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Úvod
Problematiku odměňování zaměstnanců v České republice lze vnímat jako esenciální,
byť poměrně složitý prvek závislé práce každého zaměstnance, a jako podstatný nástroj řízení
organizace z pohledu zaměstnavatele.
Především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a zejména jejich prováděcí
předpisy obsahují poměrně podrobnou úpravu odměňování zaměstnanců, v rámci které lze
rozlišit odměňování zaměstnanců odměnou, mzdou a platem. Od roku 2014, potažmo 2015,
můžeme také rozlišovat mezi pracovněprávním vztahem a služebním poměrem státních
zaměstnanců. Ve všech vztazích závislé práce hraje odměňování nezaměnitelnou roli velkého
významu. Zaměstnavatelé ho využívají s cílem zaujmout na trhu práce, získat kvalitní pracovní
sílu, kterou si budou chtít udržet a tím zvyšovat svou konkurenceschopnost. Pokud osobu
na trhu práce tato poptávka zaujme, reaguje na ni svou nabídkou. Na zaměstnavateli poté
„zbývá“ svým zaměstnancům vytvořit podmínky odměňování, které budou transparentní,
spravedlivé, nediskriminační a rovné pro všechny.
Tématem této práce je právní úprava odměňování zaměstnanců v České republice.
Práce se celkově zaměří na dva systémy odměňování. Prvním je systém odměňování
dle zákoníku práce, jehož úprava rozlišuje odměňování mzdou, platem a odměnou. Druhým
systémem je odměňování dle zákona o státní službě, který, byť se ve velké míře odkazuje
na úpravu zákoníku práce, obsahuje ovšem jistá specifika, která budou v této práci analyzována.
Společnými motivy, které se prolínají celým tímto tématem, jsou obecná a společná ustanovení,
kam lze zařadit funkce mzdy a principy odměňování (zákaz diskriminace, princip spravedlivé
odměny a rovnosti, smluvní princip a ochrana mzdy). V návaznosti na mzdové formy, katalog
prací a platový tarif, se tato práce zaměří i na naturální mzdu a průměrný výdělek.
Cílem této práce je popsat a analyzovat právní instituty týkající se odměňování
zaměstnanců v obecné právní úpravě. Tato práce se tedy cíleně nebude týkat odměňování
specifických zaměstnanců, jakými jsou např. příslušníci bezpečnostních sborů, pedagogové,
lékaři a jiní. Tato rigorózní práce je celkově členěna do šesti kapitol.
Obecně jako první obvykle dochází k určení, stanovení či sjednání odměny.
Poté je zaměstnanci vydán mzdový či platový výměr, který obsahuje náležitosti vymezené
zákonem. V rámci mzdy či platu mohou být zaměstnanci vypláceny ať již pravidelně,
či jednorázově povinné a nepovinné příplatky, odměny a cílové odměny, a i odměna
za pracovní pohotovost. Celý proces je završen splatností a výplatou mzdy a platu. Samostatná
6

kapitola je věnována úpravě odměňování státní služby, kde bude poukázáno na odlišnosti
od úpravy v zákoníku práce a poměrně podrobně je rozebráno i služební hodnocení,
které má přímou vazbu na osobní příplatek. Mimo exkurz do pramenů práva odměňování
tato rigorózní práce odráží současnou právní úpravu. Záměrem je i zhodnocení změn právní
úpravy, relevantní judikatury a aktuální doktríny. Poslední kapitola je věnována úvahám
nad problémy vznikajícími při uplatňování právní úpravy odměňování v praxi a v této
souvislosti i dílčím návrhům de lege ferenda.
Autorka v této práci využívá zejména metody dedukce, analýzy právních norem, doktríny
a judikatury, metody pro komparaci právní úpravy odměňování v zákoníku práce a zákoně
o státní službě.
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1. Vymezení základních pojmů v oblasti odměňování
Na ústavou zaručený nárok zaměstnance na odměnu za vykonanou práci navazuje zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZPr“). Předmětem
úpravy ZPr jsou především vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními.1 Dle ustanovení § 1a Zpr smysl
a účel ustanovení tohoto zákona vyjadřují i základní zásady pracovněprávních vztahů mezi
které se řadí i zásada spravedlivého odměňování zaměstnance v odst. 1 písm. c). Tato zásada
je dále podrobněji popsána v kap. 3.2 této práce, neboť se její význam projevuje napříč celým
systémem odměňování. Závislou prací je pak dle ustanovení § 2 ZPr práce, která je vykonávána
ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele,
podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá
práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost
zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém
místě. Nároku zaměstnance odpovídá povinnost zaměstnavatele stanovená v § 38 ZPr od vzniku
pracovního poměru platit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu nebo plat. Nelze sjednat
pracovněprávní vztah bez nároku na odměnu (§ 346c ZPr), stejně tak se zaměstnanec nemůže
svého nároku na odměnu vzdát. Pokud by tak učinil, nepřihlíží se k tomu (§ 346e ZPr).
Část šestá ZPr, která upravuje odměňování za práci, odměny za pracovní pohotovost
a srážky z příjmu ze základního pracovněprávního vztahu v prvním ustanovení § 109 stanoví,
že za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek
stanovených tímto zákonem, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.
Odlišnou úpravou se řídí odměňování zaměstnanců spadajících pod zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZSS“) zaměstnanců obou komor
Parlamentu ČR, Kanceláře prezidenta republiky, či soudci a státní zástupci a další.
Ve výše uvedených ustanoveních se setkáváme se základními pojmy odměňování závislé
práce, kterými jsou mzda, plat a odměna z dohody. V širším a obecnějším slova smyslu je často
používán pojem mzda jako odměna za vykonanou práci. Tento význam pojem získal
v socialistické regulaci pracovněprávních vztahů. Kogentní právní úprava v tomto období
prakticky neumožňovala jiná smluvní ujednání.
Mzda v širším slova smyslu (odměna za práci) je ve většině západoevropských právních
řádů chápána jako vzájemně podmíněný pracovní vztah, v němž na jedné straně stojí pracovní

1

§ 1 odst. 1 ZP
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závazek zaměstnance a na druhé straně mzda uhrazená ve smluvní výši zaměstnavatelem.
Koncepce odměny za práci jako plnění sjednaného pracovní smlouvou má ten důsledek,
že pro její poskytování je rozhodující smluvní závazek, a nikoliv sama vykonaná práce. 2

1.1Mzda
Pojem mzdy je vymezen v § 109 odst. 2 ZPr jako peněžité plnění a plnění peněžité
hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, není-li v tomto
zákoně dále stanoveno jinak.
Z této definice plyne i pojmové rozlišení mzdy a náhrady mzdy. Mzdou je odměňován
zaměstnanec za vykonanou práci, pokud tedy zaměstnanec nepracuje, mzda mu nepřísluší.
Přísluší mu však náhrada mzdy, odstupné či další odměny, jakými mohou být odměny
za pracovní pohotovost, odměna při pracovním nebo životním jubileu apod. či případy,
kdy náhradu mzdy stanoví jiné pracovněprávní a předpisy práva sociálního zabezpečení (dávky
nemocenského pojištění).
Dle důvodové zprávy bylo cílem úpravy „stanovit možné způsoby úpravy podmínek
pro poskytování mezd, kterými jsou její sjednání v kolektivní smlouvě, v pracovní nebo jiné
smlouvě,

stanovení

mzdy

vnitřním

předpisem

nebo

určení

mzdovým

výměrem.“

Těmto způsobům je následně věnována kapitola 4 této práce.
Od roku 2007, kdy došlo ke zrušení zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní
pohotovost a o průměrném výdělku, legislativní úprava neobsahuje vymezení, co mzdou není
(tzv. negativní vymezení mzdy). Rozlišení mzdových a nemzdových plnění by mělo být zřejmé
z pracovní nebo kolektivní smlouvy, případně z vnitřního předpisu zaměstnavatele,
podle kterého se poskytují. Rozhodující při odlišení mzdy od nemzdových plnění byla a bude
i nadále přímá vazba na vykonanou práci. Vyloučení takových náhrad mezd má však
rozhodující význam při výpočtu průměrného výdělku, neboť ten se vypočítává pouze
z vyplacených mezd, nikoliv z průměrného výdělku.3
„I nadále však za mzdu není možno považovat např. náhradu mzdy, ačkoliv náhrady mzdy
mají úzkou spojitost se mzdou, poskytují se s ní současně a zpravidla ve stejných výplatních
termínech, současně se mzdou se zdaňují, provádějí se z nich srážky jako ze mzdy, započítávají
se spolu se mzdou pro účely důchodového zabezpečení atd. Vyloučení náhrad mezd má však
2

KOSTEČKA, J. Mzda jako plnění podle pracovní smlouvy. In Sborník příspěvků ze sympozia Smluvní princip a
jeho projevy v individuálním pracovním právu. Acta universitatis brunensis iuridica No 138, 1994, str. 40.
3
VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-807478-955-7. Komentář k § 109. Dostupné on-line z právního informačního systému ASPI k 2.11.2019.
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rozhodující význam při výpočtu průměrného výdělku, neboť ten se vypočítává pouze
z vyplacených mezd, nikoliv z průměrného výdělku. Dále se za mzdu nepovažují i další plnění
poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním, např. odstupné, cestovní náhrady, výnosy
z kapitálových podílů (akcií), odměny za pracovní pohotovost, odchodné sjednané pro případ
skončení výkonu jmenované funkce, odměny při životních a pracovních jubileích a za pomoc
při mimořádných událostech (viz § 224 odst. 2), příspěvky na stravování, používání služebních
automobilů i pro soukromé účely zaměstnance či odměny poskytnuté zaměstnanci za výkon
funkce ve statutárním orgánu zaměstnavatele podle občanského zákoníku. Která plnění jsou
mzdová a která nikoliv, by mělo být zřejmé z pracovní nebo kolektivní smlouvy, z jiné smlouvy
(např. manažerské), popř. z vnitřního předpisu zaměstnavatele, podle kterého se poskytují.
Rozhodující při odlišení mzdy od nemzdových plnění byla a bude i nadále přímá vazba
na vykonanou práci. Za mzdu je třeba považovat doplatky do mzdy (např. při převedení
na jinou práci podle § 139) a příplatky ke mzdě (např. za práci přesčas, za práci ve ztíženém
pracovním prostředí).“4
Ustanovení § 109 odst. 4 ZPr zakotvuje kritéria, za kterých jsou mzda i plat poskytovány.
Jsou jimi složitost práce, odpovědnost a namáhavost práce, obtížnost pracovních podmínek,
pracovní výkonnost zaměstnance a dosahované pracovní výsledky zaměstnance. Smyslem
tohoto ustanovení dle Důvodové zprávy je ochrana zaměstnanců proti diskriminačnímu jednání
zaměstnavatele.
V Evropském prostředí je také často legislativně regulována minimální mzda, případně
zaručená mzda. Zákoník práce také pracuje v pojmem naturální mzda, která představuje
poskytování výrobků namísto mzdy v peněžní formě za předpokladu, že poskytování naturální
mzdy byla se zaměstnancem sjednána (výjimku tvoří lihoviny, tabákové výrobky nebo jiné
návykové látky). Vždy však platí, že část naturální mzdy, která odpovídá stanovené minimální
mzdě zaručené aktuálně platným a účinným nařízením vlády o minimální mzdě, musí být
zaměstnanci poskytnuta v penězích.
Je nereálné domnívat se, že vše v životě zaměstnance je řízeno pouze zákonem. Do výše
mzdy se promítají i další aspekty sociálního prostředí, především celkový vývoj společnosti,
míra zaměstnanosti, rozšíření pracovního trhu, vstup zahraničních investorů na český pracovní
trh, vyjednávací pozice odborů, geografické podmínky a mnohá další. Na trhu práce působí
zákon nabídky a poptávky, zaměstnanci v současné době vysoké zaměstnanosti preferují

4

tamtéž
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nad výši samotné mzdy a zákonem přiznaných příplatků benefity, které nutně nemusí být
vyjádřitelné penězi a promítnuté ve mzdě.
V laickém vnímání je jednodušší odlišení zaměstnanců odměňovaných mzdou
od odměňování platem, který je vžitý pro odměňování zaměstnanců, jejichž odměna plyne
ze státního rozpočtu.

1.2Plat
I definici platu nalezneme v ustanovení § 109 odst. 3 ZPr. Platem je peněžité plnění
poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Zákon stanoví taxativní výčet
zaměstnavatelů, kterými jsou stát, územní samosprávné celky, státní fondy, příspěvkové
organizace, jejíchž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány
z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních
právních předpisů, školské právnické osoby zřízené Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona,
nebo regionální rady regionu soudržnosti (s výjimkou peněžitého plnění poskytovaného
občanům cizích států s místem výkonu práce mimo území České republiky).
Tento výčet dotčených zaměstnavatelů vychází z dříve platné úpravy zákona
č. 143/1992 Sb., o platu. Zvláštní postavení v tomto ustanovení mají příspěvkové organizace.
Podstatné je zohlednění míry veřejného financování, případně lze za úhrady podle zvláštních
právních předpisů považovat např. i úhrady za poskytnuté sociální služby podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Dalším specifikem je plnění poskytované občanům cizího státu s místem výkonu práce
v organizačních složkách státu v zahraničí, kteří jsou zaměstnanci České republiky
a zaměstnavatel je v tomto případě odměňuje mzdou, i přes to, že ostatní zaměstnance
odměňuje platem. V praxi se jedná např. o zaměstnance na českých zastupitelských úřadech
v zahraničí. V této mzdě má zaměstnavatel možnost zohlednit místní podmínky, případně
i mzdu sjednat, stanovit nebo určit jednodušším způsobem než při odměňování platem.5
„Platem jsou všechny náležitosti poskytované zaměstnanci za výkon práce a v souvislosti
s výkonem práce, a to platový tarif, příplatek za vedení, příplatek za noční práci, příplatek
za práci v sobotu a v neděli, plat za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, zvláštní příplatek, příplatek za rozdělenou směnu, osobní příplatek, příplatek

5

Tamtéž.
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za přímou pedagogickou činnost nad stanovení rozsah, specializační příplatek pedagogického
pracovníka, odměna dle § 134 ZPr a plat za práci ve svátek.“6
Zaměstnanci může náležet také náhrada platu, a to v případech, kdy zaměstnanec práci
nevykonává z důvodu překážky v práci, při které právní předpis takovou náhradu nebo jiné
plnění podle zvláštní právní úpravy s touto překážkou spojuje. Platem není však náhrada platu
poskytovaná v případě dovolené na zotavenou dle § 222 ZPr, při překážkách v práci, s nimiž
zákon nebo odchylná úprava tento nárok spojují, v případě cestovních náhrad podle § 156–189
ZPr, dále pak např. odstupné a odměna za pracovní pohotovost podle § 140 ZPr.7
Zákon neupravuje a nezná pojem naturálního platu. Dá se tedy konstatovat,
že poskytování naturální odměny v prostřední zaměstnanců odměňovaných platem není možné.

1.3 Odměna za práci na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr
Odměna, definována v ustanovení § 109 odst. 5 ZPr, je odměnou za práci uskutečněnou
na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zákonodárce
tak vyjádřil zásadní odlišnost oproti plnění, které je zaměstnancům poskytováno jako mzda
či plat. Zákoník práce v ustanovení § 74 až § 77 stanoví podstatné náležitosti obou forem dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti i dohody
o provedené práce. Dle ustanovení § 138 ZPr jsou výše odměny z dohody a podmínky pro její
poskytování sjednány přímo v takové dohodě. I na odměnu z dohody se vztahuje ustanovení
o výši minimální mzdy.
„Tyto dohody jsou v zákoníku práce upraveny jako doplňující možnost pracovního
zapojení zaměstnanců ve vztahu k pracovnímu poměru, proto je i úprava odměňování
zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr pouze
rámcová a zajišťuje především ochranu zaměstnanců, pokud jde o minimální výši odměny
a spravedlivé podmínky pro její poskytování.“8

6

KOCOUREK, J. a T. DOBŘICHOVSKÝ. Pracovní právo pro praxi. Praha: C.H.Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-616-6,
str. 195.
7
Tamtéž, str. 196.
8
VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-807478-955-7. Dostupné on-line z právního informačního systému ASPI k 2.11.2019.
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2. Prameny právní úpravy odměňování
Kapitola vymezující prameny pracovního práva jistě patří do každé odborné práce. Prameny
práva jsou v teorii práva rozlišovány na prameny práva ve formálním a materiálním smyslu.
Český právní řád je založen na právu psaném a pro tuto kapitolu tedy budou podstatné prameny
ve formální smyslu, tedy vnější forma právních norem. Níže autorka práce uvádí jednotlivé
soubory právních norem, které v rámci tématu odměňování závislé práce považuje za stěžejní.
Mezinárodněprávní dokumenty
Úroveň mezinárodního práva je tvořena dokumenty různého charakteru, které vytváří
mezinárodní organizace působící i v oblasti pracovního práva a odměňování. Hrají důležitou
roli při vytvářením vnitrostátních norem, zejména z důvodu neustále rostoucího dosahu
lokálních trhů práce na mezinárodní úroveň. Stále častěji se v dnešní době setkáváme
se zaměstnanci z jiných zemí, tedy i jiných právních úprav pracovního práva. Proto je vhodné
se snažit jednotlivé úpravy minimálně v základních parametrech co nejvíce přibližovat
a sjednocovat i v mezinárodním významu.
Mezi takovými organizacemi je nutno na prvním místě uvést Organizaci spojených
národů (OSN) a její přidružené odborné organizace (zejména Mezinárodní organizaci práce).
Zásadní význam od jejího schválení v roce 1948 stále nese Všeobecná deklarace lidských práv,
byť nemá charakter mezinárodní smlouvy. OSN dlouhodobě také působí v oblasti lidských práv
(Rada OSN pro lidská práva), kde základními dokumenty jsou Mezinárodní pakt o občanských
a politických právech a pro pracovní právo ještě s větším významem Mezinárodní pakt
o hospodářských, sociálních a kulturních právech (oba Česká republika ratifikovala a jsou
součástí českého právního řádu). Pro oblast odměňování jsou podstatné i dokumenty upravující
zákaz diskriminace (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979, Úmluva
o právech dítěte z roku 1989).
Samotná Mezinárodní organizace práce (MOP) přijímá mezinárodní úmluvy
a doporučení, které obsahují řešení mnoha otázek v pracovním právu a sociální oblasti. Původní
ústavu jakožto součást Versailleské mírové smlouvy z roku 1919 rozšířila v roce 1944
tzv. Filadelfská deklarace o cílech a úkolech MOP, zejména v oblastech zákazu diskriminace,
nucené práce a právu na svobodné odborové sdružování.9

9

BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H.
Beck, 2017. ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 40.
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Mezi nejvýznamnější úmluvy v oblasti odměňování se řadí:
•

Úmluva MOP č. 100 Rovnost v odměňování z roku 1951 (ratifikace 30. 10. 1957,
publikována ve Sbírce zákonů pod č. 4560/1990 Sb.),

•

Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) z roku 1958 (ratifikace
21. 1. 1964, publikována ve Sbírce zákonů pod č. 465/1990 Sb.),

•

Úmluva MOP č. 26 Mechanismus stanovení minimálních mezd z roku 1928 (ratifikace
12. 6. 1950, publikována ve Sbírce zákonů pod č. 439/1990 Sb.),

•

Úmluva MOP č. 95 Ochrana mzdy z roku 1949, ratifikace 1. 11. 1990 (publikována
ve Sbírce zákonů pod č. 411/1991 Sb.),

•

Úmluva MOP č. 99 Mechanismus stanovení minimálních mezd (zemědělství)
z roku 1951 (ratifikace 21. 1. 1964, publikována ve Sbírce zákonů pod č. 470/1190 Sb.),

•

Úmluva MOP č. 105 Odstranění nucené práce z roku 1957 (ratifikace 6. 8. 1996,
publikována ve Sbírce zákonů pod č. 231/1998 Sb.),

•

Úmluva MOP č. 171 Noční práce z roku 1990 (ratifikace 6. 8. 1996, publikována
ve Sbírce zákonů pod č. 230/1998 Sb.),

•

Úmluva MOP č.155 Bezpečnost práce a ochrana zdraví z roku 1981 (ratifikace
2. 12. 1988, publikována ve Sbírce zákonů pod č. 20/1989 Sb.).

