
PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…

4 PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  3–4/2019

PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…
Mgr. Michal Vrajík, 
advokát; externí spolupracovník, Human Garden,
Mgr. Radim Marada, 
advokátní koncipient

…NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 1410/2018 ze dne 9. října 2018
Témata: Povinnost nahradit škodu; dohoda o náhradě škody
Ujednání obsažené v dohodě o způsobu náhrady škody, podle kterého „pokud dlužník 
uhradí svůj závazek podle výše uvedených pravidel, nebude vůči němu věřitel uplatňovat 
žádné další nároky“, nelze považovat za dohodu o prominutí dluhu ze závazku žalovaného 
k náhradě škody vzniklé žalobci, za kterou žalovaný rovněž odpovídá podle § 250 zákoníku 
práce, neboť takový projev vůle z uvedeného ujednání nevyplývá.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2572/2018 ze dne 16. října 2018
Témata: Dohoda o pracovní činnosti; neplatnost právního jednání
V případě, že dohoda je postižena důvodem neplatnosti, je třeba se – s přihlédnutím k okol-
nostem případu – zabývat tím, jak se účastníci konkrétně (fakticky) podíleli na utváření jejích 
obsahových náležitostí, zejména, kdo z nich a jak se „přičinil“ o to, že dohoda byla postižena 
vadou, která způsobuje její neplatnost; ten, jehož účast na dohodě spočívala v pouhém přije-
tí návrhu (oferty), tedy nemohl způsobit (spoluzpůsobit) neplatnost uzavřené dohody.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1966/2017 ze dne 23. října 2018
Témata: Námitka promlčení; dobré mravy
Uplatnění námitky promlčení se příčí dobrým mravům v těch výjimečných případech, kdy 
je výrazem zneužití tohoto práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby 
nezavinil a vůči němuž je za takové situace zánik nároku na plnění v důsledku uplynutí 
promlčecí doby nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím 
uplatňovaného práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4569/2017 ze dne 23. října 2018
Témata: Odvolání z vedoucího místa; nabídková povinnost
V době doručení výpovědi ze dne 15. června 2012 žalovaná nebyla povinna navrhnout 
žalobkyni změnu jejího dalšího pracovního zařazení odpovídající jejímu zdravotnímu stavu 
a kvalifikaci, neboť v té době žádné takové pracovní místo u ní volné nebylo. Za takové 
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pracovní místo soudy správně nepovažovaly místo učitelky na prvním stupni základní školy, 
které se uvolnilo až ke dni 1. července 2012; nejednalo se navíc o práci odpovídající kvalifikaci 
žalobkyně.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3183/2018 ze dne 30. října 2018
Témata: Pracovní poměr na dobu určitou, akademičtí pracovníci
Byl-li po 31. prosinci 2011 opakovaně sjednán pracovní poměr akademického pracovníka vy-
soké školy na dobu určitou nebo prodloužen pracovní poměr uzavřený podle „dosavadních 
předpisů“, šlo o platný právní úkon, nepřesahovala-li další dohodnutá doba trvání tři roky. 
Počet opakování pracovního poměru na dobu určitou je nutné uvažovat od vzniku (opakova-
ného sjednání nebo prodloužení) pracovního poměru na dobu určitou po 31. prosinci 2011.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 661/2018 ze dne 31. října 2018
Témata: Náhrada mzdy nebo platu; prodlení
K prodlení dochází uplynutím doby (termínu) splatnosti. Je-li mzda, plat nebo náhrada splat-
ná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci 
právo na mzdu, plat nebo náhradu, je rozhodné, zda právo na mzdu, plat nebo náhradu bylo 
splněno před uplynutím posledního dne takového měsíce, a prodlení vzniká od prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, jehož uplynutím nastala splatnost mzdy, platu nebo náhrady.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3825/2018 ze dne 31. října 2018
Témata: Výpovědní důvod; zdravotní nezpůsobilost zaměstnance
Ode dne 1. dubna 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravot-
ních službách, výpověď zaměstnavatele z pracovního poměru daná zaměstnanci podle § 52 
písm. e) zákoníku práce není neplatným pracovněprávním úkonem jen proto, že zaměstnava-
tel přistoupil k výpovědi pro dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost zaměstnance, aniž by měl 
