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…NEJVYŠŠÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5492/2017 ze dne 12. února 2019
Témata: Pracovní úraz žáka; úrazový děj
Pouhé rozklusání nepředstavuje náhlé vypětí sil, velkou námahu ani nezvyklé úsilí, kdy by po-
dávaný sportovní výkon přesahoval hranice běžné (obvyklé) fyzické námahy. O úrazový děj 
by se přesto jednat mohlo, pokud by organismus žalobce nebyl vzhledem k jeho zdravotnímu 
stavu (vrozené srdeční vadě) této fyzické zátěži přizpůsoben, a ta by se proto stala vyvolávají-
cím faktorem uvedených zdravotních obtíží, jež způsobily poškození zdraví žalobce.

Rozsudek sp. zn. 21 ICdo 58/2018 ze dne 12. února 2019
Témata: Ručení za dlužnou mzdu; základní zásady
Převzetí ručitelského závazku ke mzdovému dluhu zaměstnavatele vůči zaměstnanci není 
ujednáním, které by bylo kogentním ustanovením zákoníku práce zapovězeno, a není 
ani ujednáním, které by se příčilo základním zásadám pracovněprávních vztahů, není tedy 
ujednáním nicotným ve smyslu § 346e zákoníku práce ani ujednáním neplatným pro rozpor 
s § 4 zákoníku práce. 

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2867/2018 ze dne 12. února 2019
Témata: Diskriminace zaměstnance; náhrada škody
Žalovanou tvrzené skutečnosti (ohledně následného zrušení pracovního místa šikanou posti-
ženého zaměstnance – pozn. aut.) by mohly představovat podstatnou změnu okolností, které 
by byly rozhodující pro výši nároku na náhradu škody (popřípadě též podstatnou změnu 
poměrů), a je proto třeba k nim přihlížet při řešení otázky, zda by žalobce pracoval ve funkci 
náměstka ředitele pro vědu a výzkum, jestliže by byl chod věcí „normální“.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3722/2017 ze dne 20. února 2019
Témata: Ochranná doba; dočasná pracovní neschopnost
Aby nastaly právní následky zákazu výpovědi podle § 53 odst. 1 písm. a) zákoníku práce, je 
– jak vyplývá z dikce tohoto ustanovení – rozhodující pouze to, zda zaměstnanec byl v době,
kdy mu byla doručena výpověď z pracovního poměru, vskutku uznán dočasně neschopným 
práce. Je-li zaměstnanec v době dání (doručení) výpovědi skutečně uznán dočasně neschop-
ným práce, pak s touto situací je ze zákona (bez dalšího) spojen zákaz výpovědi.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4553/2018 ze dne 20. února 2019
Témata: Náhrada mzdy; průměrný výdělek
Přísluší-li náhrada platu (mzdy) ode dne následujícího po uplynutí výpovědní doby (byla-li 
dána neplatná výpověď a oznámil-li zaměstnanec, že trvá na dalším zaměstnání), odpovídá 
smyslu a účelu tohoto nároku, aby náhrada platu (mzdy) z důvodu neplatného rozvázání 
pracovního poměru za uvedené období byla vypočtena jako násobek průměrného hrubého 
hodinového výdělku a počtu hodin, kdy zaměstnavatel neumožnil zaměstnanci pokračovat 
v práci.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 5710/2017 ze dne 26. února 2019
Témata: Rozhodnutí o organizační změně; výklad organizačního řádu
Ředitel Magistrátu je oprávněn samostatně rozhodnout jen o takové změně organizačního 
uspořádání, kterou nedochází ke změně celkového počtu zaměstnanců hl. m. Prahy zařaze-
ných do Magistrátu, jak byl stanoven Radou hl. m. Prahy (tak tomu bude například, jestliže 
o stejný počet, o který byl snížen stav zaměstnanců v jednom odboru nebo jedné zvláštní orga-
nizační jednotce Magistrátu, se zvýší stav zaměstnanců v jiných jeho organizačních útvarech).