Na evropské úrovni působí jakožto nejstarší politická organizace Rada Evropy ve všech
odvětvích, mimo obrany. Státy mohou jako závazné přijímat úmluvy, dohody a protokoly,
které Rada Evropy přijímá. V oblasti ochrany lidských práv Rada Evropy přijala Úmluvu
o ochraně lidských práv a základních svobod (r. 1950), Evropskou sociální chartu (r. 1961),
Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě (r. 1988), Revidovanou Evropskou sociální
chartu (r. 1996), kterou i přes oficiální výzvu Parlamentního shromáždění Rady Evropy
v r. 2011 ČR stále neratifikovala.

10

V oblasti sociálního zabezpečení je podstatným

dokumentem Evropský zákoník sociálního zabezpečení, který byl přijat 16. 4. 1964
ve Štrasburku a jménem České republiky podepsán 10. 2. 2000.
Evropská unie
Od vstupu a částečně i před vstupem České republiky do Evropské unie zasahuje
do českého národního práva také právo Evropské unie, které nabývá s postupujícím časem stále
více na důležitosti i rozsahu. Právo Evropského společenství, potažmo Evropské unie je stále

10

tamtéž
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právem mezinárodním s určitými specifiky, které plynou ze samotné povahy toto uskupení.
Unijní pracovní právo je tvořeno úpravou související s výkonem práce na unijní úrovni.11
Byť původně nebylo Evropské společenství založeno s intencemi v oblasti pracovního
či sociálního práva, v devadesátých letech 20. století spolu s rozšiřující se diskuzí
nad dodržováním a vynucováním lidských práv se Evropské společenství nutně muselo začít
zabývat i sociálními právy zaměstnanců. V roce 1989 podepsaly členské státy (kromě
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) Chartu Společenství o základních
sociálních právech zaměstnanců. V této tzv. Sociální chartě ES „poprvé společně vymezily
sociální práva – především zde šlo o sociální práva bezprostředně související se zaměstnáním
jako právo na práci, právo na spravedlivou odměnu, právo na sdružování a kolektivní
vyjednávání, právo na zlepšování životních a pracovních podmínek, ochrana a bezpečnost
zdraví při práci, rovnost mužů a žen a zvláštní ochrana dětí, mladistvých a starších osob
v souvislosti se zaměstnáním.“12 Od té doby se Evropská komise i Soudní dvůr Evropské unie
a další instituce musí vypořádat s právem na volný pohyb pracovníků, zajištění dodržování
všech zákazů diskriminačního jednání i s unijním prvkem, rozdílnými přístupy členských států
k sociální politice, včetně míry nezaměstnanosti a dalšími oblastmi, které s sebou přináší
rostoucí trh práce.
Základním kamenem je primární právo tvořené mezinárodními smlouvami
mezi členskými státy, na základě kterých byla Unie vytvořena. Takovou smlouvou
je samozřejmě i Smlouva o založení Evropského společenství, která díky Maastrichtské
smlouvě změnila povahu Evropského společenství, včetně začlenění sociální politiky do této
smlouvy. Článek 2 výslovně uvádí: „cílem Evropského společenství je vysoká míra
zaměstnanosti, sociální ochrany, rostoucí životní standardy a kvalita života a ekonomická
a sociální soudržnost a solidarita mezi členskými státy“. S Lisabonskou smlouvou (2007)
se Smlouva přejmenovala na Smlouvu o fungování EU (dále jako „SFEU“) a zároveň přinesla
mnohé podstatné změny. V tuto chvíli je pro pracovní právo podstatné zejména ustanovení
čl. 45 a násl. SFEU – zajištění volného pohybu pracovníků v Unii, včetně požadavku
na odstranění jakékoliv diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní
příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky.
Dle čl. 157 je každý členský stát povinen zajistit uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen
za stejnou nebo rovnocennou práci. Odměnou ve smyslu tohoto článku se rozumí obvyklá

11

KOMENDOVÁ, Jana. Základy pracovního práva EU. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-286-3.
SONNTAGOVÁ, I. a M. PILÁT. Sociální politika v Evropské unii [online]. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z:
https://euractiv.sk/section/socialna-politika/opinion/socialni-politika-v-evropske-unii/
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základní či minimální mzda nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo
nepřímo, v hotovosti nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním.
Sekundární právo tvoří právní předpisy typu nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení
a stanoviska vycházejí z primárního práva.
Nařízení je právním aktem, který je pro členské státy přímo aplikovatelný okamžitě
po jeho vstupu v platnost. Členský stát ho neprovádí do vnitrostátního práva a je závazný
v celém svém rozsahu pro všechny země Unie. Klíčovým nařízením je nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 492/2011 ze dne 5. 4. 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.
Co se týče nařízení v oblasti odměňování, nelze v této kapitole uvést žádné významné. Evropští
zákonodárci v této oblasti preferují zejména směrnice.
Směrnice je však nutné do vnitrostátního práva provést v určené lhůtě. Jak plyne z jejího
názvu, směrnice stanoví pouze „směr“, cíl, výsledek, kterého mají členské dosáhnout, je však
pouze na nich, jakým způsobem k tomu dojde. V oblasti odměňování se do výčtu směrnic
s největším význam řadí: směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské společenství
(dále jako „ES“) 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro
muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, spolu se dvěma prováděcími směrnicemi Rady
ES 2000/43/ES a 2000/78/ES; směrnice Rady ES 91/533/EHS o povinnosti zaměstnavatele
informovat zaměstnance o podmínkách týkajících se jeho pracovní smlouvy nebo pracovního
poměru; směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/14/ES, kterou se stanoví obecný
rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství;
směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2008/94/ES o ochraně zaměstnanců v případě
platební neschopnosti zaměstnavatele v kodifikovaném znění; směrnice Rady ES 91/533/EHS
o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách týkajících se jeho pracovní
smlouvy nebo pracovního poměru; směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2002/14/ES,
kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci
v Evropském společenství; směrnice Evropského parlamentu a Rady ES 2003/88/ES
o některých aspektech pracovní doby a další.
Rozhodnutí mohou být výsledkem řízení, která dopadají na jednotlivce, podniky,
ale i celé členské země. Takové se do vnitrostátního práva neprovádějí. Jak bude v této práci
názorně popsáno, soudní rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie (dále jako „SDEU“) mají
ve vnitrostátním právu velký dopad.
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Vnitrostátní prameny
V České republice se setkáváme s prameny práva ve formální slova smyslu, je tedy
podstatná jejich vnější forma, nikoliv prameny práva v materiálním smyslu představující zdroj
obsahu takových norem. Právní systém České republiky je teoretiky řazen mezi systémy
kontinentálního práva, pro který je fundamentální právo psané. Toto je tvořeno souborem
zákonů, zákonných opatření Senátu ČR a dalšími obecně závaznými právními předpisy, dále
ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami dle čl. 10 a 10a Ústavy ČR, nálezy
Ústavního soudu, které mají zákonodárný charakter. Do vnitrostátního právní systému patří
od 1. 5. 2004 prameny unijního (či dříve také komunitárního) práva.
Normativní právní akty se dělí dle své právní síly na několik stupňů v hierarchicky
členěném systému. Na vrcholu s nejvyšší silou stojí Ústava – zákon č. 1/1993 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, Listina základních práv a svobod a ústavní zákony. Zákon č. 2/1993 Sb.,
Listina základních práv a svobod (dále jako „LZPS“), ve znění pozdějších předpisů, upravuje
obecný zákaz diskriminace, v čl. 9 zákaz podrobování nuceným pracím nebo službám,
a především v Hlavě čtvrté hospodářská, sociální a kulturní práva – pro odměňování podstatné
ustanovení čl. 28 právo na spravedlivou odměnu za práci a uspokojivé pracovní podmínky.
Na pomyslném druhém stupni stojí prameny mezinárodního práva, tedy mezinárodní
smlouvy dle čl. 10 vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas
a jimiž je Česká republika vázaná, a článku 10a mezinárodní smlouvy, jimiž mohou být některé
pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.
Pro mezinárodní smlouvy dle čl. 10 Ústavy platí, že pokud stanoví mezinárodní smlouva něco
jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.
Pokud hovoříme o právu na jiné než vnitrostátní úrovni, ve výčtu zbývá popsat jeho
vztah k unijnímu právu, který funguje na základě zásad vymezených Soudním dvorem
Evropské unie. Těmito zásadami jsou: zásada aplikační přednosti, zásada přímého účinku
unijního práva a zásada tzv. eurokonformního výkladu; uplatnění těchto zásad je limitováno
zásadou subsidiarity a proporcionality.
Ústava a ústavní zákony jsou nadřazeny zákonům a tyto s nimi musí být v souladu.
Prováděcí právní předpisy pak musí být v souladu s k nim nadřazeným zákonům a ústavním
zákonům. Od úpravy je možné se odchýlit, pokud to zákon výslovně nezakazuje, nebo z obsahu
nevyplývá opak. Zákoník práce obsahuje několik kogentních ustanovení, které zejména
v oblasti odměňování vymezují určitý rozsah, který nelze měnit (ustanovení o minimální mzdě,
některá ustanovení o výši příplatků atd.).
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Zvláštní postavení v systému pramenů pracovního práva tvoří kolektivní smlouvy
a vnitropodnikové normativní akty ve své normativní části, jejíž ustanovení jsou obecné povahy
a upravují celou skupinu právních vztahů neurčeného počtu a stejného druhu13. V rámci
kolektivních smluv rozlišujeme smlouvy vyššího stupně, které mají vyšší právní sílu
a podnikové smlouvy v rámci jednoho zaměstnavatele. Kolektivní smlouvy vyššího stupně
eviduje a ukládá Ministerstvo práce a sociálních věcí, které tyto oznamuje ve Sbírce zákonů.
Vnitropodnikové akty zohledňuje ve své úpravě i ZPr, který je označuje jako „vnitřní předpisy“
či „pracovní řád a v ustanovení § 306 stanoví vybraným zaměstnavatelům povinnost takový akt
vydat.
Za klíčovou právní úpravu je považován zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. Tento předpis má nejširší obecný dosah a je doplňován celou řadou dalších
předpisů, které společně tvoří celou legislativní oblast pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení. Svůj význam mají i zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. Na základě zásady subsidiarity
má v pracovním právu své místo i zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Oblast odměňování byla v minulosti upravena dvěma zákony: zákonem č. 1/1992 Sb.,
o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku a zákonem č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech. Oba tyto zákony byly zrušeny s účinností nového zákoníku práce k 1. 1. 2007.
Nyní je zásadní úprava obsažena v ZPr a částečně doplněna zákonem č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů a dalšími speciálními zákony, které upravují pracovní
podmínky určitých typů a skupin zaměstnanců. V této oblasti je vydávána i celá řada
prováděcích předpisů; mezi nejvýznamnější uvádím nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
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BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H.
Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 49.
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ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb.,
o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Samostatnou kapitolu tvoří legislativní vývoj v oblasti odměňování státních
zaměstnanců, který vyústil přijetím nového zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s účinností
od 1. 1. 2015. Z původně zamýšlené novely tehdy platného zákona č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech, se během projednávání v Poslanecké sněmovně stal
prostřednictvím tzv. komplexního pozměňovacího návrhu návrh zbrusu nového zákona
(bez důvodové zprávy).14 Po poněkud krkolomném projednání a množství úprav v rámci
sněmovních výborů a jednotlivých čtení, po přijetí jeho konečné verze zákon nabyl platnosti
6. 11. 2014. S výslednou podobou vyslovili svůj nesouhlas sněmovní strany Úsvit a KSČM,
tehdejší ministr a předseda Legislativní rady vlády Jiří Dientsbier i prezident Miloš Zeman.15
Bezprecedentním způsobem přijetí tohoto zákona se později zabýval i Ústavní soud16,
který tento postup označil za porušení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, tedy pochybení,
které je v rozporu s ústavou. Ústavní soud po zvážení případné derogace došel k závěru,
že ochrana hodnot materiálního právního státu, právní jistoty a efektivní ochrany ústavnosti
v tomto případě převážila nad zájmem na derogaci napadeného zákona.17 Od doby své platnosti
prošel již 24 novelizacemi (poslední novela provedená zákonem č. 285/2020 Sb., s účinností
od 1. 1. 2021). Za nejvýznamnější novelu poslední doby se dá považovat novela provedená
zákonem č. 35/2019 Sb., která bude v této práci ještě několikrát zmíněna.
V souvislosti s účinností tohoto zákona opět po několika významných změnách18
zároveň vznikla nová sekce pro státní službu, která je zaražena v rámci systemizace
na Ministerstvu vnitra. Svou činností se tato sekce snaží nahradit absenci důvodové zprávy
a postupy státních úředníků maximálně unifikovat pomocí celé řady metodických pokynů,
14

ERBSOVÁ, H. Zákon o státní službě: dobrý sluha nebo špatný pán? Právní rádce. Economia a.s, 2016(6).
ŠAFRÁNEK, O. Služební zákon přišel o tvář kvůli účinnosti. Právní rádce. Economia a.s, 2014(11).
16
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č.
234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
17
Bod 166, tamtéž
18
Např. původně zamýšlený vznik politicky nezávislého Generálního ředitelství státní služby při Úřadu vlády a
funkce tzv. „superúředníka“
15
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stanovisek a vzorových úkonů, které jsou uveřejňovány na internetových stránkách
Ministerstva vnitra. V rámci této sekce působí i Poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní
službu, který na tomtéž místě uveřejňuje závěry ze svého zasedání týkající se mnoha aspektu
státní služby.19

19

Ke dni 6. 12. 2019 bylo vydáno 34 takových závěrů.
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3. Obecná a společná ustanovení
3.1 Funkce mzdy
V první kapitole došlo k vymezení práce za úplatu jako jednoho ze základních znaků
závislé práce. Jako u každého tak podstatného institutu právní teorie i praxe postupem času
začala vymezovat funkce mzdy, které mohou sloužit i pro pojmové vymezení mzdy.
Tyto působí vně i uvnitř pracovněprávních vztahů, ať již jako celek, či dle jednotlivých částí.
Tyto funkce však nepůsobí nikdy izolovaně, ale naopak spolupůsobí vzájemně a současně.
Obecně lze dle teorie pracovního práva rozlišovat čtyři funkce mzdy. Jde o funkci motivační,
kompenzační, regulační a v neposlední řadě alimentační.
Motivační a stimulační funkce v sobě spojuje mzdu a odvedený pracovní výkon.
K motivaci zaměstnanců provádět svou práci v určitém množství a kvalitě zaměstnavatelé
používají různé formy odměňování. Zaměstnavatelé pochopitelně mají zájem poskytovat mzdu
tak, aby byli zaměstnanci motivovaní k co nejlepším výkonům v co největším objemu.
Zaměstnavatelé při stanovování výše mzdy posuzují nejen požadovaný objem a kvalitu práce,
ale i vzdělání, žádoucí odborné znalosti a léta praxe. Výše mzdy by u vedoucích pracovníků
měla reflektovat i komplikovanost i větší míru odpovědnosti za případné podřízené
zaměstnance. Teoreticky by tedy měla výše mzdy zaměstnance stimulovat i ke zvyšování
vlastních odborných znalostí a dalšímu profesnímu růstu. Zařadit do této kategorie
lze i zaměstnanecké výhody, jako jsou příspěvky na stravování, či u zaměstnavatelů, kteří jsou
organizační složkou státu, státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací
zřízenou územními samosprávnými celky Fond kulturních a sociálních potřeb. Pokud
to zaměstnavateli umožňuje ekonomická situace a je to jeho vůlí, může dojít ke zvyšování mezd
na základě výsledků práce, odměn pro jednotlivé zaměstnance; výše mzdy a odměn má za účel
zaměstnance motivovat k vyšším pracovním výkonům, svědomitějšímu přístupu k práci
a výsledkům, které mohou být pro zaměstnance vnitřně uspokojující a paralelně vedoucí
ke zvýšení produktivity práce a zájmu na hmotné odměně. Nástrojem může být jak samotné
stanovení celkové výše mzdy, její rozdělení ve vhodném poměru na nárokové a nenárokové
složky mzdy, úkolové či mimořádné odměny, zvyšování osobního ohodnocení a další.
Projevem této funkce je i tzv. „mzdová diferenciace“. Dle Sociologického ústavu
Akademie věd ČR je mzdová diferenciace definována jako „rozdíly ve mzdách odrážející
rozdíly v kvalifikaci, schopnostech a výkonu pracovníků i rozdíly v podmínkách jejich
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práce.“20 Této můžeme dosáhnout buď přímo, stanovením žádoucích relací absolutní výše
mzdy jednotlivých zaměstnanců, profesí nebo skupin ve struktuře mzdy. Mzdové podmínky
jsou v těchto případech stanoveny takovým způsobem, aby finální celková výše mzdy
jednotlivých zaměstnanců (nebo jejich skupin) závisela na míře splnění dílčích stanovených
cílů či kritérií, na nichž jsou jednotlivé mzdové složky předem určeným způsobem závislé.21
V závislosti na mnoha faktorech, jakými mohou být nejvyšší dosažené vzdělání, úroveň
obtížnosti, míra složitosti, míra odpovědnosti za podřízené zaměstnance a také i výsledek
kolektivní práce, zaměstnavatelé stanoví mzdové náležitosti a motivují tím zaměstnance
ke zvyšování kvalifikace a jejich odborné připravenosti.22
Fakt, že zaměstnanec tráví ve většině případů podstatnou část svého aktivního života
výkonem práce pro svého zaměstnavatele, by mzda měla člověku také kompenzovat.
Mezi faktory, které jsou spojeny s výkonem práce zaměstnancem v rámci kompenzační funkce
mzdy, můžeme zařadit například časovou náročnost (směnný provoz, práci v neděli, ve svátek),
obtížnost (ať již fyzickou či psychickou), pracovní podmínky a prostředí výkonu práce (ztížené
či rizikové prostředí, odloučená pracoviště). V praxi ji zaměstnavatelé realizují prostřednictvím
příplatků nebo samotné výše mzdy/platu, na jež ZPr zakládá nárok v ustavení § 114 až 118,
§ 124 až 133, ZSS v ustanovení § 146 až 151. Jedná se o příplatek za práci ve ztíženém
prostředí, v noci, práci ve směnném provozu apod. Kompenzační funkce nabývá obzvláštní
důležitosti pro účastníky pracovněprávních vztahů v oblastech činností, které je jeví jako více
rizikové a tedy potenciálně méně „atraktivní“ pro zaměstnance (zájem o práci v atomové
elektrárně).23
Další funkcí mzdy, která působí především vně pracovněprávních vztahů, je funkce
regulační. Mzda jako tržní hodnota práce u určitého zaměstnavatele, v určitém regionu, reguluje
výši mzdy mezi konkurenčními subjekty a zároveň akcentuje závislost výše výdělku na zájmu
potenciálních zaměstnanců o zaměstnání. Vzhledem k tržnímu hospodářství, ve kterém žijeme
od změny ekonomického systému od roku 1989, se i v oblasti trhu práce projevuje systém
poptávky a nabídky. V okamžiku, kdy převáží poptávka nad nabídkou, zvyšuje se i nabízená
mzda za poptávaná zaměstnání až do okamžiku naplnění poptávky. Tato skutečnost může
ovlivnit zájem občanů o vzdělání v konkrétním žádaném oboru a smluvní volnost
20
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zaměstnavatelů při sjednávání mzdy. Pomocí regulace mezd může společnost na jedné straně
uměle regulovat zájem či nezájem, společenskou prestiž profesí, interest potenciálních
zaměstnavatelů a straně druhé motivovat mladou pracovní sílu pro vzdělání v určitém odvětví,
či již zkušeným osobám na trhu práce usnadnit rozhodování pro oblast rekvalifikace. Do tohoto
mechanismu vstupuje i další proměnná a tou je podpora státu v nezaměstnanosti. Samotná výše
mzdy je také podstatným faktorem při rozhodování člověka, zda se vůbec bude aktivně účastnit
na trhu práce, zda se stane zaměstnancem či naopak bude využívat státní podpory
v nezaměstnanosti, pobírání sociálních dávek apod. Regulační funkce mzdy má význam
protiinflační či inflační. V národohospodářském rámci při porovnávání objemu a růstu
vyplacených mezd s objemem a růstem cen výrobků a služeb.24
Na mzdu se váží další instituty pracovního práva a odměňování plynoucí z právní
ochrany mzdy jako je minimální mzda, zaručená mzda, právo zaměstnance na výplatu mzdy
za vykonanou práci i přes platební neschopnost zaměstnavatele či náhrady mzdy při překážkách
v práci na straně zaměstnavatele. Toto nazýváme alimentační, sociální funkcí mzdy.
Pro územní region nebo státní útvar je i ukazatelem sociálního klimatu z celospolečenského
hlediska. Mzda je jeden z hlavních důvodů, proč laicky řečeno, člověk chodí do práce,
předurčuje sociální uvědomění člověka a životní úroveň nejen jeho, ale i celé jeho rodiny.
Funkce mzdy jako celek sice mohly být vymezeny teoretickou jurisprudencí, jistě však
nacházejí uplatnění v praxi při každodenním působení subjektů na trhu práce a v celostátním
ekonomickém prostředí.
Motivační a stimulační funkcí mzdy se zabýval i Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí
ze dne 10.5.2011 pod spis. značkou 21 Cdo 810/2010, pro ZP ve znění účinném do 30. 9. 2008.
Žalobce byl v tomto případě zaměstnancem žalovaného, kde se jeho mzdové nároky řídily
i třemi kolektivními smlouvami uzavřenými mezi žalovaným a odborovým svazem OS DOSIA.
Podle uvedených kolektivních smluv žalobci náležela mimo jiné i podílová mzda/motivační
odměna, závisející „na výši plně zaplacených přirážek z přepravně kontrolní činnosti
zaměstnance v příslušném měsíci“. Žalobce se tak „mnohokrát dostal do situace, že sice
vykonal svou práci na 100 % (tedy cestujícího bez platného přepravního dokladu zadržel
a sepsal s ním Dohodu s cestujícím), avšak část mzdy za tuto práci neobdržel“ ani v zákonném
termínu splatnosti mzdy (tj. nejpozději do konce následujícího měsíce, ve kterém byla práce
vykonána), neboť „již nemohl ovlivnit to, zda cestující zaplatí nebo nezaplatí přirážku
k jízdnému“. Podle názoru žalobce „vázání výplatního termínu na skutečnost, kterou nemůže
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ovlivnit, je v rozporu s dobrými mravy“ a také „odporuje základním zásadám spravedlivé
odměny za práci“.25
Soud v tomto případě považoval za zejména podstatné, zda byly naplněny předpoklady
pro vznik nároku na mzdu (její část) anebo, zda tato hlediska vyznačující zákonem stanovenou
či smluvenou skutkovou podstatu pro vznik mzdového nároku splněna nebyla. Je třeba rozlišit,
zda se jedná o nárokovou si nenárokovou složku mzdy. V případě nárokové složky mzdy
se jedná o mzdový nárok, který je zaměstnavatel povinen poskytnout, jestliže zaměstnanec
splní sjednané předpoklady a podmínky. Na nenárokovou složku mzdy vzniká nárok
až na základě zvláštního rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání, a to bez ohledu na splnění
dalších sjednaných předpokladů a podmínek pro její poskytnutí.
Uplatněním nárokových nebo nenárokových pobídkových složek mzdy je vyjádřena
stimulační a motivační funkce mzdy spočívající ve spojení určité formy mzdy s pracovním
výkonem zaměstnance. Závislost mzdy na žádoucím výkonu práce v předpokládaném množství
a kvalitě pak bývá vyjádřena stanovením předpokladů, které musí být splněny, aby zaměstnanec
mohl tuto mzdovou složku obdržet.
Část mzdy, kterou žalobce nárokoval, byla pobídkovou složkou mzdy a jejím účelem
„je motivovat zaměstnance k řádnému plnění povinností při provádění přepravní kontroly,
a to zejména ve vztahu k efektivnímu vymáhání přirážek k jízdnému“. Žalovaný využil svého
práva v souladu s legislativou tímto způsobem vyjádřit stimulační a motivační funkci této
mzdové složky spočívající v její závislosti na žádoucím výkonu práce žalobce nejen
v dostatečném množství, ale také kvalitě. Vzhledem k tomu, že nárok zaměstnance na mzdu
(její složku) vzniká až v okamžiku, kdy zaměstnanec splnil sjednané předpoklady, za kterých
mu má být mzda (její složka) poskytnuta, žalobce tak požadoval vyplacení i části mzdy,
na kterou mu dosud nárok nevznikl. Sjednané předpoklady pro vznik tohoto nároku (úplné
zaplacení přirážky k jízdnému) dosud nebyly splněny. NS jako dovolací soud žalobu zamítl
jako nedůvodnou.

