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

…NeJvyŠŠíhO sOudu
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4123/2017 ze dne 7. února 2018
Témata: Náhrada škody, pracovní úraz
Soudy za situace, kdy žalovaný nesouhlasil se závěry lékařského posudku vydaného poskyto-
vatelem pracovnělékařských služeb, správně zkoumaly vztah příčinné souvislosti mezi pracov-
ním úrazem a tvrzenou škodou za pomoci znaleckého posudku. Jestliže z posudku vyplynulo, 
že obecné onemocnění je rozhodující příčinou nepříznivého zdravotního stavu, je závěr odvo-
lacího soudu o neopodstatněnosti uplatněných nároků v souladu se zákonem.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 5204/2017 ze dne 7. února 2018
Témata: Přechod práv a povinností, vstup do řízení
Nastane-li po zahájení řízení právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo 
přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, nemá to samo o sobě 
vliv na okruh účastníků řízení. K procesnímu nástupnictví může dojít jen tehdy, jestliže ža-
lobce navrhne, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního 
účastníka, a jestliže soud tomuto návrhu vyhoví.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5141/2017 ze dne 14. února 2018
Témata: Splatnost mzdy, úrok z prodlení
Je-li mzda, plat nebo náhrada mzdy nebo platu splatná nejpozději v kalendářním měsíci ná-
sledujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo náhradu mzdy 
nebo platu, je rozhodné, zda právo zaměstnance (jako věřitele) bylo splněno před uplynutím 
posledního dne takového měsíce, a prodlení se splněním takového dluhu vzniká od prvního 
dne měsíce následujícího po měsíci, jehož uplynutím nastala splatnost.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 232/2017 ze dne 20. února 2018
Témata: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, důkazní břemeno
Představa odvolacího soudu, že to je žalobce, kdo měl tvrdit, jaká konkrétní opatření měl 
zaměstnavatel přijmout (a nepřijal), v jakém období (žalobce pracoval u žalované více 
než 20 let), v jakém rozsahu, či co dalšího měl zaměstnavatel učinit (a neučinil), aby bylo 
zabráněno poškození zdraví žalobce, a k tomu navrhnout důkazy, zcela převrací (jak na to 
poukazuje žalobce v dovolání) povinnosti, které má zaměstnavatel a zaměstnanec v pracov-
ním poměru.
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Usnesení sp. zn. 21 Cdo 5113/2017 ze dne 20. února 2018
Témata: Výpověď z pracovního poměru, vymezení důvodu
Dává-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, protože zaměstnanec 
nemůže vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dále konat dosavadní práci, musí ve výpo-
vědi skutkově vymezit výpovědní důvod uvedením takových (konkrétních) skutečností, aby 
bylo nepochybné, zda důvodem výpovědi jsou okolnosti uvedené v § 52 písm. d) zákoníku 
práce, nebo v § 52 písm. e) zákoníku práce; jinak je výpověď neplatná.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 5203/2017 ze dne 20. února 2018
Témata: Organizační změna, oprávněný orgán
Rozhodnutí o organizačních změnách (ačkoliv nejde o právní úkon) u zaměstnavatele, kte-
rý je právnickou osobou, činí především jeho statutární orgán, případně osoby jím pověře-
né, a představenstvo akciové společnosti jako statutární orgán zaměstnavatele nemusí činit 
právní úkony v pracovněprávních vztazích navenek jako kolektivní orgán, tedy usnesením 
většiny členů představenstva.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4190/2017 ze dne 21. února 2018
Témata: Průměrný výdělek, příspěvek na vozidlo
Závěr odvolacího soudu o tom, že příspěvek na vozidlo ve výši 20 000 Kč měsíčně neměl 
být zohledňován při výpočtu průměrného výdělku žalobkyně, jelikož jde o plnění, které 
nemá žádnou vazbu na žalobkyní vykonávanou práci, je v souladu s ustálenou rozhodovací 
praxí dovolacího soudu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5022/2017 ze dne 21. února 2018
Témata: Výpověď z pracovního poměru, nadbytečnost
Okolnost, že charakteristika pracovních pozic, na které nastoupili noví zaměstnanci k žalova-
né po účinnosti organizační změny ze dne 16. dubna 2015 v průběhu měsíců května a červ-
na 2015, byla odlišná od charakteristiky pracovních pozic vytvořených žalovanou na podkladě 
organizační změny ze dne 31. ledna 2015, není významná; podstatné je, zda se náplň práce 
nově přijatých zaměstnanců odlišovala od pracovní činnosti žalobkyně.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 5381/2017 ze dne 21. února 2018
Témata: Výpověď z pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru více jednáními
Odvolací soud založil své rozhodnutí na závěru, že žaloba na určení neplatnosti výpovědi 