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3712/2018 ze dne 26. února 2019
Témata: Práce přesčas; evidence pracovní doby
Jestliže zaměstnanec za této situace (při nedodržení povinnosti řádně evidovat práci přesčas 
– pozn. aut.) přesto pro zaměstnavatele práci koná, jedná se o výkon práce vyplývající z exis-
tujícího pracovního poměru a přesáhne-li takto konaná práce z časového hlediska stanove-
nou (tedy zákonem stanovenou) týdenní pracovní dobu, jde (při splnění podmínky, že jde 
o práci konanou na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem) vždy o práci přesčas.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4321/2018 ze dne 26. února 2019
Témata: Výpověď z pracovního poměru; organizační změna
Okolnost, že pracovní poměr skončí na základě výpovědi dané podle § 52 písm. c) zákoníku 
práce až po dni, v němž u zaměstnavatele nastaly přijaté organizační změny, nemá na plat-
nost výpovědi vliv, neboť v takovém případě bylo rozhodnutí o organizační změně příčinou 
nadbytečnosti zaměstnance; z toho též plyne, že výpověď podle § 52 písm. c) zákoníku práce 
může být zaměstnanci dána i po účinnosti přijatých organizačních změn.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2972/2018 ze dne 28. února 2019
Témata: Vnitřní akt řízení; kompetenční řád
Kompetenční řád vydaný žalovaným není vnitřním předpisem zaměstnavatele ve smyslu  
§ 305 odst. 1 zákoníku práce, ani pracovním řádem ve smyslu § 306 zákoníku práce, ale
jedná se o vnitřní akt řízení, tedy o předpis ve smyslu § 301 písm. c) zákoníku práce, tj. ostatní 
předpis vztahující se k práci. Na Kompetenční řád se proto nevztahuje ani § 305 odst. 3 zá-
koníku práce, a jeho účinnost není vázána na okamžik jeho vyhlášení.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2972/2018 ze dne 28. února 2019
Témata: Jednání za zaměstnavatele; plná moc
Protože zákon nevylučuje, aby zaměstnanec na základě dohody o plné moci za zaměstnava-
tele právně jednal vůči jiným zaměstnancům, může zaměstnanec právně jednat za zaměstna-
vatele, který je právnickou osobou s kolektivním statutárním orgánem a který upravil způsob 
zastupování zaměstnanci vnitřním předpisem, vůči jiným jeho zaměstnancům též jako zmoc-
něnec ve smyslu § 441 odst. 1 o. z. na základě dohody o plné moci.
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Usnesení sp. zn. 21 Cdo 186/2019 ze dne 28. února 2019
Témata: Neplatná výpověď; trvání na dalším zaměstnávání
Oznámil-li zaměstnanec po podání výpovědi zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále 
zaměstnával, má nejen nárok na náhradu mzdy, ale i možnost zapojit se do práce u jiného 
zaměstnavatele, musí však svůj nový pracovněprávní vztah sjednat buď na dobu trvání sporu, 
nebo jiným ujednáním zajistit, aby mohl znovu nastoupit do práce u svého zaměstnavatele, 
jakmile se stane pravomocným rozhodnutí soudu o určení neplatnosti výpovědi.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4714/2018 ze dne 12. března 2019
Témata: Bezdůvodné obohacení; dobrá víra zaměstnance
To, zda zaměstnanec věděl nebo musel z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně 
určené nebo omylem vyplacené, je věcí konkrétního posouzení každého jednotlivého pří-
padu, přičemž rozhodné skutečnosti v tomto směru je povinen tvrdit a za řízení prokázat 
zaměstnavatel.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 410/2019 ze dne 13. března 2019
Témata: Okamžité zrušení; upozornění na pracovní nedostatky
Zaměstnavatel může důvodně přistoupit k tomuto opatření (okamžitému zrušení pracovního 
poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) ZP – pozn. aut.) tehdy, jestliže se zaměstnanec dopustil 
porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem a po zaměstnavateli nelze spraved-
livě požadovat, aby ho dále zaměstnával, aniž by předtím musel zaměstnanci vytknout jeho 
pochybení a upozornit ho na možnost rozvázání pracovního poměru.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4711/2017 ze dne 19. března 2019
Témata: Dohoda o hmotné odpovědnosti; zproštění hmotné odpovědnosti
Zaměstnanec se nemůže hmotné odpovědnosti zprostit, jestliže neplněním povinností řádně 
hospodařit s prostředky svěřenými mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek za-
městnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím vznik schodku umožnil. Je-li 
nedbalostní porušení povinností takového rozsahu, že by bez něho ke vzniku schodku vůbec 
nemohlo dojít, pak nepřichází v úvahu ani částečné zproštění se odpovědnosti.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 6073/2017 ze dne 19. března 2019
Témata: Výklad právních jednání; uznání dluhu
Mezi účastníky není sporné, že dohoda obsahuje prohlášení o uznání dluhu, neshodli se však 
na tom, jaké konkrétní dluhy žalovaný takto uznal. Zatímco podle tvrzení žalobce se uznání 
týká dluhu na mzdě, náhradě mzdy za nevyčerpanou dovolenou a „sjednaném odstupném“, 
podle tvrzení žalovaných byl takto uznán jen dluh na mzdě. Za těchto okolností měly soudy 
přistoupit k výkladu projevu vůle žalovaného vyjádřeného v uvedené dohodě.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3125/2018 ze dne 19. března 2019
Téma: Zastoupení svazku obcí
Z registru svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje vyplývá, že žalova-
ný je zde zapsán pod registračním číslem 44/2003 a že orgánem, kterým sdružení jedná, 
je předseda výkonné rady. Za tohoto stavu tedy nelze důvodně namítat, že utváření vůle 
žalovaného předcházející vlastnímu podání výpovědi z pracovního poměru žalobkyni vyka-
zovalo vady.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 3493/2018 ze dne 19. března 2019
Témata: Moderační právo soudu; snížení náhrady mzdy
K přiměřenému snížení náhrady mzdy může soud přistoupit jen tehdy, je-li možné po zhod-
nocení všech okolností případu dovodit, že zaměstnanec se zapojil nebo mohl zapojit (a bez 
vážných důvodů se nezapojil) do práce u jiného zaměstnavatele za podmínek v zásadě rovno-
cenných, nebo dokonce výhodnějších, než by měl při výkonu práce podle pracovní smlouvy, 
kdyby zaměstnavatel plnil svou povinnost přidělovat mu tuto práci.
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Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 3713/2018 ze dne 19. března 2019
Témata: Neplatnost výpovědí; nadbytečnost zaměstnance
Organizační změna, kterou žalovaný zrušil jedno pracovní místo vedoucího obchodní skupiny 
v organizační jednotce XY, byla přijata v době, kdy v uvedené organizační jednotce bylo žalo-
vaným systemizováno 10 pracovních míst vedoucích obchodní skupiny, přičemž jedno z těch-
to míst bylo od rozvázání pracovního poměru Z. I. T. v březnu 2016 neobsazené. Za těchto 
okolností se žalobce nemohl stát v důsledku organizační změny nadbytečným.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4236/2018 ze dne 19. března 2019
Témata: Změna pracovního místa; forma pracovněprávního jednání
I když zákoník práce požaduje, aby byla pracovní smlouva uzavřena písemně, nespojuje s ne-
dodržením předepsané písemné formy výslovně neplatnost tohoto pracovněprávního úko-
nu. Platná je proto pracovní smlouva nejen tehdy, byla-li uzavřena písemně, ale i v případě, 
že byla sjednána ústně, popřípadě jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost, co chtěli 
zaměstnanec a zaměstnavatel projevit (konkludentně).