3.2Principy odměňování
Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohody jsou obsažena v Hlavě I. Části
šesté ZPr. V ustanoveních § 109 až 112 jsou popsány obecné principy odměňování,
které se vztahují na všechny zaměstnance v tzv. podnikatelské sféře, stejně tak na zaměstnance
ve veřejné správě a také na zaměstnance, kteří jsou odměňovaní na základě dohod o pracích
25
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konaných mimo pracovní poměr. Mezi tyto jednotné principy řadíme ochranu
proti nepřiměřeně nízkým odměnám, princip spravedlivé odměny za vykonanou práci,
zákaz diskriminace, princip rovnosti, princip dvojího systému odměňování, smluvní princip
a princip ochrany mzdy.
Právní principy se projevují v praxi ať již v rámci legislativního procesu, tak při výkladu
práva před soudy a slouží k vyplňování mezer v právu. Pokud by došlo k rozporu
mezi uvedenými principy, rozhodující je ten, který je v dané situaci významnější.
Dá se tak konstatovat, že se principy vzájemně vyvažují.
3.2.1 Princip spravedlivé odměny, zákaz diskriminace
Princip spravedlivé odměny a zákazu diskriminace vychází na mezinárodní úrovni
z Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 100/1951, o stejném odměňování mužů a žen
za práci stejné hodnoty, z Úmluvy Organizace spojených národů o odstranění všech forem
diskriminace žen (CEDAW) z roku 1979, na regionální úrovni Rady Evropy z Evropské
sociální charty z roku 1961 a z Evropské úmluvy o lidských právech z roku 1950 (čl. 14,
Protokol 12).
Na evropské úrovni upravuje tento princip v primárním právu dřívější čl. 119 odst. 1
Smlouvy o Evropském hospodářském společenství, dřívější čl. 141 Smlouvy o Evropském
společenství, nyní čl. 157 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie následovně
1. Každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou
nebo rovnocennou práci.
2. „Odměnou“ ve smyslu tohoto článku se rozumí obvyklá základní či minimální mzda
nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti
nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním.
Rovnost odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví znamená, že:
a) se odměna za stejnou práci vypočítává při úkolové mzdě podle stejné sazby;
b) časová odměna za práci je stejná na stejném pracovním místě.
3. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem podle článku 251
po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření k uplatnění zásady
rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti
včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci.
4. S ohledem na zajištění úplné rovnosti mezi muži a ženami v profesním životě nebrání
zásada rovného zacházení členskému státu zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní
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výhody pro usnadnění profesní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení
či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře.
Dokumentem, který upravuje přímo zákaz diskriminace na evropské úrovni je směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
„V této souvislosti by zaměstnavatelé a osoby odpovědné za odborné vzdělávání měli být
podporováni v přijímání opatření pro boj proti všem formám diskriminace na základě pohlaví
a zejména v přijímání preventivních opatření proti obtěžování a sexuálnímu obtěžování
na pracovišti, v přístupu k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání,
v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Zásada stejné odměny za stejnou
nebo rovnocennou práci stanovená článkem 141 Smlouvy a rozvíjená ustálenou judikaturou
Soudního dvora představuje významné hledisko zásady rovného zacházení s muži a ženami
a podstatnou a nezbytnou součást acquis communautaire, včetně judikatury Soudního dvora
týkající se diskriminace na základě pohlaví.“26
Zákaz diskriminace, který se promítá do celého pracovního práva, nejen do oblasti
odměňování, vychází z českého ústavního pořádku a výše uvedeného mezinárodního
a evropského legislativního rámce. Obecné právo zaměstnance na spravedlivou odměnu
za práci je zakotveno v čl. 28, který v hlavě čtvrté LZPS stanoví: „Zaměstnanci mají právo
na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví
zákon“.
Dle čl. 41 LZPS je možné se tohoto práva domáhat pouze v mezích zákonů,
které toto ustanovení provádějí. K těmto zákonům řadíme zejména zákoník práce a zákon
o státní službě, dále pak i například zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké
sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu,
ve znění pozdějších předpisů, nebo zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky.
Ustanovení § 16 odst. 1 ZPr jakožto obecné antidiskriminační ustanovení „ukládá všem
zaměstnavatelům povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich
pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění
peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu
v zaměstnání.“
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Základní podmínkou pro zajištění práva na spravedlivou odměnu za práci je zakotvení
práva zaměstnance a odpovídající povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci podle
pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění
jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy,
smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, v § 38 odst. 1 písm. a) ZPr. V pracovněprávním
vztahu, který by obsahoval ustanovení, které by v jakékoliv formě vylučovalo právo
zaměstnance na odměnu, by se k takovému ustanovení nepřihlíželo ve smyslu § 4a odst. 4 ZPr.
Dle ustanovení § 346c ZPr ani sám zaměstnanec nemůže zaměstnavatele zprostit povinnosti
poskytnout mu mzdu, plat, odměnu z dohody a jejich náhrady, odstupné, odměnu za pracovní
pohotovost a náhradu výdajů příslušejících zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce.
Odchýlí-li se smluvní strany od této úpravy, nepřihlíží se k tomu.27
Na vnitrostátní úrovni působí zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací, ve znění pozdějších předpisů – tzv. antidiskriminační
zákon (dále jako „ADZ“) již déle než deset let a společně se zákoníkem práce a zákonem
o zaměstnanosti poskytují rámec zásady zákazu diskriminace v právní úpravě nejen pracovního
práva, ale i jiných právních odvětvích.
Dle antidiskriminačního zákona lze rozlišovat několik druhů diskriminace, ke kterým
může docházet i v pracovně-právních vztazích. V § 2 odst. 2 ADZ rozlišuje diskriminaci
na přímou a nepřímou a uvádí, že za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování
pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Odstavec 3 specifikuje
diskriminační důvody, kterými jsou rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace,
věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor, a státní příslušnost
(v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelné Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie).
Další výčet diskriminačních důvodů obsahují i § 16 odst. 2 ZPr a § 4 odst. 2 ZZam.
Tyto se z velké části kryjí s důvody dle ADZ, navíc ale obsahují shodně některé speciální
důvody (státní občanství, sociální původ, rod, jazyk, zdravotní stav, majetek, manželský
a rodinný stav a vztah nebo povinnost k rodině, členství a činnost v politických stranách nebo
politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů). Odlišně
od ADZ ZPr formuluje zakázané důvody diskriminace v případech rasového a etnického
původu, náboženství, politického nebo jiného smýšlení. Co se týče ZZam, v něm vyjmenované
zakázané diskriminační důvody se shodují s úpravou v ZPr, však je možné se jich dovolávat
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pouze v případě uplatňování práva na zaměstnání. I ZSS v § 98 odkazuje na § 16 a 17 ZPr,
tato ustanovení mají být použita obdobně. Jako další z příkladů předpisu, které obsahují
ustanovení o zákazu diskriminace ve služebních vztazích, uvádím zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, v platném znění, kde je zákaz diskriminace upraven v § 2 odst. 3.
Lze tedy konstatovat, že taxativní důvody upravené v ADZ, byly v oblasti
pracovněprávních vztahů rozšířeny speciální úpravou v ZPr a ZZam, která se v případě
diskriminace v pracovněprávních a potažmo služebních vztahů uplatní v této rozšířené podobě.
Naopak definice zásadních pojmů a možnosti právní ochrany před diskriminací obsahuje ADZ.
Dle názoru autorek odborného článku28 se o diskriminaci v právním smyslu jedná pouze
v případech, kdy dochází k rozdílnému zacházení z výše uvedených diskriminačních důvodů.
V praxi však mohou nastat i další situace, které by měly být označeny „pouze“ jako nerovné
zacházení, kde diskriminační důvod absentuje.
Odst. 3 definuje přímou diskriminaci jako „takové jednání, včetně opomenutí,
kdy se s jednou

osobou

zachází

méně

příznivě,

než

se

zachází

nebo

zacházelo

nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického
původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského
vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo
použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků, i z důvodu státní
příslušnosti.“
Naproti tomu nepřímou diskriminací je „takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě
zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených
v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud
toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky
k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.“29
Zákon také definuje další pojmy, jakými jsou nepřiměřené zatížení, povolání, sociální výhody
či zdravotního postižení.
Pro účely tohoto zákona je v § 5 odst. 1 ADZ poměrně široce definován i pojem
odměňování. Odměňováním se pro účely tohoto zákona rozumí veškerá plnění, peněžitá nebo
nepeněžitá, opakující se nebo jednorázová, která jsou přímo nebo nepřímo poskytována osobě
při závislé činnosti. Obecným příkladem správné praxe za dodržení tohoto principu je situace,
kdy muž a žena vykonávající stejnou práci u jednoho zaměstnavatele jsou odměňování totožně
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za stejných podmínek. Dle Mgr. Evy Nehudkové, právničky Kanceláře veřejného ochránce
práv se Ochránce při řešení konkrétních případů již několikrát vyjádřil k tomu,
co je odměňováním podle antidiskriminačního zákona. Dospěl v průběhu let mimo jiné
k závěru, že odměňování zahrnuje například i příspěvky na penzijní připojištění, prémie
i příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb.30
Výše uvedené předpisy obsahují i úpravu výjimek z tohoto zákazu. Dle § 16 odst. 4 ZPr
se za diskriminaci nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá,
že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel
sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci
se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání
nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů
uvedených v ADZ.
„Diskriminace

ve

mzdách

je

nejčastějším

případem

porušování

rovnosti

v pracovněprávních vztazích mezi muži a ženami. Není žádným tajemstvím, že téměř čtvrtina
zaměstnaných žen má za stejnou práci nižší mzdu než muži. Nelze to však ve všech případech
považovat za jejich diskriminaci. Rozdíl ve výši mzdy mezi muži a ženami může být ovlivněn
několika hledisky. Teprve jsou-li ve svých výsledcích stejná, můžeme mluvit o diskriminaci
a o oprávněnosti žen domáhat se např. mzdového rozdílu soudní cestou. Jinak řečeno:
zaměstnanec nemá nárok na stejnou mzdu při výkonu stejné práce, liší-li se některé z hledisek
uvedené v ZPr.“31
Mezi hlediska uvedená v § 109 a 110 ZPr se řadí složitost, odpovědnost a namáhavost
práce, dále pak obtížnost pracovních podmínek, pracovní výkonnost a dosahované pracovní
výsledky. Mnohá omezení mohou vyplývat z požadovaného stupně vzdělání, rozsahu odborné
praxe, složitosti technického zařízení ve výrobě, obsluhy strojů apod. Některá povolání jsou
svou zvláštní povahou přímo určena nebo naopak zakázána určitým typům zaměstnanců,
jako jsou ženy, těhotné ženy či mladiství (viz Hlava IV ZPr Zvláštní pracovní podmínky
některých zaměstnanců, např. manipulace s těžkým břemeny, práce ve výškách).
Rovněž nemůže jít o diskriminační jednání zaměstnavatele, jestliže nepřijme na toto místo
např. osobu, která nemůže pracovat v určité profesi, kterou jí zakazuje lékařský posudek nebo
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jde-li o druh práce, kde se vyžaduje zvláštní zdravotní způsobilost (např. řidič z povolání,
pokrývač apod.).32
V souvislosti s výše uvedenou Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES
a její předchůdkyní Směrnicí Rady ES 75/117/EHS33 autorka práce považuje za vhodné zmínit
i několik soudních rozhodnutí, které její výklad přinesl. V relativně krátkém čase po účinnosti
této směrnice přišlo rozhodnutí, které položilo základní stavební kámen dalším následujícím
rozhodnutím. Tímto rozhodnutím je rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 4. 1976
ve věci 43/75, Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena,
CELEX N. 61975CJ0043, kde soud řekl: „Zásada rovného odměňování pro muže a ženy
stanovená v článku 119766 je jedním ze stavebních kamenů společnosti a lze se na ni odvolat
před národními soudy. Tyto soudy jsou povinny zajistit ochranu práv, která tato zásada dává
jednotlivcům, zejména v případě forem diskriminace, které vycházejí přímo z ustanovení
právních předpisů nebo kolektivních smluv, stejně jako v případech, kdy muži a ženy dostávají
různou odměnu za stejnou práci vykonávanou ve stejném podniku nebo firmě, ať soukromé,
nebo veřejné.“
Ve věci Gisela Rummler v. Dato-Druck GmbH34 Soudní dvůr stanovil mantinely
pro využití kritéria svalové náročnosti či obtížnosti práce v klasifikačním systému pracovních
pozic, kdy výše uvedená směrnice tato kritéria obecně nezakazuje využívat pro: „účely
stanovení výše odměny, pokud s ohledem na povahu pracovních úkolů práce vyžaduje využití
určitého stupně tělesné síly a pokud systém jako celek s uvážením ostatních kritérií nedovoluje
diskriminaci z důvodu pohlaví. Ze směrnice zejména vyplývá:
-

kritéria, kterými se řídí mzdová klasifikace, musí zaručit, že práce, která je objektivně
stejná, přináší stejnou odměnu bez ohledu na to, zda ji vykonává muž nebo žena,

-

využití hodnot, které vycházejí z průměrného výkonu pracovníků jednoho pohlaví,
jako základu pro určení míry namáhavosti nebo těžkosti určité práce zakládá
diskriminaci z důvodu pohlaví a je v rozporu se směrnicí,

-

aby klasifikační systém pracovních pozic nebyl diskriminační, musí brát v úvahu
kritéria, která zohledňují kvality zaměstnanců obou pohlaví, a to v rozsahu, v jakém
to dovoluje povaha vykonávaných činností.“
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Výklad k procesní povinnosti unesení důkazního břemena při sporu o netransparentním
mzdovém systému přinesl rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 17. 10. 1989 ve věci
109/88,

Handels-

og

Kontorfunktionarernes

Forbund

I

Danmark

v.

