum dohodnutého skončení pracovního poměru, spojené s dosažením běžného věku od-
chodu do důchodu, prostřednictvím dohody, popřípadě i opakovaně, a to pouze z důvodu, 
že zaměstnanec má nárok na starobní důchod.

Rozsudek sp. zn. C-494/16 ze dne 7. března 2018
Témata: Doba určitá, veřejný sektor
Ustanovení 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou nebrání vnitrostátní 
úpravě, která nesankcionuje zneužívání smluv na dobu určitou zaměstnavatelem ve veřejném 
sektoru tím, že se dotyčnému pracovníkovi uhradí náhrada, která má kompenzovat absenci 
přeměny pracovního poměru na dobu neurčitou, avšak stanoví přiznání náhrady ve výši 2,5- 
až 12násobku posledního měsíčního platu s možností, aby pracovník získal plnou náhradu 
škody.

Rozsudek sp. zn. C-651/16 ze dne 7. března 2018
Témata: Dávky v mateřství, práce pro orgány Unie
Článek 45 SFEU brání právní úpravě, která pro účely stanovení průměrného vyměřovacího 
základu pro pojistné, který slouží k výpočtu výše dávky v mateřství, staví měsíce referenčního 
období, během kterých dotčená osoba pracovala pro orgán Unie a nespadala pod systém 
sociálního zabezpečení tohoto členského státu, na roveň období bez zaměstnání.

Rozsudek sp. zn. C-482/16 ze dne 14. března 2018
Témata: Diskriminace, věk
Článek 45 SFEU, jakož i články 2, 6 a 16 směrnice 2000/78/ES nebrání vnitrostátní úpravě, 
která za účelem odstranění diskriminace na základě věku, která vznikla použitím úpravy, jež 
pro účely zařazení zaměstnanců do platové tabulky zohledňovala pouze doby služby získané 
po dovršení osmnácti let věku, se zpětnou účinností a vůči všem zaměstnancům ruší věkový 
limit, umožňuje však zohlednit pouze praxi získanou u podniků činných ve stejném odvětví.

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.
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