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 4262/2018 ze dne 19. března 2019
Témata: Náhrada ztráty na výdělku; péče o blízkou osobu
Ztráta na výdělku ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a pravděpo-
dobným výdělkem (s připočtením invalidního nebo částečného invalidního důchodu) je v pří-
činné souvislosti s nemocí z povolání, neboť i v době péče o blízkou osobu brání zaměstnanci, 
který pro nemoc z povolání není schopen konat dosavadní práci, následky nemoci z povolání, 
aby dosahoval takový výdělek, jaký měl před poškozením zdraví.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 283/2019 ze dne 19. března 2019
Témata: Nadbytečnost zaměstnance; neplatnost výpovědi
Zaměstnanec je pro zaměstnavatele nadbytečný tehdy, nemá-li možnost zaměstnance 
dále zaměstnávat pracemi dohodnutými v pracovní smlouvě; jestliže se však z hlediska po-
třebného profesního složení zaměstnanců nestává nadbytečným (z hlediska své věcné nápl-
ně) druh práce propouštěného zaměstnance sjednaný pracovní smlouvou, nemůže být jiná 
okolnost podkladem pro skončení pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. c) zákoníku 
práce.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 60/2018 ze dne 26. března 2019
Témata: Konkurenční doložka; odstoupení
Odstoupit od konkurenční doložky mohou zaměstnavatel i zaměstnanec jen z důvodu stano-
veného v zákoně nebo v dohodě účastníků a že ze strany zaměstnavatele je odstoupení pří-
pustné, jen jestliže bylo učiněno v době trvání pracovního poměru účastníků. Údaj o důvodu 
odstoupení je imanentní součástí každého jednostranného odstoupení od právního úkonu 
(jednání); bez uvedení tohoto údaje nemůže mít za následek sledované právní účinky.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4345/2018 ze dne 28. března 2019
Témata: Výpověď z organizačních důvodů; určitost výpovědního důvodu
Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, aniž by práva a povinnosti z pracovněprávních 
vztahů přešly na přejímajícího zaměstnavatele, jde o výpovědní důvod podle § 52 písm. a) 
zákoníku práce. Změnil-li zaměstnavatel nebo jeho část místo, kde dosud působili, jedná 
se o výpovědní důvod podle § 52 písm. b) zákoníku práce. Organizační změny podle § 52 
písm. c) zákoníku práce spočívají v tom, že bylo rozhodnuto o změně úkolů zaměstnavatele, 
technického vybavení, snížení stavu zaměst nanců atd.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4615/2018 ze dne 28. března 2019
Témata: Pracovní úraz; zproštění odpovědnosti zaměstnavatele
Ke zproštění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovní úrazem dojde, 
prokáže-li zaměstnavatel, že škoda byla způsobena tím, že postižený zaměstnanec svým 
zaviněním porušil předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 