Dansk

Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss, CELEX N. 61988CJ0109. „Směrnice
75/117 o rovném odměňování mužů a žen musí být vykládána v tom smyslu, že zaměstnavatel,
jehož mzdový systém je zcela netransparentní, je povinen prokázat, že jeho postup
při odměňování není diskriminační, jestliže zaměstnankyně dokáže, že u poměrně velkého počtu
zaměstnanců je průměrná odměna žen nižší než u mužů.
Pokud by mělo použití kritérií jako je mobilita, vzdělání nebo délka zaměstnání
u zaměstnance systematicky působit v neprospěch zaměstnankyň, může zaměstnavatel
ospravedlnit využití kritéria mobility, pokud se jím rozumí schopnost přizpůsobit se variabilní
pracovní době a různým místům výkonu práce, jestliže doloží, že je taková schopnost pro výkon
konkrétních úkolů zaměstnanců nezbytná, ale nemůže je použít, pokud takové kritérium
zahrnuje kvalitu vykonané práce. Zaměstnavatel může ospravedlnit využití kritéria vzdělání,
pokud doloží, že je takové vzdělání potřebné pro výkon konkrétních úkolů zaměstnance.
Zaměstnavatel nemusí poskytovat zvláštní odůvodnění pro využití kritéria délky zaměstnání,
protože toto kritérium úzce souvisí se zkušeností, která obecně umožňuje zaměstnanci
vykonávat svou práci lépe.“
V našem vnitrostátním právu v případě diskriminačního jednání zaměstnavatele
je „nezbytnou podmínkou pro to, aby se zaměstnanec mohl úspěšně domáhat (tzv. zdržovací
neboli negatorní žalobou), aby bylo upuštěno od porušování práv a povinností vyplývajících
z práva na rovné zacházení (diskriminace), aby toto porušování (diskriminace) trvalo, popř.
aby existovalo bezprostřední nebezpečí (hrozba) jeho uskutečnění či opakování v budoucnu.
Z toho plyne, že právní prostředek tohoto druhu nemá místo tam, kde porušování práv
a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení (diskriminace) již bylo ukončeno
(dokonáno) a netrvá, popř. kde neexistuje žádné bezprostřední nebezpečí (hrozba)
jeho uskutečnění či opakování v budoucnu. Pro posouzení, zda jsou splněny podmínky pro to,
aby bylo zaměstnavateli uloženo upustit od porušování práv a povinností vyplývajících z práva
na rovné zacházení (diskriminace), je přitom rozhodující stav v době vyhlášení rozsudku
(§ 154 odst. 1 o. s. ř.). Domáhá-li se žalobkyně v projednávané věci (mimo jiné), aby bylo
upuštěno od jejího rozdílného odměňování oproti jiným (žalobkyní vyjmenovaným)
zaměstnancům žalovaného, měl se odvolací soud vzhledem k výše uvedenému zabývat nejen
tím, zda došlo k jí tvrzené diskriminaci v době před podáním žaloby (v období roku 2012 –
2013), ale též tím, zda k tvrzenému porušování práv a povinností vyplývajících z práva na rovné
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zacházení docházelo i po podání žaloby a zda tento stav trval, popř. existovalo bezprostřední
nebezpečí (hrozba) jeho uskutečnění či opakování v budoucnu, i v době rozhodování odvolacího
soudu.“35
Pokud je zaměstnanec diskriminován, může podat návrh na zahájení řízení z důvodů
diskriminace k příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, případně k místně příslušnému
obecnému soudu. Tímto soudem je v prvním stupni příslušný okresní soud v tříčlenném
senátu.36 Veřejný ochránce práv je dle § 21b písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném
ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zmocněn poskytnout obětem diskriminace
metodickou pomoc právě při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace.
Veřejný ochránce práv v souladu s tímto ustanovením také přispívá k prosazování práva
na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost,
pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový
názor a za tímto účelem mimo výše uvedenou metodickou pomoc také provádí výzkum,
zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací a zajišťuje
výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty.

3.2.2 Rovnost v odměňování
Poprvé se s pojmem spravedlivého odměňování v rámci ZPr setkáváme již
ve všeobecných ustanoveních, konkrétně v ustanovení § 1a písm. c), dále pak § 16 odst. 1.
Znění ustanovení § 110 ZPr vyplývá z požadavku výše uvedené Směrnice 75/11/EHS, jímž
Česká republika splnila svou povinnost přijmout do vnitrostátní legislativy opatření, která
umožní všem zaměstnancům domáhat se stejné odměny za stejnou práci nebo za práci stejné
hodnoty (míněno všem zaměstnancům v rámci jednoho zaměstnavatele). Zároveň dle § 363 ZPr
se v případě § 110 odst. 1 jedná o ustanovení, kterým se zapracovávají předpisy Evropské unie
a od takových se nelze odchýlit. Tato obligatorní povinnost ovšem neplatí, jde-li o odchýlení
ve prospěch zaměstnance (které ovšem splňuje základní zásady pracovněprávních vztahů,
především zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace)37.
Zásada rovnosti v sobě nese automaticky i požadavek na posouzení samotné hodnoty
prací. Tato zásada se pak v praxi projevuje ve dvou fázích procesu odměňování, konkrétně
při samotné tvorbě mzdového systému, tzv. „mzdové diferenciaci“ a případně pak při porušení
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, pod spis. značkou 21 Cdo 2262/2018.
Řízení na základě § 10 ADZ je řízením sporným.
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§ 4a odst. 3 ZP
36

32

této zásady mezi dvěma zaměstnanci, kdy se jeden z nich domnívá, že oba vykonávají stejnou
práci, ale s odlišnou odměnou, nebo v případě, kdy oběma je přiznána stejná odměna, ale jeden
se domnívá, že vykonává práci vyšší hodnoty.38
Zaměstnavatel musí znát hodnotu prací svých zaměstnanců, a to již v okamžiku,
kdy je sestavován vnitřní katalog prací a sjednávaná výše odměny v pracovněprávních
ujednáních. V oblastech, kde jsou zaměstnanci odměňováni platem je tato úvaha značně
zjednodušena díky existenci vládního katalogu prací a funkcí39. Toto nařízení stanoví zařazení
prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci
poskytován plat. V příloze k tomuto nařízení katalog prací stanoví zařazení prací do platových
tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.40
Riziko diskriminace je tedy značně vyšší v oblasti, kdy jsou zaměstnanci odměňováni mzdou.
Dle autorů41 v prostředí podnikatelské sféry, kde dominuje smluvní princip
při sjednávání výše mzdy či výše mzdy závisí na rozhodnutí zaměstnavatele, jsou možnosti
diskriminace ve způsobu odměňování daleko větší. Dále se diskriminace v podnikatelské sféře
může projevit ve volbě formy mzdy (časová, úkolová či s prémiemi). Přesto i v nepodnikatelské
sféře může docházet k diskriminaci v rámci fakultativních složek platu či zařazování
do tarifních tříd.
Pojem „stejná práce, práce stejné hodnoty“
Odst. 2 stejného ustanovení definuje stejnou práci nebo práci stejné hodnoty jako „práci
stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo
srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti
a výsledcích práce.“
Pojmem „stejná práce“ se Soudní dvůr zabýval již v roce 1999 v případu
Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse v. Wiener Gebietskrankenkasse42
se zohledněním zvláštních skupin zaměstnanců, jako jsou psychologové a terapeutičtí lékaři.
„Ke stanovení, zda dvě různé skupiny zaměstnanců, kteří zdánlivě vykonávají totožné úkoly,
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TOMŠÍ, I. Stejná mzda, plat a odměna z dohody za stejnou práci a práci stejné hodnoty. In PICHRT, Jan. Zákoník
práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552609-0. Dostupné on-line z právního informačního systému ASPI.
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Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.
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Ustanovení § 1 a § 2 nařízení vlády č. 222/2010 Sb., v platném znění.
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BĚLINA, Miroslav a Jan PICHRT. Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. V Praze: C.H.
Beck, 2017. Academia iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-667-8. Str. 233.
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 11. 5. 1999 ve věci C-309/97, Angestelltenbetriebsrat der
Wiener Gebietskrankenkasse v. Wiener Gebietskrankenkasse, CELEX N. 61997CJ0309.
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ale nemají stejné vzdělání nebo profesní kvalifikaci k výkonu svého povolání, vykonávají
stejnou práci ve smyslu článku 119 Smlouvy a směrnice 75/117, je nezbytné určit, zda jsou
tyto dvě skupiny zaměstnanců ve srovnatelné situaci při zvážení povahy úkolů přidělovaných
oběma skupinám, požadavků na vzdělání pro výkon takových úkolů a pracovních podmínek,
za nichž tyto úkoly vykonávají.
To není případ takových skupin zaměstnanců, jako jsou psychologové a lékaři
zaměstnaní jako terapeuti, kteří s ohledem na jejich odlišné vzdělání a rozdílnou kvalifikaci,
která z toho vyplývá a na jejímž základě byli přijati, vykonávají odlišné úkoly a povinnosti.
Pro účely výše uvedených ustanovení proto nelze použít pojem „stejná práce“, pokud jsou
stejné činnosti po delší dobu vykonávány osobami, jejichž kvalifikace k výkonu jejich povolání
se liší.“
V tomtéž roce soud zkoumal, zda může být za diskriminační považováno poskytování
jednorázové odměny zaměstnankyním, které čerpají mateřskou dovolenou, jakožto kompenzaci
pracovních nevýhod, které vznikají v důsledku jejich nepřítomnosti na pracovišti (např. žena
čerpající mateřskou dovolenou nemohla být povýšena, že bude mít při návratu do zaměstnání
v důsledku své nepřítomnosti kratší praxi, že nemůže žádat zvýšení mzdy, že se nemůže účastnit
vzdělávání a že její adaptace po návratu z mateřské dovolené bude ztížena, protože povaha
práce se v důsledku technologického vývoje neustále mění). Zásada rovného odměňování podle
článku 119 Smlouvy o ES768 poskytnutí takové odměny nebrání, jelikož ženy a muži
se nachází v rozdílné situaci, a tudíž k porušení zásady nedochází.43
Mezi další rozhodnutí zabývající se výkladem pojmu stejné práce patří i Rozsudek
Soudního dvora Evropské unie ze dne 28. 2. 2013 ve věci C-427/11, Margaret Kenny a další
v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance a Commissioner
of An Garda Síochána, CELEX N. 62011CJ0427. „Článek 141 ES1210 a směrnice Rady
75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy musí být vykládány v tom smyslu,
že: - zaměstnanci vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, pokud lze mít - s ohledem
na soubor činitelů, jako je povaha práce, podmínky odborné přípravy a pracovní podmínky
– za to, že se nacházejí ve srovnatelné situaci, což přísluší posoudit vnitrostátnímu soudu;
- v rámci nepřímé mzdové diskriminace musí zaměstnavatel prokázat objektivní odůvodnění
zjištěného rozdílu v odměňování mezi zaměstnanci, kteří se považují za diskriminované,
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Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 16. 9. 1999 ve věci C-218/98, Oumar Dabo Abdoulaye a další
v. Régie nationale des usines Renault SA, CELEX N. 61998CJ0218.
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a referenčními osobami; - odůvodnění zaměstnavatele týkající se rozdílu v odměňování, jenž
vykazuje známky diskriminace na základě pohlaví, se musí týkat referenčních osob, které byly
- vzhledem k tomu, že je jejich situace vyjádřena použitelnými statistickými údaji, které se týkají
dostatečného počtu jedinců, nejsou vyjádřením čistě nahodilé či přechodných jevů, a obecně
mají vypovídající hodnotu - zohledněny vnitrostátním soudem při posouzení uvedeného rozdílu,
a - zájem na dobrých pracovních vztazích může být zohledněn vnitrostátním soudem spolu
s dalšími skutečnostmi, které mu umožní posoudit, zda jsou rozdíly ve výši odměn dvou skupin
zaměstnanců způsobeny objektivními faktory prostými diskriminace na základě pohlaví, jakož
i zda jsou v souladu se zásadou proporcionality.“
Na výše uvedená rozhodnutí lze navázat i vnitrostátním rozsudkem Nejvyššího soudu
ze dne 20. 12. 2016, pod spis. značkou 21 Cdo 436/2016, který obsahoval úpravu ZPr ve znění
účinném do 30. 6. 2012. V tomto případě se žalobce domníval, že je s jeho osobou nerovně
zacházeno, což se mělo projevovat: „v odlišném způsobu nastavení úkolové mzdy na různých
pracovištích žalovaného, zejména pak v nastavení způsobu stanovení výše úkolové mzdy
žalobce jako ošetřovatele skotu v teletníku Třísov oproti ostatním zaměstnancům žalovaného
pracujícím na obdobných pozicích v ošetřovně mladého skotu Chlum“ a „odstranit následky
nerovného zacházení se žalobcem tím, že mu zaplatí částku ve výši 51 997 Kč“ s úrokem
z prodlení ve výši 7, 75 % z částek a za dobu, jež rozvedl.“
Soud v této věci vyložil pojem „stejné práce nebo práce stejné hodnoty“ jako práci
vykonávanou i zaměstnavatele různými zaměstnanci, jestliže jde o práci shodnou
nebo srovnatelnou z hlediska všech srovnávacích kritérií uvedených v ustanovení § 110 odst. 25 zák. práce; není-li shoda (srovnatelnost) v některém z těchto komparačních kritérií, nejedná
se o stejnou práci nebo práci stejné hodnoty ve smyslu ustanovení § 110 odst. 1 zák. práce.44
Soud v projednávané věci konstatoval, že výše uvedená podmínka stejné práce nebo
práce stejné hodnoty nebyla naplněna, neboť žalobce jako ošetřovatel v teletníku Třísov
nevykonával práci ve stejných ani srovnatelných podmínkách jako ošetřovatel býků v OMD
Chlum, neboť pracovní prostředí ošetřovatele v OMD Chlum bylo – jak vyplývá ze skutkových
zjištění soudů - rizikovější z hlediska hrozby úrazu při manipulaci s býky (oproti témuž riziku
při manipulaci s telaty na pracovišti žalobce). Opačný závěr nelze dovozovat bez dalšího z toho,
že žalovaný pro účely stanovení úkolové mzdy za obě práce použil jako kritérium přírůstek
hmotnosti skotu, neboť shodnost cíle práce ošetřovatele telat i práce ošetřovatele býků, kterým
je dosažení přírůstku hmotnosti ošetřovaného skotu, není totéž, co shodnost nebo stejná
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.12.2016, pod spis. značkou 21 Cdo 436/2016.
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hodnota prací z hlediska komparačních kritérií uvedených v ustanovení § 110 odst. 2-5
zák. práce. Žalovaný se tedy v této věci nerovného zacházení při odměňování nedopustil a soud
žalobu zamítl. Žalobce využil svého práva opravného prostředku a podal stížnost k Ústavnímu
soudu ČR. Ten pod spis. značkou III. ÚS 867/17 ze dne 17. 7. 2019 tuto stížnost zamítl, jelikož
napadená soudní rozhodnutí nevybočují z mezí ústavnosti, resp. že jejich závěry jsou
z ústavněprávních pozic přijatelné.
Ve všech výše uvedených rozhodnutích akcentuje pojmový prvek stejného
zaměstnavatele. Tato zásada se ze své podstaty nemůže aplikovat mezi zaměstnanci odlišných
zaměstnavatelů. Dle výkladu Ing. Tomšího u jednoho zaměstnavatele přesto mohou nastat
situace, kdy zaměstnanci vykonávající stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, nedostávají
stejnou odměnu. Může se jednat o společnost, která působí například na celém území
České republiky a výdělek zaměstnanců z lokalit s vysokou výdělkovou úrovní se bude lišit
u zaměstnanců z lokalit s nízkou výdělkovou úrovní. Pokud zaměstnavatel dodrží prvky této
zásady u všech zaměstnanců v totožné lokalitě, nemusí se nutně jednat o porušení této zásady.
S tímto Ing. Tomší souhlasí: „Formalistickým lpěním na všeobecném dodržování této zásady
by se popírala směrovací a alokační funkce mzdy nebo platu.“45.
Tento výklad ovšem překonal Nejvyšší soud jedním ze svých velmi čerstvých
rozhodnutí ve sporu bývalého zaměstnance Petra Hradila s bývalým zaměstnavatelem - Českou
poštou s.p.46 V původně podané žalobě u Obvodního soudu pro Prahu 1 se pan Hradil domáhal,
aby byla žalované České poště s.p. uložena povinnost zaplatit mu 105 000 Kč spolu
se zákonným úrokem z prodlení, který v žalobě specifikoval. Žalobce uvedl, že na základě
pracovní smlouvy ze dne 28. 6. 2011 pracoval od 1. 7. 2011 do 11. 10. 2015 u žalované jako
řidič na pracovní pozici označené kódem 432050 „v tarifním stupni 05 v obvodu SPU Olomouc
02“. Ačkoli popis základních pracovních činností „typové pozice 432050 (řidiče)“ v tarifním
stupni 05 je pro všechny zaměstnance žalované, bez ohledu na jejich zařazení do jednotlivých
regionů, stejný, mzdovým výměrem ze dne 17. 3. 2015 byla žalobci určena základní tarifní
mzda 18 080 Kč a výkonová mzda „až do výše 1 810 Kč“, zatímco řidiči Janu Smutnému,
který pracoval v regionu Praha, byla mzdovým výměrem ze dne 17. 3. 2015 určena tarifní mzda
ve výši 21 260 Kč a výkonová mzda 2 130 Kč, a po jeho přeřazení na stejnou pracovní pozici
do regionu Brno byla jmenovanému zaměstnanci mzdovým výměrem ze dne 10. 7. 2015 určena
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tarifní mzda 18 080 Kč a výkonová mzda 1 810 Kč. Projednávaná věc byla posuzována podle
ZPr ve znění účinném do 24. 11. 2015. Žalobce se domníval, že se jeho bývalý zaměstnavatel
dopouštěl nerovného zacházení v odměňování, porušováním zásady stejné odměny za stejnou
práci nebo práci stejné hodnoty. Za tohoto skutkového stavu závisí napadený rozsudek
odvolacího soudu (mimo jiné). Soudy se zabývaly otázkou, zda má skutečnost,
že mzdy zaměstnanců za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty se v jednotlivých regionech
liší, za následek nerovné zacházení při odměňování. V projednávané věci soudy obou stupňů
posuzovaly naplnění zásady rovného zacházení v odměňování zaměstnanců vykonávajících
srovnatelnou práci u zaměstnavatele, který působí na celém území České republiky a jeho
jednotlivá

pracoviště

se

proto

nacházejí

v

různých

lokalitách

s odlišnými

sociálněekonomickými podmínkami. „Skutečnost, že nabídka na trhu práce je v těchto městech
(regionech) vyšší, má své logické dopady ve výši mzdy zaměstnanců, o něž zaměstnavatelé
„bojují“ nabídkou lepších pracovních podmínek, včetně mzdových, tj. ve vyšší obecné ceně
(hodnotě) práce. Uvedené však přesto neopodstatňuje závěr, že je zachována zásada rovného
zacházení v odměňování zaměstnanců téhož zaměstnavatele, kteří vykonávají srovnatelnou
práci v rozdílných regionech České republiky, i v případě, kdy jsou tito zaměstnanci
odměňováni různou mzdou zaměstnavatelem stanovenou (určenou) nebo sjednanou
s přihlédnutím k sociálněekonomickým podmínkám daného regionu, ve kterém vykonávají
práci… Z hlediska zásady rovného odměňování podle ustanovení § 110 zák. práce nejsou
pro posouzení, zda se v konkrétním případě jedná o stejnou práci nebo o práci stejné hodnoty,
významné (nepředstavují komparační kritérium ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 zák. práce)
sociálněekonomické podmínky a jim odpovídající výše nákladů na uspokojování životních
potřeb v místě, kde zaměstnanec na základě pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává
práci.“47 Dovolací soud dovolání žalované z výše uvedených důvodů zamítl.
Při zkoumání problematiky stejné práce a práce stejné hodnoty se autorka práce po celou
dobu setkávala s totožným výkladem, který se objevoval jak komentářích k ZPr,
tak v odborných článcích. Proto považuje toto rozhodnutí v této oblasti za přelomové.
Předpokládá, že stejně tak, jak bylo toto rozhodnutí probíráno ve sdělovacích prostředcích, bude
v blízké budoucnosti probíráno i odborníky na pracovněprávní legislativu.
Zásada stejné práce nebo práce stejné hodnoty se uplatní i na zaměstnance, kteří jsou
odměňováni na základě dohody o pracovní činnosti, o provedení práce, či dočasně přiděleného
agenturního zaměstnance (§ 309 odst. 5 ZPr) nebo u zaměstnance z jiného členského státu
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Evropské unie, který je vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb (§ 319
odst. 1 písm. f) ZPr).
Srovnání „stejné práce, práce stejné hodnoty“
Ustanovení § 109 odst. 4 ZPr, potažmo ustanovení § 110 odst. 2 ZPr, obsahuje výčet
určitých faktorů, díky kterým lze vyjádřit hodnotu práce a jednotlivé pracovní pozice
tak v rámci diferenciace mezd mezi sebou porovnat. Zákon mezi tyto parametry řadí:
•

složitost, odpovědnost a namáhavost práce,

•

obtížnosti pracovních podmínek,

•

pracovní výkonnost

•

a dosahované pracovní výsledky.
Ustanovení § 110 odst. 3, 4 a 5 pak popisuje jednotlivé aspekty do většího detailu.
Odst. 3 stanoví, že: „Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle

vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti
předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry
odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení
negativních vlivů práce.“48
Vzděláním je míněno vzdělání potřebné pro výkon práce, nikoliv vzdělání, kterého
zaměstnanec dosáhl.49 Do tohoto parametru může zaměstnavatel zařadit požadavek
na konkrétní stupeň vzdělání, ale i různé odborné certifikace, či požadovaná studia
k rozšiřování a prohlubování kvalifikace. Pod praktické znalosti a dovednosti potřebných
pro výkon určité práce může zaměstnavatel zařadit především praktické hledisko,
kdy zaměstnanec má splňovat požadavky na konkrétní pracovní postupy, zkušenosti a přístupy
pro řešení praktických problémů. Složitost předmětu práce zohledňuje složitost práce
s pracovními nástroji nebo i složitost produktu.
U organizační a řídící náročnosti lze posuzovat, zda v sobě pracovní náplň zahrnuje
i vedení zaměstnanců, manažerskou obtížnost, rozdělování a kontrolu plnění úkolů podřízených
zaměstnanců. Dalším z hledisek je míra odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost,