z pracovního poměru ze dne 15. prosince 2014 nemůže být úspěšná za situace, kdy pracovní 
poměr účastníků již dříve (na základě okamžitého zrušení ke dni 10. listopadu 2014) platně 
skončil. Uvedený závěr odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovola-
cího soudu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4536/2017 ze dne 22. února 2018
Témata: Nemoc z povolání, ztráta na výdělku
Z hlediska vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti 
není rozhodující okolnost, že zaměstnanec v důsledku onemocnění nemocí z povolání splnil 
předpoklady pro vyměření dávky důchodového zabezpečení (pojištění) – (částečného) inva-
lidního důchodu; podstatné je, zda nemoc z povolání byla příčinou jeho (částečné) nezpůso-
bilosti k soustavné výdělečné činnosti.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 97/2017 ze dne 27. února 2018
Témata: Plat, soudci
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 
paušální náhrady výdajů za období březen 2011 až prosinec 2012.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4578/2017 ze dne 28. února 2018
Témata: Výpověď z pracovního poměru, odstupné
Skončil-li pracovní poměr zaměstnance, s nímž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr výpo-
vědí podle § 52 písm. d) nebo e) zákoníku práce, jež byla určena neplatnou, fikcí dohody 
podle § 69 odst. 2 zákoníku práce a byly-li skutečným důvodem zdravotní nezpůsobilosti pra-
covní úraz, onemocnění nebo ohrožení nemocí z povolání, přísluší zaměstnanci odstupné 
jako při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou podle § 52 písm. d) zákoníku 
práce.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5297/2017 ze dne 28. února 2018
Témata: Dohoda o rozvázání pracovního poměru, podání žaloby
Zaměstnanec může podat žalobu na neplatnost dohody o rozvázání pracovního poměru 
(§ 72 zákoníku práce), která není opatřena jeho pravým podpisem, kdykoliv poté, co se o její 
existenci dozvěděl.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3369/2017 ze dne 8. března 2018
Témata: Okamžité zrušení pracovního poměru, zneužití služebního vozidla
Závěr odvolacího soudu, podle něhož užití služebního vozidla bez souhlasu zaměstnavatele 
nedosahuje intenzity porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem, vyšel-li soud z toho, 
že žalobce byl dlouholetým zaměstnancem, byl kladně hodnocen, důvodem užití vozidla bylo 
„operativní řešení“ úkolů na zakázce (nejednalo se o zneužití majetku k soukromým účelům) 
a jednáním žalobce nevznikla škoda, je v souladu s rozhodovací praxí dovolacího soudu.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4930/2016 ze dne 14. března 2018
Témata: Odvolání z vedoucího místa, nabídka jiné vhodné práce
Volba formy jednání je výrazem procesní obezřetnosti zaměstnavatele, neboť v případném 
pracovněprávním sporu bude mít zaměstnavatel povinnost tvrdit a prokázat, že zaměstnanci 
učinil řádnou nabídku dalšího pracovního zařazení. Není-li forma pracovněprávního jednání 
výslovně stanovena, pak je třeba přijmout závěr, že nabídka změny dalšího pracovního zařa-
zení mohla být platně učiněna i ústně.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 299/2017 ze dne 28. března 2018
Témata: Pracovní poměr, odvolání
Oba důvody pro odvolání z funkce uvedené v § 12 odst. 1 písm. b) zákona o úřednících mo-
hou být použity, jen porušil-li vedoucí úředník nebo vedoucí úřadu jemu zákonem stanovené 
povinnosti v době posledních 6 měsíců předtím, než k odvolání z funkce pro takové porušení 
došlo.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3462/2017 ze dne 28. března 2018
Témata: Soudce, kárná odpovědnost
Funkce soudce je veřejnou funkcí, která není vykonávána v pracovním poměru, ale v pracov-
ním vztahu, jehož zánik splývá se zánikem (veřejné) funkce soudce, která v případě dovola-
telky zanikla k okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí kárného senátu Nejvyššího správního 
soudu, a proto soudy v projednávané věci správně nevyhověly její žalobě na určení, že „její 
pracovní poměr i po datu 10. dubna 2013 trvá“.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1083/2017 ze dne 11. dubna 2018
Témata: Překážky v práci, nemožnost plnění
Mezi jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele lze zařadit i situace, kdy zaměstnavatel 
nemůže zaměstnanci přidělovat práci z toho důvodu, že nezískal nebo pozbyl oprávnění 
užívat k výkonu své podnikatelské nebo jiné činnosti nemovité věci či jiné prostory, které jsou 
podle pracovní smlouvy sjednaným místem výkonu práce zaměstnance, popř. se k nim též 
upíná jeho sjednaný druh práce.