 PŘEHLED ROZHODOVACÍ PRAXE…

7PRAKTICKÁ PERSONALISTIKA  7–8/2019

ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány 
a kontrolovány, a že porušení těchto předpisů bylo jedinou příčinou škody.

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 4687/2018 ze dne 28. března 2019
Témata: Výpověď z pracovního poměru; nadbytečnost zaměstnance
Bylo-li zaměstnavatelem přijato rozhodnutí o organizační změně, jehož provedení u zaměst-
navatele mělo za následek zrušení pracovního místa, které zaměstnanec dosud zastával, 
je odůvodněn závěr, že tu je také příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a při-
jatou organizační změnou.

Rozsudek sp. zn. 21 Cdo 2/2019 ze dne 28. března 2019
Témata: Odškodnění pracovního úrazu; náklady na kompenzační pomůcky
Bylo by v rozporu se smyslem a účelem právní úpravy, kdyby jako věcnou škodu bylo mož-
né poškozenému nahradit náklady na pořízení motorového vozidla s upraveným zvláštním 
ovládáním, nikoliv však již náklady na opravy zvláštního ovládání spojené s jím nezaviněnými 
poruchami či opotřebením této zvláštní pomůcky, přestože by mu tyto náklady nevznikly, 
kdyby nedošlo ke škodní události (úrazu).