48

§ 110 odst. 3 ZP
Příručka pro personální agendu a odměňování zaměstnanců [online]. MPSV, TREXIMA, spol. s r.o., 2020 [cit.
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která se odvíjí od míry pravděpodobnosti vzniku takových škod, jejich možného rozsahu,
následky a náročností, předcházení těmto škodám a jejich odstraňování.50
Lze také posuzovat fyzickou a smyslovou zátěž. Na trhu práce působí množství
společností, které se zabývají ergonomií pracovního prostředí a vytvořením takového
pracovního místa, kde by bylo dosaženo odpovídajícího pracovního výsledku v optimálním
pracovním prostředí. V poslední době stále více nabývá na důležitosti i faktor duševní zátěže,
zejména míru stresu při výkonu pracovní činnosti a riziko možného syndromu vyhoření.
Odst. 4 stanoví, že: „Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů
vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci
v noci nebo práci přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních
vlivů pracovního prostředí a podle rizikovosti pracovního prostředí.“51
V rámci obtížnosti pracovních podmínek dochází k rozlišení pracovní doby rozdělené
do směn (dvousměnný, třísměnný či nepřetržitý provoz), nepravidelné rozvržení pracovní doby,
uplatnění konta pracovní doby. Zvýšenou obtížnost pracovních podmínek zaměstnancům
pak kompenzují příplatky, které ZPr upravuje v příslušných ustanoveních v Hlavě II a III.
Blíže jsou těmto příplatkům věnovány další kapitoly této práce.
K faktoru škodlivosti, obtížnosti, rizikovosti a dalším negativním vlivům Ing. Tomší
uvádí: „ … působení … prachu, chemických látek, směsí chemických látek s předpokládaným
aditivním účinkem, pracovních procesů s rizikem chemické karcinogenity, ustáleného
a proměnného hluku nebo impulsního hluku, vibrací přenášených na zaměstnance,
mikroklimatických podmínek, vědomého zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji
nebo přenášeči, zvýšeného tlaku nebo radiační činnosti. Dalšími negativními vlivy může být
ohrožení života a zdraví při výkonu prací v nepřátelském prostředí nebo jinak nepříznivém
prostředí, ve výškách, nad volnou hloubkou, pod hladinou, v podmínkách časového
nebo prostorového omezení apod.“52
Odst. 5 stanoví, že: „Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality
prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují
podle množství a kvality.“53
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Do oblasti intenzity a kvality prováděných prací lze zahrnout např. míru flexibility,
tj. jak rychle je zaměstnanec schopen přizpůsobit se změnám podmínek a prostředí. Jsou také
profese, kde jsou vyžadovány určité tvůrčí schopnosti, kreativní činnost, komunikativnost
se zákazníky, sociální empatie, výřečnost a podobné.
Výsledky práce se posuzují podle množství (kvantity) a kvality. „Tato hlediska
se odvozují od normy kvality nebo od sjednaných podmínek kvality, jako je například počet
a druh reklamací, zvýšená spotřeba materiálu, prodloužení termínů plnění, opotřebení
nástrojů, počet a rozsah odstávek strojů a zařízení, spotřeba pohonných hmot.“54
Pokud chce zaměstnavatel nastavit proces odměňování zaměstnanců spravedlivě,
nepostačí pouze zohlednit výše uvedená hlediska. Každému jednotlivému aspektu je nezbytné
přiřadit jakou důležitost pro zaměstnavatele má, a to nejlépe vůči ostatním hlediskům
a ty následně dále odstupňovat. I přes to, že legislativa takové postupy neupravuje,
každý zaměstnavatel musí tímto procesem projít, aby bylo riziko diskriminace eliminováno
na nejvyšší možnou míru.
Mimo právní úpravy na úrovni Evropského práva a rozhodovací praxe SDEU je nutné
zmínit i Směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec
pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Poměrně bohatá soudní praxe však reflektuje,
že i přes legislativní rámec je výklad pojmových znaků stejné práce a práce stejné hodnoty stále
problematický. Těmto praktickým otázkám se věnuje i Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,
v. v. i., v rámci výzkumné činnosti pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V článku z roku
2018 se autoři snažili představit příklad dobré praxe ve společnosti, která se rozhodla vytvořit
vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. „K určení složitosti,
odpovědnosti a namáhavosti práce bylo ve firmě vydefinováno šest hlavních faktorů. Každý
z faktorů je hodnocen pomocí vydefinovaného stupně, přičemž stupeň 1 je stupněm nejnižším
a stupeň šest je stupněm nejvyšším.“ Šest hlavních faktorů tvoří: zodpovědnost za konečné
výsledky, znalosti a dovednosti potřebné pro vykonání práce, svoboda jednání, řešení problémů
a rozhodování, plánování a organizování, vedení lidí a komunikace. Samotné hodnocení
pak probíhá zápisem do standardizovaného formuláře, kde je hodnocen stupeň jednotlivých
faktorů dle nejnáročnější činnosti, kterou zaměstnanec na hodnocené pozici vykonává.
Následně se vypočítán průměr z jednotlivých stupňů, který určí výsledné ohodnocení.
Dle autorů článku byl systém v době publikace článku testován a zaměstnavatel řešil především
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praktické otázky, jako byly váhy jednotlivých faktorů, či časová a administrativní náročnost
zavedené tohoto systému. Osobně se domnívám, že je takovýto projekt přínosný, především
podpoří zaměstnavatele v invenci vlastních systémů odměňování, které jsou v souladu
se zákonem. Zaměstnavatel má být ten, kdo má největší přehled o pracovních náplních svých
zaměstnanců, a tak dokáže aspekty jednotlivých pracovních pozic v hodnocení při zachování
rovného přístupu zohlednit a zároveň splnit svou zákonnou povinnost odměny diferencovat.
Souhlasím však i se „stinnou stránkou“ takového hodnocení, které si zaměstnavatel nechá
zpracovat externí společností, především se záměrem ušetřit vlastní společnosti administrativní
a časové kapacity. Tím je „omezený vhled externích zpracovatelů či určitá netransparentnost
řešení“.55

3.2.3 Dvojí systém odměňování – podnikatelská x nepodnikatelská sféra
I pracovní právo se jako další právní odvětví muselo přizpůsobit sociálním a politickým
změnám ve společnosti, které přinesla Sametová revoluce, pád socialismu a později vznik
samostatné České republiky. Od principu odměny na základě společenské prospěšnosti
a centrálně plánovaného pracovního výkonu se celý systém přesunul k tržně ekonomickým
vztahům s úpravou kolektivního vyjednávání.
Postupem

času

se

tak

přirozeně

vydělily

dvě

sféry

dnes

označované

jako „podnikatelská“ a „nepodnikatelská, resp. rozpočtová sféra“.
V podnikatelské sféře se regulace objemu vyplácených mzdových prostředků
v podmínkách tržní ekonomiky nepřipouští. První úpravu komplexně obsahuje ZPr (v období
od 1. 1. 1992 do 1. 1. 2007 obsahoval úpravu zákon č. 1/1992 Sb., zákon o mzdě, odměně
za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů). Tato úprava
je rámcového charakteru principem „co není zakázáno, je dovoleno“ a v nejvyšší možné míře
se zde uplatňuje smluvní princip, který je popsán níže. Odměňování v podnikatelské sféře
upravuje část šestá ZPr, Hlava II. Zaměstnanci jsou odměňováni mzdou, včetně naturální mzdy.
Právní úprava odměňování v nepodnikatelské sféře má kogentní povahu, které odpovídá
i opačný princip „co není dovoleno, je zakázáno“. Zde je regulace pravidlem, které se projevuje
jak v objemu platových prostředků, tak v systemizaci zaměstnanců odměňovaných platem,
prostřednictvím které jsou regulovány jejich počty. Organizace, které své zaměstnance
odměňují platem, prostředky na odměny získávají rozpočtovými opatřeními ze státního
55
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rozpočtu nebo z rozpočtu svého zřizovatele, jsou tedy státem regulovány za účelem ochrany
veřejných prostředků a nakládání s nimi. Obdobně jako u mzdy v dřívější právní úpravě
existoval zákon o platu56, dnes je odměňování upraveno v části šesté, Hlavě III. Zaměstnanci
jsou odměňováni platem, jehož výše je regulována, a to jak výší minimální a zaručené mzdy,
tak ustanoveními, které stanoví maximální možnou výši platu či příplatku. Regulaci napomáhá
i platový systém, který je založen na zařazení zaměstnanců do 16 platových tříd a 12 platových
stupňů a katalog prací.

3.2.4 Smluvní princip
Na princip dvojího systému odměňování velice úzce navazuje i smluvní princip.
Je možné konstatovat, že tento princip nachází své uplatnění právě s růstem tržní ekonomiky
v zemi po roce 1992 v souvislosti s možností sjednat mzdu v pracovní či kolektivní smlouvě
a obzvlášť je tato zásada akcentována s přijetím dnes platného a účinného ZPr. Původní
Zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb., znění účinné od 18. 8. 2006 do 31. 12. 2006 – byl
kogentní povahy a ovládán zásadou „co není dovoleno, je zakázáno“. Tato zásada byla
se vznikem samostatné České republiky a přijetím Ústavy (čl. 2 odst. 4) a LZPS (čl. 2. odst. 3)
proměnila na opačnou, tedy „co není zakázáno, je dovoleno“. „Kogentní charakter právní
úpravy by se měl projevit pouze tam, kde existuje veřejný zájem a kde je skutečně nezbytná
ochrana zaměstnanců, a v ostatním by byla umožněna dohoda smluvních stran s tím, že bude
nadále rovněž umožněno uzavírání i jiných než ZPr upravených smluv. Účastníkům
pracovněprávních vztahů se nově otevřela nejen možnost upravit práva a povinnosti jinak než
stanoví zákon, ale také možnost upravit to, co ZPr neřeší vůbec. Obecně nové zvolení koncepce
nepochybně odpovídá charakteru soukromoprávnímu, je liberálnější než úprava předchozí
a rozšiřuje smluvní volnost účastníků.“57
ZPr hranice pro použití smluvní volnosti vymezuje v možnostech odchylné úpravy práv
nebo povinností v pracovněprávních vztazích v ustanovení § 4a ZPr. Samotné znění tohoto
ustanovení bylo napadeno u Ústavního soudu. ÚS pak v nálezu Pl. ÚS 83/06 (č. 116/2008 Sb.)
pak konstatoval, že: „napadený § 2 odst. 1 (ve spojení s dalšími odstavci tohoto ustanovení
a dalšími relevantními ustanoveními ZPr, zejména § 363 odst. 1, 2) je pro adresáty
komplikovaný a do značné míry i neurčitý. V důsledku zvolené legislativní techniky
56

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech.
57
VALENTOVÁ, Klára. Zákoník práce: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2018. 3. vydání. Beckova edice komentované
zákony. ISBN 978-80-7400-534-3. Dostupné on-line z informačního právního systému BECK ONLINE.

42

lze na mnoha místech ZPr jen velmi obtížně a neurčitě usuzovat na to, jaký zákaz chtěl vlastně
zákonodárce vyjádřit. Ke znakům právního státu a mezi jeho základní hodnoty neoddělitelně
patří princip právní jistoty, jehož komponentou je i předvídatelnost práva. Z tohoto pohledu
však bylo vymezení kogentních norem v ZPr realizováno způsobem natolik komplikovaným
a vágním, že byl narušen princip srozumitelnosti, přehlednosti a jasnosti právního řádu,
jak byl ÚS v jeho dosavadní judikatuře opakovaně konstatován.“ „ÚS proto přisvědčil návrhu
na zrušení § 2 odst. 1 s výjimkou věty první a věty čtvrté, neboť obecně deklarovaná liberální
úprava umožňující rozšíření smluvní volnosti účastníků pracovněprávního vztahu je v důsledku
založení kogentní povahy početné řady norem omezována v takovém rozsahu, že smluvní
volnost jako základ vztahu zaměstnance a zaměstnavatele popírá a pokud vůbec nějaký prostor
pro svobodu vůle otevírá, tak pouze a jen ve prospěch jedné ze smluvních stran. Po nálezu
ÚS Pl. ÚS 83/06 (č. 116/2008 Sb.) zůstala z celého původního § 2 odst. 1 pouze věta první
a čtvrtá.“58
„Zaměstnavatelé, zaměstnanci i odborové organizace mají volnost při sjednávání práv,
které vyplývají z pracovního poměru nebo z dohod o pracovní činnosti nebo o provedení
práce.“59 Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší
nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví ZPr nebo kolektivní smlouva
jako nejméně nebo nejvýše přípustné. K takové úpravě může dojít smlouvou (pracovní
smlouvu, tzv. manažerskou smlouvou nebo i dohodou o provedení práci či pracovní činnosti),
jakož i vnitřním předpisem (viz § 305 ZPr). K úpravě povinností zaměstnance však smí dojít
jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud ustanovení zapracovává předpisy
Evropských společenství, je možné se od nich odchýlit pouze ve prospěch zaměstnance
(viz § 363 ZPr). Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo
vnitřní předpis poskytuje, nepřihlíží se k tomu.
Smluvní volnost je omezena pouze příslušnými ustanoveními ZPr a nařízením vlády
č. 567/2006 Sb., které se zaobírají nejnižší možnou sazbou mzdy, tedy minimální a zaručenou
mzdou. Žádný předpis ovšem neupravuje nejvyšší možnou úroveň mzdy. Lze se odchýlit
od ustanovení, kde to zákonodárce výslovně uvedl, např. stanovením jiné minimální výše
příplatku za práci v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek.
Smluvní princip se ze své podstaty uplatní v maximální možné míře u zaměstnanců,
kteří jsou odměňováni mzdou, a to v pracovní, kolektivní či jiné smlouvě, případně
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ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo určí mzdovým výměrem. Kolektivní
smlouvou lze uložit povinnosti pouze zaměstnavatelům a odborovým organizacím, nelze
tak činit u zaměstnanců. V jejich případě je možné nad rámec zákonné úpravy založit nároky,
které pro ně mají jistou výhodu, např. lepší pracovní podmínky, valorizace mezd atd. Pokud
se jedná o individuální pracovní smlouvu se zaměstnancem, za předpokladu dodržení zásad
rovného zacházení a zákazu diskriminace, v této může zaměstnanec na základě dvoustranné
dohody na sebe vzít i více povinností, než mu zákon stanoví.
Zaměstnavatelům je tak doporučováno v rámci odměňování stanovit komplexní úpravu
práv a nároků ve svém jednostranném právním jednání, či při zachování základních zásad
odměňování i dvoustrannou dohodou. K jednostranným právním jednáním budou patřit vnitřní
předpisy zaměstnavatele (§ 305 ZPr), pracovní řády (§ 306 ZPr), vnitřní mzdové předpisy
(§ 113 odst. 1 ZPr) a další.60 Vnitřním předpisem však nelze zaměstnanci stanovit další
povinnosti, než jim ukládá zákon, bez výjimky.
Ustanovení upravující odměňování zaměstnanců platem jsou kogentní povahy
(viz § 122 ZPr). Smluvní princip tak lze uplatnit v souvislosti s výplatou platu, nebo při bližším
specifikování kritérií pro stanovení podmínek zápočtu, praxe nebo přiznávání nadtarifních
složek platu v kolektivní smlouvě. V zásadě se tak smluvní princip u platu neuplatní.
Zásadu

smluvní

volnosti

Nejvyšší

soud

řešil

i

v rozsudku

spis.

značka

21 Cdo 3976/2013 ze dne 08. 06. 2015 podle ZPr ve znění účinném do 13. 9. 2009. Žalobce
se v tomto případě domáhal částky 48 000 Kč s úroky z prodlení, které představovaly ušlou
mzdu za dobu 23 měsíců, kdy pracoval u žalované společnosti. Částka vycházela z rozdílu
mezd, kdy žalobce pracoval u žalované společnosti na pozici kuchaře se mzdou 15 000 Kč
měsíčně a mzdy jeho kolegy, který pracoval na stejné pozici ve stejné, údajně tedy vykonával
stejnou práci, ale za mzdu 17 000 Kč měsíčně. Žalovaná společnost namítala, že zaměstnanci
nevykonávají práci stejné hodnoty, neboť kolega s vyšší mzdou měl vyšší dosažené vzdělání
a delší praxi. Souběžně s pracovní smlouvou měl u stejné zaměstnavatelky uzavřenou i dohodu
o odborném vedení žáků. Jak ovšem vyplývá ze skutkového stavu zjištěného soudem, žalobce
se projevoval jako nespolehlivý zaměstnanec, který byl upozorňován na možnost okamžitého
zrušení pracovního poměru.
Pokud se zaměstnavatel při sjednávání mzdy odchýlí od ustanovení § 110 odst. 1 ZPr,
„v takovém případě je v souladu se zásadou smluvní volnosti, aby zaměstnavatel
v individuálním případě platně stanovil nebo sjednal se zaměstnancem odměnu,
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která přesahuje mzdu jinak poskytovanou za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty.
Tato smluvní volnost ale není neomezená, nemůže být absolutní, neboť musí respektovat
odpovídající práva a oprávněné zájmy zaměstnavatele nebo jiných zaměstnanců, zejména musí
být v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů, mezi které náleží rovněž
zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (srov. též § 16 zák.
práce). Rozpor se zásadou rovného zacházení při sjednávání mzdy v individuálním případě
v porovnání s ostatními zaměstnanci vykonávajícími stejnou práci znamená vybočení
ze zákonného rámce, jde o protiprávní stav, který by zaměstnavatel mohl napravit jen tak,
že stejný nárok zajistí i ostatním zaměstnancům. Za těchto okolností může být mzda
s jednotlivým zaměstnancem stanovena či sjednána „nad rámec rovného zacházení“
a v jeho prospěch jedině tehdy, je-li pro to věcný důvod představující ve srovnání s jinými
zaměstnanci určitou konkurenční výhodu, popřípadě, že by rozdílné zacházení bylo podstatným
požadavkem nezbytným pro výkon práce. Jestliže naopak zaměstnavatel bez věcných důvodů
zaměstnanci stanoví či s ním sjedná, byť „v jeho prospěch“, odměnu za práci, která
je v porovnání s ostatními zaměstnanci vykonávajícími stejnou práci nebo práci stejné hodnoty
v rozporu se zásadou rovného zacházení, jde o porušení právní povinnosti; zaměstnanec,
který byl nerovným zacházením postižen, má právo domáhat se náhrady takto vzniklé újmy
podle ustanovení § 265 odst. 2 zák. práce.“61
V tomto případě dovolací soud přisvědčil žalované, která v odměně vyjádřila „hodnotu
práce zaměstnance, jako je vzdělání, délka praxe, zkušenosti, spolehlivost apod., které teprve
ve svém souhrnu umožní ohodnotit jeho postavení na trhu práce obecně a jeho přínos
pro zaměstnavatele zvlášť. Odvolací soud proto dospěl důvodně k závěru, že ze strany žalované
nelze dovodit nerovné zacházení.“62 Nejvyšší soud ČR dovolání zamítl.

3.2.5 Ochrana mzdy
Princip ochrany mzdy vychází opět z mezinárodních dokumentů. V první řadě
je to Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, platný od roku 1976.
Jakožto součást mezinárodní úmluvy o lidských právech v části III., zejména v čl. 6 a 7,
kde je v čl. 6 bod 1 zakotveno: „právo každého na příležitost vydělávat si na živobytí svojí
prací, kterou si svobodně vybere nebo přijme, a učiní příslušné kroky k ochraně tohoto práva.“

61

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 8. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3976/2013, uveřejněný pod číslem 35/2016
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní.
62
Tamtéž.