rozvázání pracovního poměru podložené (řádným a účinným) lékařským posudkem.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2036/2017 ze dne 7. listopadu 2018
Témata: Výpověď z pracovního poměru; doručování písemností
Pro splnění nemožnosti doručení písemnosti zaměstnavatelem se soudy spokojily se zjiště-
ním, že v den doručení písemnosti měl žalobce dovolenou. Mimo své úvahy zanechal sku-
tečnost, že se jednalo o pátek a že se žalovaný mohl pokusit o doručení do bydliště žalobce 
(i v sobotu a neděli), že předáním zásilky k doručení poštou nemohlo k doručení dojít dříve 
než v pondělí; v tento den však mohl žalovaný učinit pokus o doručení žalobci sám a na 
pracovišti.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1636/2018 ze dne 7. listopadu 2018
Témata: Pracovní úraz; příčinná souvislost
Příčinnou souvislost mezi pracovním úrazem a onemocněním způsobujícím invaliditu pracov-
níka nelze vyloučit pro zdravotní predispozici pracovníka, jestliže pracovní úraz nemoc vyvolal 
nebo byl aspoň jednou z hlavních příčin invalidity, popřípadě příčinou dovršující invaliditu 
pracovníka.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4654/2017 ze dne 13. listopadu 2018
Témata: Předpoklady pro řádný výkon práce; výpověď
Připustit nelze takový postup zaměstnavatele, který v případě, kdy zaměstnanec nesplňuje 
předpoklady pouze ve vztahu k jednomu z více sjednaných druhů práce, přistoupí k výpovědi 
podle § 52 písm. f) zákoníku práce učiněné jen ve vztahu k tomuto druhu práce. Výpověď 
zde nepředstavuje pracovněprávní jednání směřující k rozvázání pracovního poměru, nýbrž 
pracovněprávní jednání směřující k jednostranné změně obsahu stávajícího pracovního po-
měru.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 5880/2017 ze dne 13. listopadu 2018
Témata: Výpověď z pracovního poměru; subjektivní lhůta
Pro určení počátku běhu dvouměsíční subjektivní lhůty uvedené v § 58 odst. 1 zákoníku 
práce není významné, kdy zaměstnavatel důvod výpovědi zjistil. K tomu, aby začala běžet 
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dvouměsíční lhůta k výpovědi z pracovního poměru, postačuje, aby zaměstnavatel získal 
vědomost (dověděl se), že se zaměstnanec dopustil takového jednání, které může zakládat 
důvod k výpovědi z pracovního poměru.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 1944/2018 ze dne 13. listopadu 2018
Témata: Pracovní úraz; povinnost nahradit škodu
Závěr odvolacího soudu, že nesplnění pokynu zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (v daném případě pokynu k zajištění volně pobíhajícího psa před 
zaváděním koní do stáje) je důvodem k částečnému zproštění odpovědnosti zaměstnavatele 
za škodu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem, je ostatně v souladu s ustálenou roz-
hodovací praxí dovolacího soudu.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2087/2018 ze dne 13. listopadu 2018
Téma: Zákonné odstupné
Byl-li pracovní poměr rozvázán dohodou, má zaměstnanec právo na odstupné vždy, jestliže 
prokáže, že k dohodě o rozvázání pracovního poměru došlo z důvodů uvedených v ustanove-
ní § 52 písm. a) až d) zákoníku práce; to platí i tehdy, nebyly-li v dohodě uvedeny důvody, pro 
které se pracovní poměr končí, popřípadě obsahuje-li dohoda v rozporu se skutečností takové 
důvody rozvázání pracovního poměru, s nimiž zákon poskytnutí odstupného nespojuje.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2765/2018 ze dne 20. listopadu 2018
Témata: Náhrada ztráty na výdělku; pracovní neschopnost
Pobírá-li poškozený zaměstnanec náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní ne-
schopnosti, neboť pro onemocnění nemocí z povolání musel být převeden na jinou práci, 
nelze v samotných skutečnostech, že tuto méně placenou práci přestal vykonávat z důvodů 
§ 52 písm. a) až c) zákoníku práce a že potom dosahoval bez vlastní viny ještě nižších výdělků
nebo že bez vlastní viny byl veden jako uchazeč o zaměstnání, spatřovat vznik nové (další) 
škody.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 2989/2018 ze dne 20. listopadu 2018
Téma: Závislá práce
Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a pod-
řízenosti zaměstnance, je vždy vykonávána jménem zaměstnavatele za mzdu, plat nebo 
odměnu za práci v pracovní době nebo jinak dohodnuté nebo stanovené době na pracovišti 
zaměstnavatele, popř. na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho 
odpovědnost.