Usnesení sp. zn. 21 Cdo 444/2019 ze dne 28. března 2019
Témata: Ztížení společenského uplatnění; přiměřené navýšení odškodnění
Mezi rámcová hlediska, k nimž soudy při úvaze o možnosti zvýšení náhrady za ztížení spole-
čenského uplatnění přihlížejí, je zpravidla porovnání úrovně společenských, kulturních, spor-
tovních či jiných aktivit poškozeného v době před vznikem škody s jeho možnostmi v době 
po zranění, není to však hledisko jediné.

…NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
Rozsudek sp. zn. 1 Ads 462/2018 ze dne 18. dubna 2019
Témata: Kompenzace odstupného; účastníci řízení
Nejvyšší správní soud se ztotožnil se závěrem městského soudu, že žalobci jako zaměstna-
vateli v řízení podle § 44b zákona o zaměstnanosti (o přiznání kompenzace odstupného 
– pozn. aut.) přísluší postavení účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu.

Rozsudek sp. zn. 5 Ads 188/2018 ze dne 25. dubna 2019
Témata: Dlužné pojistné; stavení promlčecí lhůty
Výkaz nedoplatků byl stěžovateli doručen dne 29. října 1998, což je zároveň datum, 
od kdy běží desetiletá promlčecí lhůta (pro vymáhání pojistného na sociální zabezpečení 
– pozn. aut.). S ohledem na vedení soudního řízení a řízení vedené soudním exekutorem do-
šlo ke stavení této promlčecí doby ode dne 27. listopadu 2001 do dne 9. srpna 2013, tj. ode 
dne doručení návrhu na výkon rozhodnutí soudu do dne právní moci usnesení, jímž byla 
exekuce zastavena. 

Rozsudek sp. zn. 2 As 77/2017 ze dne 22. května 2019
Téma: Povinnosti koordinátora BOZP
Jednou z povinností koordinátora BOZP je průběžné, soustavné, komplexní a předvídavé 
dohlížení na to, že zhotovitelé dodržují stanovená opatření. Této povinnosti se nemůže zbavit 
tvrzením, že zhotovitelé věděli, že současný výkon prací na mostě a pod mostem se vylučuje. 
Koordinátor BOZP má sledovat provádění prací na staveništi a zajistit odstranění zjištěných 
nedostatků. Nemůže se spolehnout pouze na formálně vydaná opatření zhotoviteli. 

Rozsudek sp. zn. 7 As 7/2019 ze dne 23. května 2019
Témata: Přiměřenost správní sankce; správní delikt
Právě na takové nedůvodné rozdíly (mezi případem žalobce a ostatními obdobnými případy 
– pozn. aut.) žalobce v nyní posuzované věci upozorňoval v odvolání. Stěžovatel nezdůvodnil,
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z jakého důvodu byla žalobci za stejné jednání (mající dokonce základ ve stejném kontrolním 
dni) uložena pokuta v celkové výši přesahující i pokuty uložené subjektům, které se podle 
žalobce v minulosti rovněž dopustily porušení zákona, nadto se závažnějšími důsledky.

…ÚSTAVNÍHO SOUDU
Usnesení sp. zn. IV. ÚS 492/19 ze dne 9. dubna 2019
Témata: Výpověď z pracovního poměru; zdravotní nezpůsobilost zaměstnance
Hlavní závěr napadených rozhodnutí, podle nějž k platnosti výpovědi postačuje prokázání 
dostatečné pravděpodobnosti zhoršení zdravotního stavu při pokračování zaměstnání, není 
v rozporu s žádným z ústavních principů soudního rozhodování, ani stěžovatelčiných základ-
ních práv a svobod (srov. čl. 26 odst. 3 Listiny). Uvedená úprava chrání nejen zájmy zaměstna-
vatelů, ale i práva zaměstnanců jako objektivní hodnotu (srov. čl. 28 a 31 Listiny). 