45

V Čl. 7 „smluvní strany Paktu uznávají právo každého člověka na spravedlivé a uspokojivé
pracovní podmínky, které zajišťují zejména: a) odměnu, která poskytuje jako minimum všem
pracovníkům: (i) spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli
rozlišování, přičemž zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší než jaké mají
muži, se stejnou odměnou za stejnou práci; (ii) slušný život pro ně a jejich rodiny, v souladu
s ustanoveními tohoto Paktu…“. Na mezinárodní úrovni je nutno zmínit i Úmluvu mezinárodní
organizace práce č. 95 o ochraně mzdy, která má postavení úmluvy dle čl. 10 Ústavy České
republiky.
Princip ochrany mzdy se do vnitrostátního práva promítá ve dvou rovinách. Zaprvé jde
o zakotvení výše mzdy (minimální výše mzdy) a zadruhé o navazující instituty, které ochrání
mzdu při její výplatě (případně splatnosti). V podnikatelské sféře minimální mzdové podmínky
určuje zákoník práce, vyšší mzda může být dohodnuta v kolektivní, pracovní či jiné smlouvě.
Přesně opačně jsou podmínky nastaveny pro zaměstnance, kteří jsou odměňováni platem,
legislativní rámec představuje maximální limit, který nelze překročit ani kolektivní smlouvou
či vnitřním platovým předpisem.
Minimální mzda
Důvodová zpráva k ZPr zdůrazňuje zejména ochranu práv pro všechny zaměstnance
v pracovněprávním vztahu, tedy i na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, k čemuž
má sloužit i úprava minimální mzdy. „Z celospolečenského hlediska je minimální mzda
významným prostředkem motivace k zaměstnanosti a k upřednostňování pracovních příjmů
před příjmy sociálními.“63
Institut minimální mzdy je upraven v ustanovení § 111 ZPr, jehož úprava vychází
z Charty základních práv pracujících. Příslušná výše minimální mzdy je dle uvážení vlády
aktualizována v nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci
ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon však v uvedeném
ustanovení uvádí nejnižší sazby jak měsíční, tak hodinové odměny. Sazby nejnižších úrovní
zaručených mezd jsou stanoveny ve smyslu úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 26/1928,
o zavedení metod stanovení minimálních mezd (č. 439/1990 Sb.). Zákon dále v uvedeném
ustanovení pro určení výše minimální mzdy vylučuje „mzdu a plat za práci přesčas, příplatek
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za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu
a v neděli.“64 Výše by obecně měla po provedených srážkách dosahovat částky životního
minima. Z ustanovení § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. plyne, že odměnu je nutno
přepočítat na skutečně odpracované hodiny, což se uplatní například v případech,
kdy má zaměstnanec zkrácenou pracovní dobu, nebo čerpal dovolenou, či mu výkon
zaměstnání znemožnily překážky v práci). Pokud odměna nedosáhne výše minimální mzdy, má
zaměstnavatel ze zákona povinnosti zaměstnanci poskytnout doplatek právě až do výše
minimální mzdy. Takový doplatek se pak stane součástí mzdy, platu nebo odměny z dohody.
„Příliš vysoká minimální mzda však může být zejména u zaměstnavatelů odměňujících mzdou
kontraproduktivní, protože bezprostředně ovlivňuje výši nákladů zaměstnavatele na mzdy,
a v případě, že jsou tyto náklady příliš vysoké, nemotivuje ke zřizování nových pracovních míst,
ale může naopak vést k jejich redukci.“65
V prostředí Evropské unie kromě České republiky upravuje minimální mzdu zákonem
či zákonným ustanovením celkem 21 zemí. Statistický úřad Evropské unie v roce 2017
uveřejnil žebříček výše minimální mzdy v EU, včetně uvedení procentuální změny oproti roku
200866. Z tohoto srovnání plyne, že Česká republika se řadí mezi země s nejnižší měsíční
minimální mzdou, kdy se od ledna roku 2008 do 1. 1. 2017 minimální mzda zvýšila z 8 000 Kč
na 11 000 Kč, nominálně o 37,5 %. Dle hlavní ekonomky pobočky Raiffeisenbank je ovšem
takové srovnání zavádějící a větší vypovídací hodnotu má vztah minimální a průměrné mzdy
a to, zda se tyto hodnoty od sebe vzdalují, nebo se k sobě přibližují. Minimální mzda odpovídá
přibližně 40 % průměrné mzdy a v Čechách ji pobírá přes 100 000 osob.67
I pro odměnu z dohody platí, že nesmí být nižší než minimální mzda. Jak bylo uvedeno
výše,

pokud

odměna

z dohody

nedosahuje

výše

odpovídající

minimální

mzdě,

pak je zaměstnavatel povinen takovému zaměstnanci poskytnout doplatek ve výši tohoto
rozdílu. Dle aktuálního výkladu JUDr. Smutné se ustanovení ZPr týkající se zaručené mzdy
na odměnu z dohody nevztahují. Pokud však budeme postupovat v souladu se základní zásadou
rovného zacházení, pak jestliže zaměstnanec pracují na základě dohody vykonává stejnou práci
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nebo práci stejné hodnoty jako zaměstnanec v pracovním poměru, pak by zaměstnavatel měl
respektovat i ustanovení o zaručené mzdě.68
Mezi významnou judikaturu v této oblasti autorka práce uvádí rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 20. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 29/2013 (ZPr ve znění účinném do 31. 7. 2007).
Žalobkyně se žalobou podanou dne 31. 3. 2010 u Okresního soudu v Českých Budějovicích
domáhala, aby jí žalovaný zaplatil na náhradě za účelně vynaložené náklady spojené s léčením
a na náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti s úroky z prodlení
"v zákonné výši". Žalobkyně byla u žalovaného zaměstnána jako montážní dělnice
a ze zdravotních důvodů ukončila se žalovaným pracovní poměr dohodou. Lékařskými
posudky byly u žalobkyně "ohlášeny" nemoci z povolání a následně byla žalobkyni přiznána
invalidita pro "duševní onemocnění", které nebránily, aby žalobkyně nemohla - kdyby tu nebyly
nemoci z povolání - vykonávat práci montážní dělnice u žalovaného. Protože "příslušná
pojišťovna" odmítá poskytnout odškodnění v plné výši, domáhá se žalobkyně svých nároků
u soudu.
Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí
z povolání jsou podle ustanovení § 366 odst. 2 zák. práce nemoc z povolání, vznik škody
a příčinná souvislost mezi nemocí z povolání a vznikem škody.
Škoda, která vzniká následkem nemoci z povolání, spočívá též ve ztrátě na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti (při uznání plné nebo částečné invalidity). Ke ztrátě
na výdělku dochází proto, že pracovní schopnost zaměstnance byla následkem nemoci
z povolání snížena (omezena) nebo zanikla, a účelem náhrady za tuto ztrátu je poskytnout
přiměřené odškodnění zaměstnanci, který není schopen pro své zdravotní postižení způsobené
nemocí z povolání dosahovat takový výdělek, jaký měl před poškozením.
Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání plné nebo
částečné invalidity) ve výši rozdílu mezi výdělkem zaměstnance před vznikem škody
a výdělkem dosahovaným zaměstnancem po zjištění nemoci z povolání s připočtením
případného plného nebo částečného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu
zaměstnanci přísluší také tehdy, je-li v době vzniku práva na náhradu veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání.
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Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovním poměru nebo
v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr; mzda,
plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda.
Právní úprava uvedená v ustanovení § 371 odst.3 větě první zák. práce, řečeno jinak,
tímto způsobem vytváří - jak správně uvádí dovolatelka - fikci výše výdělku poškozeného
zaměstnance po zjištění nemoci z povolání v případě, že zaměstnanec je v době vzniku práva
na náhradu za ztrátu na výdělku veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
S dovolatelkou lze souhlasit také v tom, že "minimální mzda není jen jedna" a že výše
minimální mzdy je odstupňována podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění
zaměstnance, aniž by bylo významné, jaký mají tyto vlivy původ. Činí-li například minimální
mzda zaměstnance ve věku 18 až 21 let po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru
90% základní sazby minimální mzdy [srov. § 4 písm. a) nařízení vlády č. 567/2006 Sb.],
považuje se minimální mzda v této výši ve smyslu ustanovení § 371 odst.3 věty první zák. práce
za výdělek takového zaměstnance po zjištění nemoci z povolání, i když je tu základní sazba
minimální mzdy snížena z důvodu, který nesouvisí (a ani nemůže souviset) s následky nemoci
z povolání.
Z uvedených důvodů dospěl dovolací soud k závěru, že za výdělek po zjištění nemoci
z povolání se považuje ve smyslu ustanovení § 371 odst.3 části první věty za středníkem
zák. práce výdělek ve výši minimální mzdy určený podle sazby, kterou se řídí minimální mzda
poškozeného zaměstnance podle ustanovení § 111 odst.2 zák. práce a podle ustanovení § 2 a 4
nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný, neboť spočívá
na chybném právním posouzení věci. Nejvyšší soud České republiky proto napadený rozsudek
podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za středníkem o.s.ř. zrušil a věc podle ustanovení
§ 243b odst. 3 věty první o.s.ř. vrátil odvolacímu soudu (Krajskému soudu v Českých
Budějovicích) k dalšímu řízení.
Rozhodnutím aktuálnějšího data je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2019,
sp. zn. 21 Cdo 4254/2018 (ZPr ve znění účinném do 31. 12. 2018).
Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Semilech domáhal, aby mu žalovaný
zaplatil doplatek náhrady za ztrátu na výdělku spolu se zákonným úrokem z prodlení a aby mu
platil peněžitý důchod od 1. 11. 2016 do budoucna. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že utrpěl
při výkonu zaměstnání u žalovaného v profesi elektromontér pracovní úraz, pro jehož následky
byl uznán částečně invalidním, že z důvodu zdravotní nezpůsobilosti k dosavadní práci
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elektromontéra rozvázal pracovní poměr. Od té doby je stále veden na úřadu práce
jako nezaměstnaný, že vedlejší účastník, u kterého je žalovaný pojištěn, mu hradí náhradu
za ztrátu na výdělku při uznání invalidity a že náhrada za ztrátu na výdělku se při nezměněných
poměrech stále snižuje, neboť s každou změnou výše minimální mzdy mu vedlejší účastník
náhradu za ztrátu na výdělku snižuje o zvýšení minimální mzdy, i když valorizace průměrného
výdělku před vznikem škody zvýšení minimální mzdy nekompenzuje. Namítal, že tímto
postupem je zcela popřen smysl valorizací průměrného výdělku poškozených před vznikem
škody, že tento problém se týká jen těch poškozených, jejichž odpovědný zaměstnavatel je
pojištěn pro případ své odpovědnosti za pracovní úrazy u vedlejšího účastníka, a má být
legislativně řešen novelou zákoníku práce, jejíž účinnost se dá očekávat v průběhu roku 2017,
a že návrh novely vychází z modelu řešení, kterého se dovolává žalobce v žalobě. Uvedl,
že vedlejší účastník by při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku měl započítávat minimální
mzdu ve výši, jež byla platná v době vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku.
Očekával-li žalobce, že po jeho zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání v roce
2009 nebude minimální mzda měněna (zvyšována), nelze toto jeho očekávání považovat
za legitimní, neboť z ustanovení § 111 odst. 2 věty první zákoníku práce vyplývá, že výši
základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry
vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance stanoví vláda s přihlédnutím k vývoji mezd
a spotřebitelských cen, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku, a právní úprava
minimální mzdy nevylučuje ani to, že sazby minimální mzdy vztahující se na zaměstnance
s omezeným pracovním uplatněním budou zvýšeny na úroveň základních sazeb tak,
že zaměstnanec s omezeným pracovním uplatněním vykonávající práci po stanovenou týdenní
pracovní dobu 40 hodin bude mít nárok na minimální mzdu ve stejné výši jako zaměstnanec
bez omezení pracovního uplatnění.
Odvolací soud rovněž přehlédl, že základní sazba minimální mzdy zjištěná podle
ustanovení § 111 odst. 2 zákoníku práce a podle ustanovení § 2 a 4 nařízení vlády o minimální
mzdě se použije - jak se výslovně podává z ustanovení § 2 tohoto nařízení vlády
– pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Jestliže je poškozený zaměstnanec schopen
vykonávat jinou vhodnou práci jen v kratší pracovní době (na zkrácený pracovní úvazek),
odpovídá smyslu a účelu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti
(jak o tom bylo pojednáno výše), aby se k této snížené pracovní schopnosti přihlédlo a aby
se vycházelo ze sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní
doby ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 nařízení vlády o minimální mzdě. V tomto případě
se tedy za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání považuje ve smyslu
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ustanovení § 371 odst. 3 části první věty za středníkem zákoníku práce (§ 271b odst. 3 části
první věty za středníkem zákoníku práce ve znění účinném od 1. 10. 2015) výdělek ve výši
minimální mzdy určený podle sazby minimální mzdy poškozeného zaměstnance snížené
úměrně zkrácené pracovní době (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2016
sp. zn. 21 Cdo 1647/2015). Odvolací soud se proto měl zabývat též tím, zda žalobce, který byl
uznán invalidním, byl schopen vykonávat jinou vhodnou práci ve stanovené týdenní pracovní
době 40 hodin, nebo jen v kratší pracovní době (na zkrácený pracovní úvazek).
Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; protože nejsou
podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání
a ani pro změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud České republiky jej
(včetně akcesorických výroků o náhradě nákladů řízení a o soudním poplatku) zrušil
(§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího
soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky rovněž
toto rozhodnutí (včetně doplňujícího usnesení) a věc vrátil soudu prvního stupně (Okresnímu
soudu v Semilech) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).
Výše uvedené nařízení stanoví mimo jiné také nejnižší úroveň zaručené mzdy a zejména
podmínky, za kterých je poskytována zaměstnancům, kteří nemají mzdu sjednanou v kolektivní
smlouvě a zaměstnancům, kteří jsou odměňováni platem.
Součástí dlouho očekávané a celkem 5 let připravované novely zákoníku práce69 měl
být dle původního návrhu i mechanismus upravující valorizaci minimální mzdy, tedy její
navyšování ve vazbě na průměrnou mzdu v národním hospodářství. V konečné schválené verzi,
která vstoupí v platnost 1. 1. 2021, však toto řešení absentuje. Dle názorů odborníků byla sice
novelizace připravována tak, aby v souladu se zásadou flexicurity byly vyslyšeny potřeby
jak zaměstnavatelů tak zaměstnanců. Toto ovšem v konečném důsledku vedlo k rezignaci
na úpravu některých bezesporu potřebných institutů, jakým byla právě nastíněná úprava
navyšování minimální mzdy.70 Na toto téma se v odborném článku vyjádřili i zástupci
nadnárodní korporace, HR společnosti a ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu
a dopravy ČR. Všichni uvedení se shodli na tom, že taková úprava by byla vítaná, ale zájmové
skupiny se nedokázali shodnout na výši valorizačního koeficientu. Návrh byl formulován tak,
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že se měla výše minimální mzdy od roku 2020 (potažmo 2021) zvyšovat tak, aby vždy od ledna
výše odpovídala jedné polovině průměrné mzdy z předloňského roku. V praxi se však
neprokazuje, že by původně zamýšlená úprava vyústila ve větší nátlak na růst mezd ostatních
pozic. „Spíše vidíme případy, kdy podnikatelé vyplácejí minimální mzdu a zbytek peněz na ruku,
aby se vyhnuli platbám sociálního a zdravotního pojištění. Vyšší minimální mzda ubírá tento
prostor.“71
Pro úplnost autorka práce uvádí, že na základě nařízení vlády č. 347/2019 Sb. došlo
s účinností od 1. 1. 2020 ke zvýšení základní sazby minimální mzdy o 1 250 Kč na 14 600 Kč
za měsíc, resp. o 7,50 Kč na 87,30 Kč za hodinu.72
Zaručená mzda
Pojem „zaručené mzdy“ se v § 112 ZPr objevil v rámci tzv. „nového zákoníku práce“,
účinného od 1. 1. 2007. Toto ustanovení představuje „garanci písemně přiznaných práv
(nároků) v oblasti odměňování“73.
Zaručená mzda je zákonem přiznána pouze zaměstnancům odměňovaným v rámci
pracovního poměru a nepoužije se pro zaměstnance odměňovaných na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr. ZPr v § 112 odst. 2 dál poskytuje ochranu zaměstnancům,
kteří nemají odměnu sjednanou v kolektivní smlouvě a zaměstnancům, kterým se poskytuje
plat. ZPr zde opět zmocňuje vládu, aby svým nařízením určila nejnižší úrovně zaručené mzdy,
a to diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak,
aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy.
K 1. 1. 2020 se práce řadí do 8 skupin. Pro zaměstnance odměňovanými platem se jedná
o 2 platové třídy z celkových 16, pro zaměstnance odměňovanými mzdou jsou obecné
charakteristiky seskupeny i dle příkladu prací dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. V odst. 3
se potom uvádějí zásady pro povinné doplatky do zaručené mzdy.
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3.3 Systémy odměňování, katalogy prací, platový tarif
Jak bylo uvedeno již několikrát v předešlých kapitolách, u zaměstnavatelů, kteří své
zaměstnance odměňují platem, jsou zaměstnanci zařazeni v rámci platového systému
do 16 platových tříd a 12 platových stupňů. Tento systém je založen ZPr, a především
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V oblasti státní služby
je základem zákon o státní službě a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby,
ve znění pozdějších předpisů, které stanoví jednotlivé obory státní služby, které státní
zaměstnanci vykonávají.
Plat je takovým zaměstnancům určen i prostřednictvím platového tarifu,
jež představuje základní nárokovou složku platu. Zaměstnanec je v souladu s ustanovením
§ 123 ZPr platovým tarifem zařazen do platové třídy a platového stupně, které společně tvoří
základní pilíře odměňování platem. Zaměstnavatel své zaměstnance (včetně vedoucích
zaměstnanců) v souladu s odst. 2 rozřadí do platové třídy podle druhu práce sjednaného
v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací, dle odst. 3
do platového stupně podle doby započitatelné praxe. „Zaměstnavatel nese za správné zařazení
plnou odpovědnost. Musí též být schopen při případné kontrole prokázat, že jím provedené
zařazení odpovídá pravidlům stanoveným platovými předpisy, např. předložením popisu
působnosti spojené s konkrétní pracovní pozicí, jak je uvedena v organizačním řádu
zaměstnavatele, nebo přeložením spisové dokumentace, z níž vyplývá, že zaměstnanec úkoly
určité náročnosti skutečně vykonává.“74
„V případě, kdy skutečná pracovní náplň stanovenému pracovnímu zařazení
zaměstnance neodpovídá, zaměstnavatel musí nastalou situaci řešit. Pokud je zaměstnanec
zařazen na pozici ve vyšší platové třídě, než odpovídá skutečné náplni jeho práce, je s ohledem
na zásadu hospodárného nakládání s veřejnými prostředky nutné, aby byl přeřazen na pozici
odpovídající skutečně vykonávané činnosti a byl odměňován v adekvátní tarifní třídě.
Až v situaci, byla-li by na zaměstnanci vyžadována činnost, pro kterou by měl být zařazen
na pozici ve vyšší platové třídě, a takové zařazení by mu bylo odpíráno, mohlo by jít o stav
odporující čl. 28 LZPS. V takovém případě by však měly zasáhnout již obecné soudy.“75
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v úvodním ustanovení stanoví kvalifikační předpoklady
vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, způsob zařazování
do platových tříd, podmínky pro určení započitatelné praxe, okruh uvedených zaměstnanců,
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u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem, stupnice platových tarifů
a další. V pracovní smlouvě je se zaměstnancem sjednán i druh práce, který určuje podle
nejnáročnější vykonávané činnosti a kvalifikačních předpokladů jeho zařazení dle katalogu
prací do určité platové třídy. Do platového stupně je zaměstnanec zařazen na základě délky jeho
započitatelné praxe. Souběžně s tímto nařízením je aplikováno nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení
§ 1 se tímto nařízením stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd.
Dle § 2 katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle
jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání. Zaměstnanec
je v rámci platového tarifu odměňován měsíčně za stanovenou týdenní pracovní dobu.76 Platová
tarify doznaly od doby „nového“ nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách dalších změn. Především se jednalo o rozdílné zvyšování platových
tarifů na základě ustanovení § 123 odst. 6 ZPr.
V souladu s ustanovením § 137 ZPr Ministerstvo financí vede za účelem hodnocení
a rozvoje platového systému Informační systém o platech a údaje z tohoto systému poskytuje
Ministerstvu práce a sociálních věcí a Ministerstvu vnitra, do kterého jsou zaměstnavatelé
povinni poskytovat požadované údaje. Tento informační systém shromažďuje, zpracovává
a uchovává údaje o prostředcích, které jsou určeny na platy a odměny za pracovní pohotovost,
průměrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu.77
V podnikatelské sféře žádný obecně závazný předpis systém odměň, či oficiální katalog
prací, neexistuje. Pokud to zaměstnavatel uzná za vhodné (např. ve větších společnostech, které
jsou vnitřně strukturovány) lze katalog prací upravit na základě ujednání v kolektivní smlouvě
nebo vnitřním předpisem. Zaměstnavatel by pak měl v rámci své organizace provést hodnocení
kompletního zaměstnaneckého aparátu; výsledkem takového hodnocení může pracovní pozice
rozlišovat např. dle kvalifikačních požadavků, dosaženého vzdělání, délky relevantní praxe,
složitosti práce, odpovědnosti a namáhavosti a dalších faktorů, které jsou pro zaměstnavatele
podstatné. Rozhodovací praxe při sporech a o vymezení a ohodnocení stejné práce a práce
stejné hodnoty stanovila mnoho faktorů, které může zaměstnavatel při svém hodnocení
zohlednit.
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3.4 Mzdové formy, povinné a nepovinné příplatky
Na úvod této kapitoly autorka práce považuje za nutné podotknout, že formy
odměňování, které budou jejím předmětem, nejsou legislativními pojmy a zákon jejich obsah
neupravuje. Osobně toto považuje za jednu ze slabin legislativní úpravy odměňování, neboť
ponechává velký prostor pro různorodý výklad, který by bylo vhodné ujednotit. Zaměstnavatelé
tak, pokud chtějí mzdové formy rozlišovat, musí definice provést ve svých vnitřních
předpisech. Odborníci78 pod pojmem „mzdové formy“ rozumějí „stanovení mechanismu
propojení stanovených mzdových podmínek (výše mzdy) s pracovním výkonem zaměstnance“.
Jedinou mzdovou formou, která je upravena zákonem je odměňování zaměstnancům měsíčním
platem.
Mzdové formy se na základě doktrinálního výkladu a praktických zkušeností
zaměstnavatelů nejčastěji člení podle obsahu, významu a váhy hledisek, podoby mzdové sazby,
typu závislosti mzdové sazby na mzdovém hledisku a období pro poskytování mzdové formy.79
Základní či pevná mzda představuje zaručenou část mzdy určenou pro individuálního
zaměstnance. Obvykle je odvislá od samotného povolání a jeho ohodnocení zaměstnavatelem.
Jejím cílem je získat a udržet zaměstnance a ocenit náročnost jednotlivých prací.80
V rámci časové mzdy a platu lze rozeznávat hodinovou, týdenní nebo měsíční částku,
kterou dostávají zaměstnanci dle jejich pracovního výkonu (např. výkon manuální práce
je obvykle odměňován hodinově).
Úkolová mzda je mzdová forma, kdy je odměna odvislá od počtu splněných úkolů,
jednotek práce. Při odměňování touto formou mzdy může být pro zaměstnavatele
problematických několik jejích aspektů – stanovit mzdu spravedlivě, kontrolovat pracovní
výkon zaměstnance, nastavit výkon práce tak, aby byl zaměstnancem přímo ovlivnitelný,
aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnohá další.
Podílová mzda, označována také jako provizní, již dle svého názvu indikuje,
že je zaměstnanec odměňován dle svého pracovního výkonu (např. hodnoty prodaného zboží).
Podílová mzda má několik variant – přímou podílovou mzdu, kombinaci základní odměny
a provize, případě zálohové provizní mzdy, kdy je zaměstnanec odměňován měsíčně
na zálohovém principu a konečná provize je od poskytnuté zálohy odečtena. Může být
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stanovena pevnou částkou nebo procentuálním podílem základní odměny. Tuto část mzdy
zaměstnanec obvykle obdrží jako nadtarifní složku na základě osobního ohodnocení.
Prostřednictvím doplňkových, či dodatkových forem odměn má docházet k uplatnění
především motivační funkce mzdy, neboť se jimi pravidelně či jednorázově odměňují výkony
zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že obecně závazné předpisy ve své podstatě tyto formy mzdy
upravují prakticky minimálně, v praxi se můžeme setkat s odměnami, které zaměstnavatelé
formují dle svých potřeb a podnikatelských záměrů. Pro příklad uvádím odměnu,
kterou je honorován zaměstnanec, který odvede požadované množství práce za kratší dobu,
než stanovuje norma; odměnu za zaměstnavatelský zlepšovací návrh, díky kterému
prokazatelně zaměstnavateli vzrostl zisk/ poklesly náklady; podíl na zisku/výnosu společnosti
apod.
Specifickou skupinu pak tvoří odměny, které jsou poskytovány zaměstnavateli jako
13. a 14. plat, tzv. „kaprovné“ – vánoční příspěvek, příspěvek na rekreaci, náborový příspěvek,
odměny, které zaměstnanci dostávají k pracovnímu výročí, prémie dle odvedeného výkonu
v daném období. Určitou další zvláštní skupinu odměn tvoří i zaměstnanecké výhody, které
zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům pouze z toho titulu, že jsou jeho zaměstnanci.
Lze sem zařadit příspěvek na náklady na pracovní oděv, na vzdělávání zaměstnanců
(např. jazykové), příspěvky na bydlení, na rekreaci a relaxaci, na podnikové spoření, spoření
na penzi a podobně.
Dalším hlediskem může být povinnost zaměstnavatele příplatek poskytnout.
Zde se příplatky dělí na povinné (vyplývající z právních norem) a nepovinné (společnost je
poskytuje dobrovolně, na základě rozhodnutí svého vedení). Taková diferenciace se na první
pohled může zdát jednoznačná, praxe, a to i ta soudní, ovšem ukazuje, že zaměstnavatelé často
mají problém tyto druhy rozlišit.
Nejvyšší soud poukázal ve svém rozhodnutí ze dne 26. 5. 2016 pod spis. značkou
21 Cdo 2863/2015 i na další aspekt vyplacení pobídkové složky mzdy pouze vybraným
zaměstnancům. Žalobce se v tomto případě domáhal, aby mu žalovaný zaplatil částku 152 280
Kč se zákonným úrokem. Žalobce byl u žalovaného zaměstnán jako obchodní ředitel
a na základě vyhodnocení výkonnostních ročních cílů za rok 2008 mu náležel za rok 2008
finanční bonus ve výši 152 280 Kč. Žalovaný mu však přiznaný bonus nevyplatil a následně
mu doručil výpověď z pracovního poměru. Soud konstatoval, že je žalovaný povinen žalobci
určenou peněžitou částku vyplatit, jelikož došlo ze strany zaměstnavatele k porušení zásady
rovného zacházení. „Porušením zásady rovného zacházení při odměňování za práci je
též jednání zaměstnavatele spočívající v tom, že zaměstnanci nevyplatí pro nesplnění některé
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z podmínek stanovených vnitřním předpisem pobídkovou složku mzdy, kterou naopak vyplatil
ostatním zaměstnancům odměňovaným za práci stejným způsobem, přestože ani tito
zaměstnanci nesplnili stejnou podmínku stanovenou pro její vyplacení. Za škodu způsobenou
zaměstnanci tímto jednáním, které je porušením právní povinnosti, zaměstnavatel odpovídá.“81
Tomuto judikátu ovšem předcházel rozsudek Nejvyššího soudu, kde Nejvyšší soud
rozhodl, že: „Pro právo žalobce na poskytování osobního ohodnocení po 1. 1. 2011 bylo
rozhodující, zda pro odebrání této složky mzdy žalobci byly splněny podmínky uvedené
ve vnitřním předpisu žalovaného a zda odebrání osobního ohodnocení bylo žalobci oznámeno
žalovaným před začátkem výkonu práce, za kterou žalobci tato část mzdy dosud příslušela.
Jestliže by tyto předpoklady byly splněny, byl by žalovaný oprávněn odejmout žalobci osobní
ohodnocení bez ohledu na to, zda ke stejnému opatření přistoupil též u jiných zaměstnanců,
kteří vykonávali stejnou nebo obdobnou práci jako žalobce a kteří rovněž neplnili kritéria
pro poskytování této složky mzdy uplatňovaná u žalovaného.“82
Autorka práce se více ztotožňuje s rozsudkem pozdějšího data, neboť při zachování
zásady rovnosti v odměňování by zaměstnavatel měl při rozhodování o odejmutí části mzdy
či platu postupovat objektivně a za svá rozhodnutí nést odpovědnost. Pokud i jiní zaměstnanci
nesplnili kritéria pro poskytnutí této složky mzdy, pak měl být příplatek odejmut všem
zaměstnancům stejně. Tuto situaci by mohlo zvrátit, pokud by zaměstnavatel při rozhodování
o přiznání této složky mzdy zohlednil i další kritéria, která mu ovšem vnitřní předpis
umožňoval.
„Rozhodne-li se proto zaměstnavatel odejmout (odebrat) pohyblivou složku mzdy
jako takovou (nikoli ji nepřiznat pouze za určité období vzhledem k neuspokojivým pracovním
výsledkům zaměstnance), nemůže tak učinit zpětně, nýbrž jen do budoucna. Rozhodnutí
o odebrání pohyblivé složky mzdy – jak správně uvažoval odvolací soud - musí zaměstnavatel
doručit zaměstnanci nejpozději v den, kdy změna má nabýt účinnosti.“83
Obecně