PŘEhlED ROzhODOVacÍ PRaxE
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…NeJvyŠŠíhO správNíhO sOudu
Rozsudek sp. zn. 9 Azs 423/2017 ze dne 8. března 2018
Témata: Zaměstnanecká karta, účel pobytu cizince
V případě povolení k pobytu za účelem zaměstnání (zaměstnanecké karty) nestačí, pokud 
je cizinec subjektivně připraven k výkonu práce na konkrétní pracovní pozici, ale objektivně 
práci nevykonává ani vykonávat nebude.

Rozsudek sp. zn. 1 Azs 450/2017 ze dne 5. dubna 2018
Témata: Zaměstnávání cizinců, agentury práce
Pracovní povolení se podle § 98 písm. k) (zákona o zaměstnanosti – pozn. aut.) nevyžaduje 
pouze u pracovníků, kteří, ačkoliv byli dočasně vysláni na území České republiky jako pracov-
ní síla, vykonávají svou hlavní činnost u zaměstnavatele, který je na území České republiky vy-
slal, neboť pouze v takovém případě lze předpokládat, že se cizinci po uplynutí doby vyslání 
vrátí zpět a nebudou se snažit o začlenění na český pracovní trh.

Rozsudek sp. zn. 2 Azs 142/2018 ze dne 30. května 2018
Témata: Zaměstnávání cizinců, agentury práce
I přes zastření skutečnosti uzavřenými smluvními vztahy společnost fakticky jednala jako 
agentura práce, která stěžovatelce pouze zprostředkovala zaměstnání na území České repub-
liky. Na posuzovanou situaci nelze aplikovat výjimku z povinnosti získání pracovního povolení 
podle § 98 písm. k) zákona o zaměstnanosti.

Rozsudek sp. zn. 5 Ads 113/2017 ze dne 31. května 2018
Témata: Jmenování, zákon o státní službě
Pokud jde o zákonnost jmenování žalobce ředitelem České inspekce životního prostředí 
dne 14. listopadu 2014, postup ministra životního prostředí, který žalobce jmenoval podle 
§ 33 zákoníku práce jako osoba příslušná podle § 1 odst. 2 zákona o ČIŽP, byl v té době 
jediným možným zákonným postupem. V období od 6. listopadu 2014 do 31. prosince 2014 
nebyla účinná pravidla pro jmenování ředitele České inspekce životního prostředí podle záko-
na o státní službě, a to ani pravidla procesní, která postup v řízení upravovala.

Rozsudek sp. zn. 6 Ads 242/2017 ze dne 5. června 2018
Témata: Vyřazení z evidence uchazečů, neposkytnutí součinnosti
Krajský soud vysvětlil, proč se v žalobcově situaci jednalo o případ omluvitelného omylu, 
pro nějž by bylo nepřiměřeně přísné k vyřazení z evidence přistoupit. Krajský soud přihlédl 
ke skutečnosti, že se žalobce v daný den připravoval na soudní jednání konané následujícího 
dne, což mohlo odvést jeho pozornost. Dále přihlédl ke skutečnosti, že v den, kdy se žalobce 
domníval, že se schůzka koná, se na úřad práce dostavil, a osvědčil vůli své povinnosti plnit.