Usnesení sp. zn. III. ÚS 887/19 ze dne 16. dubna 2019
Témata: Výpověď z pracovního poměru; organizační změna
V řízení bylo prokázáno, že stěžovatelovo místo právníka bylo zrušeno a na toto místo nebyl 
nikdo přijat. Z toho obecné soudy dovodily, že k organizační změně skutečně došlo. Popisuje-li  
stěžovatel v ústavní stížnosti obsáhle zákulisní důvody ke zrušení jeho pracovního místa, pak 
tyto důvody ke zpochybnění správnosti rozhodnutí obecných soudů o organizační změně 
samy o sobě vést nemohou.

Nález sp. zn. II. ÚS 3101/18 ze dne 2. května 2019
Témata: Konkurenční doložka; korektiv dobrých mravů
Pro vznik nároku na zaplacení smluvní pokuty sjednané v konkurenční doložce je určující toli-
ko a pouze porušení povinnosti bývalého zaměstnance zdržet se výkonu výdělečné činnosti, 
která by byla shodná s předmětem činnosti bývalého zaměstnavatele nebo která by měla vůči 
němu soutěžní povahu, nikoliv však doba trvání nového zaměstnání či okolnost, zda zaměst-
nanec chráněné informace skutečně použije (zneužije) ve prospěch nového zaměstnavatele.

Usnesení sp. zn. IV. ÚS 2593/18 ze dne 14. května 2019
Témata: Neplatnost výpovědi; intenzita porušení povinností
Pakliže městský soud hodnotil stěžovatelčino jednání (spočívající v protiprávním poskytování 
informací ze soudního spisu zaměstnankyní soudu opatřených ze systému ISAS – pozn. aut.) 
jako účelové, svědčící o nedostatku sebereflexe, jde o dané, nikoliv zanedbatelné pracovní 
pochybení (byť nedosahující závažnosti zakládající výpovědní důvod podle § 52 písm. g) zá-
koníku práce).

...SOUDNÍHO DVORA (EU)
Rozsudek C-1/17 ze dne 21. června 2018
Témata: Postoupení pohledávky; uplatnění vzájemných nároků
Článek 20 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 zakládá právo zaměstnavatele podat k soudu, 
který projednává původní žalobu řádně podanou zaměstnancem, vzájemnou žalobu na zákla-
dě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi zaměstnavatelem a původním majitelem 
pohledávky k datu pozdějšímu, než je datum podání původní žaloby zaměstnancem.

Rozsudek C-24/17 ze dne 8. května 2019
Témata: Platové zařazení úředníků; diskriminace
Článek 45 SFEU a čl. 7 odst. 1 nařízení č. 492/2011 brání právní úpravě, podle které se při 
stanovení služebního věku zaměstnance pro účely odměňování v plném rozsahu zohlední 
všechny doby služby získané v rámci pracovního poměru k územnímu správnímu celku nebo 
obci členského státu Evropského hospodářského prostoru, zatímco jakékoliv jiné období 
předchozí činnosti se zohlední v rozsahu nanejvýš deseti let, pokud je tato činnost relevantní.
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Rozsudek C-396/17 ze dne 8. května 2019
Témata: Platové zařazení úředníků; diskriminace
Články 1, 2 a 6 směrnice 2000/78/ES ve spojení s čl. 21 Listiny základních práv EU brání tako-
vé vnitrostátní právní úpravě, která nabyla účinnosti retroaktivně a která s cílem odstranit dis-
kriminaci na základě věku stanoví převod úředníků ve služebním poměru do nového systému 
odměňování a služebního postupu, v jehož rámci se první platové zařazení těchto úředníků 
určuje v závislosti na jejich poslední odměně dosažené podle dřívějšího systému.