je

opět

možné

konstatovat,

že

soukromá

sféra

zdánlivě
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pro zaměstnavatele, kromě základních principů odměňování, žádná pravidla. Zaměstnavatel
není povinen dodržovat žádnou určitou mzdovou formu (kromě zákazu v ustanovení
§ 103 odst. 1 písm. k) ZPr), zaměstnavatelé mohou přiznávat prémie a mimořádné odměny
bez omezení, mohou poskytovat 13. a 14. platy, mohou poskytovat svých zaměstnancům
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odměny a podobně. Jedinými příplatky, které jsou pro zaměstnavatele povinné, jsou 1) příplatek
nebo náhradní volno za práci přesčas, 2) příplatek, náhradní volno nebo náhrada mzdy za práci
ve svátek, 3) příplatek za noční práci, 4) příplatek za práci v sobotu a v neděli a 5) příplatek
za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Zaměstnanci náleží i odměna za pracovní
pohotovost.84
V nepodnikatelské sféře je situace naprosto opačná – plat není možné určit jiným
způsobem v jiném složení a jiné výši, než stanoví ZPr a právní předpisy vydané k jeho
provedení, nestanoví-li zvláštní zákon jinak (viz § 122 odst. 1 ZPr). V rámci určení platu
v platovém výměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci uvést mimo jiné údaje o výši
platového tarifu a ostatních pravidelně poskytovaných složek platu, tedy včetně mzdové formy.
Zaměstnavatel v nepodnikatelské sféře nesmí poskytovat prémie, ani další platy. Možné
příplatky jsou stanoveny taxativně: příplatek za vedení, příplatek za noční práci, příplatek
za práci v sobotu a v neděli, plat nebo náhradní volno za práci přesčas, příplatek za práci
ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek, příplatek za rozdělenou směnu, příplatek
za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah, specializační příplatek pedagogického
pracovníka, poskytnutí odměny a cílové odměny, plat nebo náhradní volno za práci ve svátek,
odměna za pracovní pohotovost. Osobní příplatek je nepovinný.
S výše uvedeným souvisí i pojmové rozlišení nárokové a nenárokové složky mzdy.
Jako nároková složky mzdy je často označována „pevná složka mzdy“, jejíž výše je odvislá
od vykonané práce a na kterou má zaměstnanec nárok. Právě nárok zaměstnance je zde tím
rozlišujícím pojmem. Mezi nárokové složky lze řadit všechny položky, kde povinností
zaměstnavatele je tyto poskytnout, odpovídá nárok zaměstnance, který je založen na splnění
předem daných podmínek/ předpokladů, což je případ cílové odměny (§ 134a ZPr).
Do nenárokových složek mzdy lze zahrnout veškerá plnění, na která vzniká zaměstnanci nárok
až v okamžiku, kdy zaměstnavatel o jejich přiznání rozhodne. Může jít o provize, prémie
či odměny (poskytované pravidelně či jednorázově).85
Z rozhodovací praxe dále autorka práce uvádí rozsudek Nejvyššího soudu
21 Cdo 3286/2010 ze dne 9. 8. 2011, ZPr ve znění účinném do 30. 6. 2009. Žalobce prováděl
pro žalovaného, kterým byl Dopravní podnik hl. města Prahy, a. s., přepravní kontrolu.
Za výkon této práce byl odměňován mzdou, jejíchž součástí byly i prémie za pracovní
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výkonnost, včetně dodatečně zaplacených přirážek. Žalobce ukončil se žalovaným pracovní
poměr, avšak domáhal se informací o přehledu uhrazených a neukončených případů, aby mohl
zjistit, kdy a v jaké výši jsou jeho prémie splatné.
Mzdu, která je sjednána v pracovní smlouvě (v kolektivní či jiné smlouvě), je možné
sjednat jako mzdu měsíční, hodinovou nebo podílovou, jako mzdu, „jejíž poskytnutí nebo výše
závisí na splnění konkrétních pracovních úkolů, hospodářských výsledků zaměstnavatele nebo
jiných hledisek, jako mzdu poskytovanou ve formě příplatků, odměn apod., přičemž sjednání,
stanovení nebo určení mzdy musí vždy předcházet výkonu práce, za kterou má tato mzda
příslušet (srov. § 113 odst. 3 zák. práce).“86
Dle ustanovení § 142 odst. 487 ZPr je zaměstnavatel povinen při měsíčním vyúčtování
mzdy vydat zaměstnanci písemný doklad (výplatní lístek, výplatní pásku) obsahující údaje
relevantní

pro

posouzení

správného

uspokojení

mzdových

práv

zaměstnance.

Tím se zaměstnanci umožňuje kontrola správnosti výpočtu mzdy a výše vyplacené částky
ve vztahu ke skutečnostem, které tuto výši ovlivňují (např. odpracovaná doba, překážky v práci,
výkon práce ve zvláštním režimu apod.). Zaměstnanec má právo požádat, aby zaměstnavatel
vypočetl všechny mzdové složky. „Z právního předpisu (z ustanovení § 142 odst. 4 věty druhé
zák. práce) však nelze dovodit, že by zaměstnanec měl mít právo (nárok) na to,
aby mu zaměstnavatel z uvedených dokladů (nad rámec údajů uvedených v § 142 odst. 4 větě
první zák. práce povinně obsažených na výplatním lístku) pravidelně poskytoval (příp. zasílal
poštou do místa jeho bydliště) písemné informace tak, aby si zaměstnanec mohl ověřit,
zda mu eventuelně nevznikl i po skončení pracovního poměru nárok na mzdu (její složku).
Jestliže tedy v projednávané věci žalobce požaduje po žalovaném, aby ho po skončení
pracovního poměru pravidelně „písemně informoval“ o skutečnostech rozhodných
pro posouzení, „zda-li je prémie za pracovní výkonnost a v jaké celkové výši splatná“, není
mu žalovaný povinen vyhovět, neboť z právního přepisu mu taková povinnost nevyplývá.
Tuto povinnost žalovaného nelze dovozovat ani z „neměnného bodu“ 4.4.9. kolektivní smlouvy
pro rok 2008 - 2009 (podle kterého „při skončení zaměstnání budou zaměstnanci všechny
mzdové složky, na které mu vzniklo právo nebo mu byly přiznány, vyplaceny vždy v termínech
vyhlášených pro jejich zúčtování“), ani z dopisu generálního ředitele žalovaného Ing. M. D.
ze dne 11.9.2008 č.j. KGŘ/376/2008, adresovaného primátorovi hl. m. Prahy MUDr. Pavlu
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Bémovi (ve kterém se – mimo jiné – uvádí, že „po ukončení pracovního poměru revizora jsou
prémie za zaplacené přirážky vypláceny ještě po dobu 3 let a poté je jejich vyplácení
ukončeno…“), neboť uvedené ujednání kolektivní smlouvy a přípis žalovaného řeší
problematiku splatnosti a výplaty mzdy při skončení pracovního poměru a dobu výplaty jedné
ze složek mzdy (prémie za zaplacené přirážky) po skončení pracovního poměru, aniž
by obsahovalo závazek zaměstnavatele nad rámec jeho povinností, které mu ukládá ustanovení
§ 142 odst. 4 zák. práce.“88
„Odvolací soud proto v souladu se zákonem dovodil, že po skončení pracovního poměru
již zaměstnavatel nemá povinnost poskytnout podklady pro výpočet mzdy, neboť tato je vázána
na výplatu mzdy, příslušející zaměstnanci za výkon práce za trvání pracovního poměru, a proto
žalobce není oprávněn požadovat od bývalého zaměstnavatele „zasílání informací
o jednotlivých případech dodatečného zaplacení (vymožení) přirážky“, neboť „zaměstnavateli
tuto povinnost neukládá ani zákon, ani kolektivní či pracovní, event. jiná smlouva mezi
účastníky“.“89

3.5 Naturální mzda
Vedle poskytování mzdy v penězích ZPr stále ještě upravuje institut, který je v praxi vs
současné době využíván velice zřídka. Je jím poskytování naturální mzdy upravené
v ustanovení § 119 ZPr. Naturální mzdou je mzda ve formě výrobků (s výjimkou lihovin,
tabákových výrobků nebo jiných návykových látek), výkonů, práce nebo služeb.
Česká legislativní úprava vychází z výše zmiňované Úmluvy Mezinárodní organizace práce
o ochraně mzdy č. 95, publikované pod č. 411/1991 Sb., na základě které lze naturální mzdu
zaměstnanci poskytovat tam, kde je to běžné či žádoucí vzhledem k povaze příslušného odvětví
nebo zaměstnání, v množstvím přiměřeném potřebě a prospěchu jeho samotného a jeho rodiny.
Tuto formu mzdy lze zaměstnanci poskytovat pouze na základě dohody se zaměstnavatelem,
přičemž je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vyplatit v penězích minimální mzdu nebo
příslušnou úroveň mzdy zaručené. Tuto formu mzdy lze sjednat pouze se zaměstnancem,
který je mzdou za svůj výkon práce odměňován.90
I přes ojedinělé použití tohoto institutu v praxi, v jednom případě se odměňováním
naturální mzdou zabýval v konečné instanci i Ústavní soud ČR. Šlo o situaci, kdy stěžovatel
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formálně deklaroval část neuhrazené mzdy zaměstnancům nejprve jako mzdu naturální
ve formě masáží na masážním křesle, následně jednostranně započítával část mzdy
zaměstnanců na úhradu těchto masáží podle nepojmenované smlouvy. Soudy v průběhu
dokazování zjistily, že „množství výrobků, které společnosti vyráběly, bylo zcela v nepoměru
k množství zaměstnanců, které zaměstnávaly, a bylo tak zcela zřejmé, že primárním účelem
zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebyla výroba papírového zboží, ale právě
zneužití dotací, které stát na jejich zaměstnávání poskytoval. Skutečnost, že zaměstnancům
nebyla přidělována smysluplná práce, svědčí o tom, že jednání stěžovatele bylo v přímém
rozporu s účelem státních dotací, které nebyly zaměstnavateli poskytovány jen proto, aby osoby
se zdravotním postižením dostávaly mzdu, ale především proto, aby mohly pracovat.“
Dále z výpovědí zaměstnanců jednoznačně vyplynulo, že „si stěžovatel jejich souhlasy
s poskytováním části mzdy jako mzdy naturální ve formě masáží vynutil pod hrozbou neuzavření
(resp. předčasného ukončení) pracovního poměru.“91