Usnesení sp zn. 21 Cdo 3138/2018 ze dne 20. listopadu 2018
Téma: Překážka v práci
O překážku v práci podle § 208 zákoníku práce jde tehdy, neplní-li nebo nemůže-li zaměst-
navatel plnit povinnost vyplývající pro něj z pracovního poměru přidělovat zaměstnanci práci 
za předpokladu, že zaměstnanec je schopen a připraven tuto práci konat, a ten z účastníků, 
který způsobil, že druhý z účastníků nemůže plnit své povinnosti z pracovního poměru, je po-
vinen druhému z účastníků vyjádřit ochotu plnit povinnosti, vyplývající pro něj z pracovního 
poměru.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3516/2018 ze dne 22. listopadu 2018
Témata: Náhrada platu; právní moc rozhodnutí
Pravomocný rozsudek, kterým by byla žaloba na náhradu platu zamítnuta dříve, než do-
volacím soudem bude v projednávané věci rozhodnuto o podaném dovolání, by potom 
– za situa ce, kdyby dovolacím soudem bylo rozhodnuto o změně nebo zrušení rozsudku
odvolacího soudu – znamenal zásah do práv dovolatelky, který by bylo možné napravit jen 
žalobou na obnovu řízení. Napadeným rozhodnutím by dovolatelka mohla být závažně ohro-
žena ve svých právech.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3551/2017 ze dne 27. listopadu 2018
Téma: Přemístění zaměstnavatele
Přemístěním sídla žalovaného, jeho hlavního výrobního závodu a administrativních činností 
žalovaný nepozbyl možnost přidělovat žalobkyni práci, protože mimo konání pracovních 
porad a přijímání pokynů k výkonu práce nebyl výkon práce žalobkyně vázán na areál žalo-
vaného, kde navíc i po přemístění sídla žalovaného zůstaly zachovány prostory, ve kterých 
se nadále mohly konat pracovní porady a kde žalobkyně mohla obdržet pokyny pro výkon 
své práce.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2535/2018 ze dne 27. listopadu 2018
Témata: Výpověď z pracovního poměru; povinnosti strážníka
Žalobce jako strážník městské policie byl při nošení nebo přepravování služební zbraně povi-
nen mít zbraň pod neustálou kontrolou a při jejím uschovávání, ukládání nebo uskladňování 
byl povinen ji vhodně zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. Na této jeho povinnosti 
nemohla nic změnit ani skutečnost, že Městská policie Žatec neměla upraveno, jak má stráž-
ník městské policie naložit se služební zbraní v případě čerpání přestávky na jídlo a oddech 
mimo služebnu.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3398/2018 ze dne 27. listopadu 2018
Témata: Náhrada platu; pravděpodobný výdělek
Soud přihlíží (při stanovení výše pravděpodobného výdělku – pozn. aut.) nejen k obvyklé výši 
jednotlivých složek platu zaměstnance, ale také k tomu, jakým způsobem byla v rozhodném 
období odměňována práce, kterou měl zaměstnanec konat, jaké měl podle platných právních 
předpisů pobírat „pohyblivé“ složky platu (odměny), jaké měl zaměstnavatel v rozhodném 
období prostředky pro poskytnutí odměn svým zaměstnancům apod.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2262/2018 ze dne 28. listopadu 2018
Témata: Plat; nerovné zacházení v odměňování
K rozdílnému (nerovnému) zacházení se zaměstnanci odměňovanými platem může dojít i v pří- 
padě, kdy zaměstnavatel zaměstnance nezařadí do platové třídy nebo platového stupně v sou-
ladu s právními předpisy, nebo naopak, kdy je zaměstnanec zařazen do platové třídy a platové-
ho stupně v souladu s právními předpisy, avšak jiní zaměstnanci vykonávající stejnou práci nebo 
práci stejné hodnoty jsou zařazeni do vyšší platové třídy či vyššího platového stupně.

…NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 10 Ads 284/2017 ze dne 17. ledna 2019
Témata: Střet zájmů; platnost pracovní smlouvy
NSS žádný rozpor zájmů mezi stěžovatelkou a panem Ž. nevidí (pan Ž. byl jednatelem stěžo-
vatelky a podepsal tak pracovní smlouvu „sám se sebou“ – pozn. aut.). Náplň práce pana Ž. 
se nekryje s výkonem funkce jednatele. Jedná se o pozici betatester. Podmínky pracovní 
smlouvy, včetně rozvržení pracovní doby či dovolené, jsou standardní a stejné jako u jiných 
zaměstnanců. Stejně tak mzdové náklady se výrazně neliší od nákladů na jiné zaměstnance.

Rozsudek sp. zn. 2 Ads 30/2018 ze dne 30. ledna 2019
Témata: Agenturní zaměstnávání; náležitosti písemného pokynu
NSS posoudil, zda se stěžovatelka dopustila správního deliktu, když neuvedla jméno vedou-
cího zaměstnance v písemném pokynu. Účelem je zejména ochrana zaměstnance, přičemž 
od tohoto ustanovení se nelze smluvně odchýlit. Ač se jedná o formální požadavek, je nutno 
na splnění v tomto smyslu trvat, a to především s ohledem na ochranu práv zaměstnance 
agentury práce. Následná náprava by podle okolností mohla mít vliv pouze na výši uložené 
sankce.
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Rozsudek sp. zn. 8 As 34/2017 ze dne 31. ledna 2019
Témata: Nepřetržitý režim služby; kázeňské provinění
Pro příslušníka vykonávajícího službu v nepřetržitém režimu služby je typické, že koná službu 
v kterýkoliv den, na který je mu služba nařízena, a to bez ohledu na to, zda se jedná o den, 
na který připadl svátek. Stěžovatel pochybil, pokud netrval na tom, aby nprap. P. službu ve svá-
tek vykonal, a namísto toho mu nenastoupení do služby omluvil a v docházce vyznačil služební 
volno. Nevykonání služby proto bylo nprap. P. omluveno, aniž k tomu byly splněny podmínky.

Rozsudek sp. zn. 9 Ads 431/2018 ze dne 6. února 2019
Témata: Systemizace; zrušení služebního místa
Ve stěžovatelově případě bylo převedení důsledkem systemizace na základě usnesení vlády 
č. 829 ze dne 21. září 2016. Došlo tedy k situaci, že nemohl vykonávat službu na dosavadním 
služebním místě v důsledku zrušení jeho služebního místa z důvodu změny systemizace, jak 
předpokládá § 61 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě. Zároveň se pro něj však nepodařilo 
najít jiné vhodné služební místo.

…ÚSTAVNÍHO SOUDU
Usnesení sp. zn. II. ÚS 3464/18 ze dne 27. listopadu 2018
Téma: Nepřímá diskriminace
Ústavní soud se nemůže ztotožnit s názorem stěžovatele, že se snad stal obětí nepřímé 
diskriminace. I kdyby snad byla jeho žákyně diskriminována, nelze z toho dovodit diskriminaci 
učitele. Nepřímou diskriminací ve smyslu příslušných právních předpisů opravdu nemůže být 
shledáno zacházení s jinou osobou, než je osoba tvrzeně diskriminovaná.