Rozsudek C-494/17 ze dne 8. května 2019
Témata: Pracovní poměr pedagogů; náhrada škody
Ustanovení 5 bod 1 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou nebrání takové 
vnitrostátní právní úpravě, která vylučuje, aby pedagogičtí pracovníci, kteří jsou součástí ve-
řejného sektoru a jejichž pracovní poměr na dobu určitou byl s omezeným zpětným účinkem 
přeměněn na pracovní poměr na dobu neurčitou, měli nárok na náhradu, pokud tato přemě-
na není nejistá, nepředvídatelná ani nahodilá.

Rozsudek C-631/17 ze dne 8. května 2019
Téma: Sociální zabezpečení námořníka
Článek 11 odst. 3 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 musí být 
vykládán v tom smyslu, že situace, kdy určitá osoba pracuje pro zaměstnavatele se sídlem 
v některém členském státě jako námořník na lodi plující pod vlajkou třetího státu a nacházejí-
cí se mimo území Evropské unie, zároveň si však zachovala bydliště v členském státě původu, 
spadá do působnosti tohoto ustanovení.

Rozsudek C-161/18 ze dne 8. května 2019
Témata: Výše starobního důchodu; zásada rovného zacházení
Článek 4 odst. 1 směrnice Rady 79/7/EHS brání takové právní úpravě, podle níž výše starob-
ního důchodu na částečný pracovní úvazek je vypočtena vynásobením základní částky a sku-
tečně zaplacených částek pojištění procentní sazbou, která závisí na době pojištění, načež 
je tato doba upravena redukčním koeficientem, pokud uvedená právní úprava znevýhodňuje 
zejména pracovnice ve vztahu k pracovníkům mužského pohlaví.

Rozsudek C-194/18 ze dne 8. května 2019
Téma: Převod zaměstnanců
Článek 1 odst. 1 směrnice Rady 2001/23/ES musí být vykládán v tom smyslu, že převzetí fi-
nančních nástrojů a jiných aktiv klientů jednoho podniku po ukončení jeho činnosti na zákla-
dě smlouvy, jejíž uzavření vyžaduje vnitrostátní právo, může být převodem podniku či části 
podniku, ačkoliv se klienti (zaměstnanci – pozn. aut.) prvního podniku mohou rozhodnout 
nesvěřit správu cenných papírů druhému podniku, prokáže-li se, že došlo k převedení klientů.

Rozsudek C-486/18 ze dne 8. května 2019
Témata: Propuštění při rodičovské dovolené; diskriminace
Článek 157 SFEU brání právní úpravě, která stanoví, že v případě, že je pracovník zaměst-
naný na dobu neurčitou a plný úvazek propuštěn v okamžiku, kdy čerpá rodičovskou dovo-
lenou na část pracovní doby, má pracovník nárok na odstupné při propuštění a příspěvek 
po dobu rekvalifikačního volna, jejichž výše je stanovena na základě snížené mzdy, a to za si-
tuace, kdy rodičovskou dovolenou na část pracovní doby čerpá podstatně větší počet žen 
než mužů.

Rozsudek C-55/18 ze dne 14. května 2019
Témata: Pracovní doba; evidence pracovní doby
Články 3, 5 a 6 směrnice 2003/88/ES musí být vykládány v tom smyslu, že brání právní úpravě 
členského státu, která podle výkladu ve vnitrostátní judikatuře neukládá zaměstnavatelům 
povinnost zavést systém umožňující měřit délku denní pracovní doby skutečně odpracované 
každým zaměstnancem.
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Rozsudek C-509/17 ze dne 16. května 2019
Témata: Přechod práv a povinností; výběr zaměstnanců
Směrnice 2001/23/ES, zejména její články 3 až 5, brání takové vnitrostátní právní úpravě, 
která v případě převodu podniku uskutečněného v rámci řízení o reorganizaci prostřednic-
tvím převodu pod soudním dohledem, vedeného s cílem úplného či částečného zachování 
podniku převodce nebo jeho činnosti, stanoví ve prospěch nabyvatele právo vybrat si, které 
zaměstnance převezme.

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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