…ÚstavNíhO sOudu
Usnesení sp. zn. IV. ÚS 3756/16 ze dne 19. dubna 2018
Téma: Rovné zacházení
Stěžovatelkou namítaná rovnost zaměstnanců před zákonem je v zásadě zaručena za situace, 
že jde zásadně o skupinu zaměstnanců stejného postavení plnících pracovní úkoly za stejných 
(výchozích) podmínek.

Usnesení sp. zn. II. ÚS 1239/18 ze dne 24. dubna 2018
Témata: Příplatky za práci, mzdový výměr
Soudy se v řízení námitkami stěžovatelky zabývaly a rozhodnutí řádně odůvodnily. Krajský 
soud přesvědčivě vyložil závěr, proč mzdový výměr neprokazuje, že by mezi zaměstnavate-
lem a zaměstnancem došlo ke sjednání minimální výše a způsobu určení příplatku, pokud 
to ze mzdového výměru nebylo patrné. Nejvyšší správní soud podrobně vylíčil okolnosti sjed-
návání ujednání o příplatcích, a to i v rámci mzdového výměru.

PŘEhlED ROzhODOVacÍ PRaxE
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Nález sp. zn. III. ÚS 3061/17 ze dne 24. dubna 2018
Témata: Nadbytečnost, výpověď z pracovního poměru
Zaměstnanec je pro zaměstnavatele nadbytečný tehdy, nemá-li zaměstnavatel – s ohledem 
na přijaté rozhodnutí o organizační změně – možnost zaměstnance dále zaměstnávat prace-
mi dohodnutými v pracovní smlouvě, byť by odpadla jen část jeho dosavadní pracovní náplně 
nebo pouze některá z více dosud vykonávaných prací. Na výkladu provedeném Nejvyšším 
soudem neshledal Ústavní soud žádné extrémní vybočení z výkladových pravidel.

Usnesení sp. zn. II. ÚS 1481/18 ze dne 15. května 2018
Témata: Diskriminace, nadbytečnost
Výpověď obdrželi i mladší zaměstnanci a v Televizním studiu Ostrava naopak nadále pracuje 
řada osob v předdůchodovém či důchodovém věku. V neposlední řadě věkovou diskriminaci 
jako možný důvod výpovědi popřeli všichni vyslechnutí svědci, a ač analýza vypracovaná ve-
doucím Centra dramaturgie (sloužící jako podklad pro výběr osob k výpovědi) používala pro 
hodnocení zaměstnanců i subjektivní kritéria, celkově se nejevila rozpornou.

…sOudNíhO dvOra (eu)
Rozsudek sp. zn. C-414/16 ze dne 17. dubna 2018
Témata: Diskriminace, náboženské vyznání
Článek 4 odst. 2 směrnice 2000/78/ES musí být vykládán tak, že pokud církev nebo jiná 
organizace, jejíž etika je založena na náboženském vyznání nebo víře, tvrdí na podporu za-
mítnutí žádosti o pracovní místo, že náboženské vyznání představuje z povahy dotyčných 
činností nebo podmínek jejich výkonu podstatný, legitimní a odůvodněný požadavek se zře-
telem k etice církve nebo organizace, musí takové tvrzení podléhat soudnímu přezkumu.

Rozsudek sp. zn. C-574/16 ze dne 5. června 2018
Témata: Doba určitá, odstupné
Ustanovení 4 bod 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou obsažené 
v příloze směrnice 1999/70/ES nebrání vnitrostátní úpravě, podle které je odstupné vyplá-
cené zaměstnancům zaměstnaným na dobu určitou s cílem pokrýt pracovní dobu uvolně-
nou zaměstnancem pobírajícím dílčí starobní důchod, po uplynutí doby, na kterou byly tyto 
smlouvy uzavřeny, nižší než odstupné přiznané zaměstnancům na dobu neurčitou.

Rozsudek sp. zn. C-677/16 ze dne 5. června 2018
Témata: Doba určitá, odstupné
Ustanovení 4 bod 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou obsažené 
v příloze směrnice 1999/70/ES nebrání vnitrostátní úpravě, která nestanoví vyplacení od-
stupného zaměstnancům na dobu určitou za účelem dočasného obsazení pracovního místa 
v průběhu výběrového nebo povyšovacího řízení, zatímco zaměstnancům na dobu neurčitou 
je odstupné při ukončení pracovní smlouvy vypláceno.

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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