Usnesení sp. zn. I. ÚS 3900/18 ze dne 8. ledna 2019
Témata: Výpověď; soustavné porušování povinností
Části kamerového záznamu z marketu, které soud pořídil podle § 88 odst. 1 občanského 
zákoníku, neshledal rozpornými s § 90 občanského zákoníku. Z nich bylo zřejmé, že stěžovatelka 
trávila valnou část pracovní doby povídáním se známými. Stěžovatelka byla 26. února 2014, 26. 
září 2014, 24. října 2014 písemně upozorněna na porušení povinností. Žalované se podařilo 
prokázat skutečnosti uváděné ve výpovědi, proto (soud – pozn. aut.) žalobu zamítl.

Usnesení sp. zn. IV. ÚS 1531/18 ze dne 15. ledna 2019
Témata: Výpověď; organizační změna
Nebylo prokázáno, že nový organizační řád směřoval k novému uspořádání organizační 
struktury, jejímž cílem měla být racionalizace dosavadní činnosti spojená s úsporou pracov-
ních sil. Stěžovatelka mylně dovozuje nadbytečnost žalobce z pouhé změny uspořádání své 
organizační struktury, přičemž přehlíží, že činnosti vykonávané žalobcem před organizační 
změnou zůstaly i po této změně pro řádné fungování stěžovatelky potřebné.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 4265/18 ze dne 22. ledna 2019
Témata: Prekluzivní lhůta; neplatnost výpovědi
Pracovní právo a zákoník práce sice primárně chrání zaměstnance jako slabší stranu, nicméně 
na druhou stranu ctí zákonem stanovené postupy, aby tak chránil i jiné právní principy, jako 
je např. princip právní jistoty. Podobně sám Ústavní soud akcentoval logický a promyšlený 
výklad podústavního práva podpořený dlouhodobě ustálenou judikaturou, kdy tehdejší stě-
žovatelka jako zaměstnankyně nesprávně použila žalobu na určení místo žaloby na plnění.

Usnesení sp. zn. III. ÚS 3321/16 ze dne 29. ledna 2019
Témata: Náhrada mzdy; moderační právo
Stěžovatelka nesplňovala předpoklad stanovený v zákoně o ochraně utajovaných informa-
cí a o bezpečnostní způsobilosti. Stěžovatelka v rozhodné době nesplňovala předpoklady 
a požadavky stanovené pro sjednaný druh práce, a vedlejší účastnice tak důvodně uplatnila 
moderační právo.
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…SOUDNÍHO DVORA (EU)
Rozsudek C-385/17 ze dne 13. prosince 2018
Témata: Náhrada mzdy; dovolená
Čl. 7 směrnice 2003/88/ES i čl. 31 odst. 2 Listiny základních práv EU brání právní úpravě, 
která pro účely náhrady mzdy za dovolenou umožňuje stanovit, že se zohledňuje snížení 
výdělku, které je důsledkem toho, že během referenční doby existují dny, kdy z důvodu zkrá-
cení úvazku není vykonávána práce, což má za následek, že zaměstnanec po dobu dovolené 
dostává náhradu mzdy, která je nižší než obvyklá odměna, kterou dostává během dob, kdy 
pracuje.

Rozsudek C-258/17 ze dne 15. ledna 2019
Témata: Rovné zacházení, disciplinární odpovědnost zaměstnance
Článek 2 směrnice Rady 2000/78/ES musí být vykládán v tom smyslu, že po uplynutí lhůty 
pro provedení této směrnice, a sice ode dne 3. prosince 2003, se použije na budoucí účinky 
pravomocného disciplinárního rozhodnutí, které bylo přijato před vstupem uvedené směrnice 
v platnost a kterým byl státnímu zaměstnanci nařízen odchod do předčasného důchodu 
se zkrácením výše jeho dávek důchodového pojištění.

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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