3.6 Průměrný výdělek
Dalším významným institutem práva odměňování závislé práce je i průměrný výdělek.
Zjišťování průměrného výdělku je jednotně upraveno pro zaměstnavatele podnikatelské
i nepodnikatelské sféry v § 351 až 361 ZPr. Průměrným výdělkem se rozumí průměrný „hrubý“
výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak. Průměrný měsíční čistý výdělek
je odvozen od průměrného hrubého výdělku zaměstnance po odečtení pojistného na sociální
zaměstnanost a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti, pojistného na zdravotní pojištění
a zálohy na daň z příjmu podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž
se tento výdělek zjišťuje92.
Průměrný výdělek je v pracovním právu využíván:
a) Při určování výše náhrad ušlé mzdy/platu (placené překážky v práci, dovolené
na zotavenou, nezaviněných prostoje atd.);
b) Při určování základu pro výpočet některých mzdových nároků (příplatek za práci
přesčas nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, příplatek za práci ve svátcích
ve výši průměrného výdělku, doplatků při převedení na jinou práci v důsledku
karantény apod);

91
92

Usnesení sp. zn. III. ÚS 2592/18 ze dne 18. 6. 2019.
§ 356 odst. 3 ZP
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c) Při výpočtu odstupného nebo odchodného;
d) Při výpočtu sankčních opatření (výše smluvní pokuty při nedodržení závazků
vyplývajících z konkurenční doložky, limitování výše náhrady škody z titulu
odpovědnosti zaměstnance, výše náhrady za ztrátu na výdělku po dobu konání pracovní
neschopnosti zaměstnance);
e) Jako základ pro výpočet nároků vznikajících mimo pracovněprávní vztahy (podpora
v nezaměstnanosti);
f) Jako měřitelný ukazatel pro kolektivní vyjednávání o budoucím růstu mezd/platů
g) Jako měřitelný ukazatel pro statistická zjištění.
Výpočet průměrného výdělku:
a) Vychází z hrubé mzdy zúčtované ve výplatě v rozhodném období, kterým je zpravidla
předchozí kalendářní čtvrtletí (tj. 1.1., 1.4.,1.7., 1.10.);
b) Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek; průměrný měsíční
výdělek se zjistí vynásobením průměrného hodinového výdělku průměrným počtem
pracovních hodin připadajících v roce na jeden měsíc;
c) Vykonává-li zaměstnanec několik činností u téhož zaměstnavatele, posuzuje se mzda
pro výpočet průměrného výdělku v každém pracovním vztahu samostatně;
d) Místo průměrný výdělek se používá pravděpodobný výdělek, neodpracoval-li
zaměstnanec v rozhodném období alespoň 21 dnů;
e) Pokud je v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda, která je poskytována za delší
než čtvrtletní období (např. roční odměna), vypočte se poměrná část připadající
na kalendářní čtvrtletí, která se zahrne do výpočtu za toto čtvrtletí, a zbývající části
se zahrnou do následujících čtvrtletí;
f) Pokud byl zaměstnanec převeden na jinou práci pro ohrožení nemocí z povolání
a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna teprve po tomto převedení, se při výpočtu
náhrady za ztrátu výdělku vychází z průměrného výdělku zjištěného přede dnem
převedení na jinou práci, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
Důležitost průměrného výdělku a na něj navazujících výpočtů prokázal i poměrně
rozsáhlý rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014.
V tomto soudním sporu se žalobkyně (soudkyně) domáhala doplacení rozdílu mezi skutečně
vyplaceným platem a víceúčelovou paušální náhradou výdajů za specifikované měsíce a platem
a víceúčelovou paušální náhradou výdajů, na které by žalobkyni vznikl nárok, nebýt zákona
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č. 425/2010 Sb. „Ze samotného znění ustanovení § 3 odst. 3 věty první zákona o platu tedy
bez dalšího nevyplývá jednoznačný závěr o tom, jak má být pro účely stanovení platové
základny vypočtena „průměrná nominální měsíční mzda fyzických osob v nepodnikatelské
sféře“, a proto soudy důvodně přistoupily k jeho výkladu. Ustanovením § 3 odst. 3 větou první
(slovy „2,5násobek“) a ustanoveními § 3b odst. 1 a 2 zákona č. 236/1995 Sb. ve znění zákona
č. 425/2010 Sb. (zrušenými Ústavním soudem) došlo k zásahu do práva soudce, který
svou funkci vykonává v pracovním vztahu a pro jehož pracovní vztah se použijí přiměřeně
zákoník práce a ostatní pracovněprávní předpisy na spravedlivou odměnu za vykonanou práci
a na odpovídající náhradu výdajů, které mu při výkonu funkce vznikly.“ Soud dal žalobkyni
za pravdu a akcentoval, že platová restrikce soudců, kterou shledal v rozporu s čl. 1 odst. 1
ve spojení s čl. 82 odst. 1 Ústavy, představuje „svévolný zásah do oblasti materiálního zajištění
soudců“.93

93

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014.

63

4. Odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody
Cílem této kapitoly je přinést přehled legislativní úpravy odměňování v podnikatelské
i nepodnikatelské sféře v ČR, od určení, stanovení a sjednání odměny, přes podrobný rozbor
jednotlivých příplatků, po samotnou splatnost odměny a odměňování jiné než sjednané práce.
Základním pramenem použitým v této kapitole je ZPr, odměňování, které se řídí jinými
vybranými zákony bude rozebráno v následující části této práce.

4.1 Určení, stanovení a sjednání odměny
Zákoník práce v příslušných ustanoveních pracuje se třemi základními pojmy, které
se od sebe obsahově odlišují. Jedná se o sjednání, stanovení a určení.
Pro zaměstnance v podnikatelské sféře přichází v úvahu použití všech třech pojmů,
jak vyplývá z ustanovení § 113 ZPr. Z hlediska povahy právního jednání, na základě kterého
je odměna přiznána, se jedná buď o dvoustranné právní jednání mezi zaměstnancem
a zaměstnavatelem, jehož výsledkem je smlouva (kolektivní, pracovní či jiná smlouva),
nebo o jednostranný právní úkon zaměstnavatele, kdy může být odměna stanovena v rámci
vnitřního předpisu či určena ve mzdovém výměru. Uvedené možnosti lze mezi sebou také
kombinovat např. dle účelu jednotlivých forem, velikosti společnosti či záměrů zaměstnavatele.
Za nejspravedlivější a nejvíce transparentní autorka práce považuje sjednání
v kolektivní smlouvě, neboť se na její konečné podobě podílí jak zaměstnanci (případně jejich
odboroví zástupci), tak zaměstnavatelé a v ideálním případě jsou pak taková ujednání
výsledkem koncensu obou smluvních stran. Kolektivní smlouva je ideálním prostředkem
pro úpravu práv, které dopadají plošně na větší skupiny zaměstnanců. Nejčastěji se v kolektivní
smlouvě sjednává především ochrana mzdy s ohledem na inflaci, sjednání minimální
výše mzdy dle stupně a třídy, přiznání kompenzace za práci s nepravidelným rozvržením
pracovní doby, v nestandardních podmínkách či ztíženém pracovním prostředí při zachování
zákonných nároků. Kolektivní smlouvy také často obsahují i ustanovení týkající se rozvržení
pracovní doby, termín výplaty, podmínky pro poskytnutí volna bez náhrady mzdy/platu nad
rámec zákonem přiznaných osobních překážek v práci, obecné podmínky výkonu práce
z jiného místa - homeworkingu, výši a způsob poskytování odměn k životním a pracovním
výročím, podmínky péče o zaměstnance, možnost závodního stravování, poskytování
příspěvků z fondu kulturních a sociálních potřeb, či základní teze bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a mnohá další.
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Druhou možností sjednání mzdy je v rámci pracovní či jiné smlouvy mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem. ZPr však ujednání o mzdě v rámci pracovní smlouvy
obligatorně nepožaduje. Obvykle tak součástí pracovní smlouvy budou ujednání týkající
se mzdové formy (viz kap. 3.4 této práce) a případné zařazení zaměstnance dle klasifikačního
systému prací zaměstnavatele (např. katalog prací, pokud v dané společnosti existuje). Mzda
je obdobně jako v případě kolektivní smlouvy sjednána na základě dvoustranného právního
jednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a totožným způsobem musí být tedy i měněna.
Taková vlastnost nemusí být ani jednou ze stran vnímána pozitivně a druhá strana nemusí
s návrhem protistrany vždy souhlasit. Co se týče jiných smluv, pod tuto kategorii můžeme
podřadit tzv. „manažerské smlouvy“, které může zaměstnavatel uzavřít na základě určitého
principu individuality s řídícími zaměstnanci společnosti, kteréžto pozice s sebou přinášejí
s vyšší mírou odpovědnosti i možné benefity, či konkurenční doložku, či v neposlední řadě
i odlišné stanovení odstupného. Zaměstnanec může využít výhod, kterou mu skýtá individuální
vyjednávání o vlastní mzdě, v tuto chvíli by však opět měl zaměstnavatel mít na zřeteli základní
zásady odměňování.
K jednostranným úkonům zaměstnavatele řadíme stanovení mzdy ve vnitřním
mzdovém předpisu. Takovéto stanovení je vhodné zejména v době, kdy je cílem zaměstnavatele
upravit odměňování pro větší skupinu zaměstnanců totožně, ale nemá uzavřenou kolektivní
smlouvu, ať už z důvodu neexistence působnosti odborové organizace u zaměstnavatele,
nebo jelikož

se

při

kolektivním

vyjednávání

nepodařilo

dosáhnout

koncensu.

Pokud u zaměstnavatele odborová organizace působí, má povinnost s ní systém odměňování
projednat (viz § 287 odst. 2 písm. d) ZPr). Další limitaci zde ZPr zaměstnavatelům dává
v ustanovení § 305 ZPr, kde je definován pojem „vnitřního předpisu“. Jako takový musí
stanovit práva zaměstnance vždy výhodněji než ZPr, musí být vydán písemně, nesmí být vydán
se zpětnou účinností. Zpravidla je vydáván na dobu určitou, v případě odměňování i na dobu
kratší 1 roku. Zaměstnanec je povinen seznámit se s jeho vydáním/změnou/zrušením do 15 dnů.
Vnitřní předpis musí být přístupný všem zaměstnancům a zaměstnavatel má povinnost
archivace po dobu 10 let ode dne ukončení jeho platnosti.94 „Přes všechny uvedené zákonné
požadavky zůstává vnitřní předpis formou úpravy, kterou je možno operativně reagovat
na změny zaměření a priorit zaměstnavatele, na změny sociálněekonomických podmínek,
zejména na změny nabídky a poptávky na trhu, na mzdový vývoj a úpravu mezd nebo jiných
předpisů apod. Od vnitřního mzdového předpisu se předpokládá především naplnění stimulační

94

§ 305 ZP
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funkce mzdy, jakož i dosažení odpovídající proporce mezi mzdovými náklady a obchodními
a ekonomickými výsledky zaměstnavatele. Ne vždy se však touto formou podaří zajistit úroveň
mzdových práv jako kolektivními smlouvami.“95
Poslední možností ve výčtu zůstává určení mzdy ve mzdovém výměru, které je opět
jednostranným úkonem ze strany zaměstnavatele. Ing. Tomší v totožném komentáři upozorňuje
na zajímavý rozpor mezi textací ustanovení § 113 odst. 4 ZPr, kde je mzdový výměr označen
za písemnou formu sdělení údajů o způsobu odměňování a o termínu a místě výplaty,
které je povinen zaměstnavatel zaměstnanci vydat v den nástupu do práce, v ustanovení
§ 307 odst. 1 ZPr připouští, že práva může rovněž zakládat a měnit neboli určovat.96
Dle ustanovení § 113 odst. 4 ZPr musí být mzdový výměr písemný a musí být zaměstnavatelem
zaměstnanci vydán v den nástupu do práce. Mzdový výměr musí obsahovat údaje o způsobu
odměňování, o termínu a místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva
nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru,
je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to nejpozději v den,
kdy změna nabývá účinnosti. Tuto skutečnost judikoval i Nejvyšší soud ve svém rozsudku
ze dne 20. 11. 2014: „účinky písemného mzdového výměru nemohly nastat dříve než v den,
kdy byl žalobci (do jeho vlastních rukou) řádně doručen.“97. Dále je dle ustanovení § 334 ZPr
zaměstnavatel povinen zaměstnanci výměr doručit do vlastních rukou. Jelikož zde opět
akcentuje jednostranné určení mzdy zaměstnavatelem, nemá zaměstnanec v případě nesouhlasu
s eventuálními změnami žádné obrany, kromě ukončení pracovního poměru.
Pokud by zaměstnavatel chtěl v rámci mzdového výměru sjednat i jinou než minimální
výši příplatků, tento záměr vyvrátil ve svém rozsudku Nejvyšší správní soud a později i Ústavní
soud, kdy bylo judikováno, že: „mzdový výměr nemůže představovat zákonem předvídanou
formu ujednání o příplatcích (viz § 116 a § 118 odst. 1 věta poslední zákoníku práce), protože
na něm chybí projev vůle zaměstnance. Ze své povahy je ostatně mzdový výměr nevhodnou
formou pro ujednání o „jiné minimální výši“ příplatků, protože se jedná o jednostranný právní
úkon zaměstnavatele. Zákon umožňuje, aby příplatky dle § 116 a § 118 zákoníku práce byly
ujednány odchylně od zákona, jenž sám stanoví výši příplatků 10 %. Jinou minimální výši
a způsob určení příplatku za noční práci nebo práci v sobotu a neděli je však podle výše
uvedených ustanovení zákoníku práce možné výhradně sjednat - zejména formou kolektivní
95

TOMŠÍ, I. Sjednání, stanovení nebo určení mzdy, In PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním
vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. Dostupné on-line
z právního informačního systému ASPI.
96
Tamtéž.
97
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2014, sp. zn. 21 Cdo 4002/2013.
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nebo individuální smlouvy (nejčastěji pracovní smlouvou, případně dodatkem k pracovní
smlouvě). Podstatné je to, aby způsob a výše příplatku byl skutečně sjednán, tj. byl výsledkem
dvoustranného právního jednání, které beze zbytku splňuje náležitosti právního jednání včetně
náležitostí svobody a projevu vůle zaměstnance.“ Ze mzdového výměru v tomto případě nebylo
jasně patrné, že by mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem došlo ke sjednání minimální výše
a způsobu určení příplatku. Je tedy jasné, že jednostranně stanovení v tomto případě není
možné.98
Dalším rozhodnutím je rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2018,
pod sp. zn. 21 Cdo 1654/2018, pro ZPr platného do 31. 12. 2012. Žalobce pracoval
u žalovaného jako „radiochemik senior-SPECT“ a jeho pracovní pozice byla zařazena do 14
mzdové třídy „s minimem dle mzdové politiky 30 000 Kč a maximem dle mzdové politiky 45
100 Kč“. Mzdovým výměrem ze dne 30. 4. 2012 byla s účinností od 1. 5. 2012 určena mzda
žalobce ve výši 26 500 Kč měsíčně a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve výši
1 100 Kč a následně mzdovým výměrem ze dne 31. 7. 2012 byla s účinností od 1. 8. 2012
určena mzda žalobce ve výši 26 500 Kč měsíčně a příplatek za práci ve ztíženém pracovním
prostředí ve výši 1 300 Kč. Žalobce se domáhal zaplacení nedoplatku mzdy
za 23 odpracovaných měsíců.
Soud v tomto případě konstatoval, že mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní
smlouvě nebo jiné smlouvě, popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo
mzdovým výměrem (srov. § 113 odst. 1 ZPr). Mzdový výměr je jednostranný písemný projev
vůle, kterým zaměstnavatel sděluje zaměstnanci údaje o způsobu odměňování za vykonanou
práci a údaje o termínu a místě výplaty mzdy. Mzdový výměr je zaměstnavatel povinen vždy
vydat a řádně doručit zaměstnanci v den nástupu do práce; od vydání a doručení mzdového
výměru může zaměstnavatel upustit jen tehdy, obsahuje-li mzdové podmínky, za nichž má
zaměstnanec konat práci, a termín a místo výplaty mzdy smlouva nebo vnitřní předpis.99
Mzdový výměr nemá vždy stejnou povahu. Deklaratorní povahu má v případě,
kdy údaje o způsobu odměňování za vykonanou práci a údaje o termínu a místě výplaty mzdy
jsou obsaženy v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě nebo stanoveny
ve vnitřním

předpisu.

Konstitutivní

povahu

má

v případě,

kdy

mzda

sjednána

v kolektivní/pracovní/jiné smlouvě nebyla a nebyla ani stanovena ve vnitřním předpisu.
Mzdový výměr pak zakládá (i když jde o jednostranné opatření zaměstnavatele) zaměstnanci
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právo na mzdu za vykonanou práci (ve výši a za podmínek v něm uvedených); písemný mzdový
výměr je účinný, jakmile byl zaměstnanci řádně (do jeho vlastních rukou) doručen, a souhrn
jednotlivých mzdových složek přiznaných zaměstnanci ve mzdovém výměru zaměstnavatele
se od doby účinnosti mzdového výměru stává zaručenou mzdou zaměstnance. Kdyby
v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo v jiné smlouvě anebo ve vnitřním předpisu sice
byl stanoven způsob odměňování, avšak by v nich nebyly obsaženy údaje o termínu a místě
výplaty mzdy, má mzdový výměr uvedenou „konstitutivní“ povahu samozřejmě jen ohledně
těchto údajů (srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2014
sp. zn. 21 Cdo 4002/2013).100
Zakládá-li mzdový výměr právo zaměstnance na plnění v pracovním poměru v menším
rozsahu, než vyplývá ze smlouvy nebo než stanoví vnitřní předpis, je v dotčené části neplatný
(§ 307 odst. 1 ZPr). Jinak řečeno, takový (jednostranný) postup zaměstnavatele, kterým
zaměstnavatel určí zaměstnanci mzdu v menším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy nebo než
stanoví vnitřní předpis, odporuje zákonu.
„Právní úkon se i přes vady jeho obsahu považuje za platný, pokud se ten,
kdo je takovým úkonem dotčen, neplatnosti nedovolá, není-li v ustanovení § 19 zák. práce
stanoveno jinak (srov. § 18 odst. 1 zák. práce). Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti
právního úkonu, který odporuje zákonu nebo jej obchází a zároveň nejsou naplněny základní
zásady pracovněprávních vztahů [srov. § 19 písm. d) zák. práce]. Základní zásady
pracovněprávních vztahů jsou vyjmenovány (především) v ustanovení § 1a zák. práce.
Z uvedeného (mimo jiné) vyplývá, že právní úkon (tedy i mzdový výměr), který je vadný ve svém
obsahu proto, že odporuje zákonu nebo jej obchází, je neplatný jen relativně, jsou-li (navzdory
těmto vadám) naplněny (všechny v ustanovení § 1a zák. práce uvedené) základní zásady
pracovněprávních vztahů; v případě, že základní zásady pracovněprávních vztahů naplněny
nejsou, jde o právní úkon absolutně neplatný. Vzhledem k uvedenému nelze souhlasit s právním
názorem soudů, podle kterého je mzdový výměr zakládající právo zaměstnance na plnění
v pracovním poměru v menším rozsahu, než stanoví vnitřní předpis, absolutně neplatný jen
proto, že ustanovení § 307 odst. 1 zák. práce, s nímž je v takovém případě mzdový výměr
v rozporu a které také z tohoto důvodu jeho neplatnost výslovně stanoví, má kogentní povahu;
i v případě rozporu s kogentním ustanovením zákona závěr o absolutní neplatnosti právního
úkonu vyžaduje, aby současně nebyly naplněny základní zásady pracovněprávních vztahů.
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Vzhledem k tomu, že již při tvorbě mzdového systému u zaměstnavatele a jeho úpravě
zejména v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpisu (při volbě hledisek určených ke mzdové
diferenciaci a mzdových sazeb) se uplatní (musí uplatnit) základní kritéria pro poskytování
mzdy a pravidla spravedlivého odměňování podle ustanovení § 109 odst. 4 a § 110 zák. práce,
nemůže být jimi při uvedeném posuzování vadného mzdového výměru úspěšně argumentováno
ve

prospěch

naplnění

základní

zásady

spravedlivého

odměňování

zaměstnance,

jak v projednávané věci činí dovolatel. Lze proto uzavřít, že k neplatnosti mzdového výměru
pro rozpor se zákonem, který spočívá v tom, že mzdový výměr zakládá právo zaměstnance
na plnění v pracovním poměru (mzdu) v menším rozsahu, než vyplývá ze smlouvy (kolektivní
smlouvy, pracovní smlouvy nebo jiné smlouvy) nebo než stanoví vnitřní předpis, soud podle
ustanovení § 19 písm. d) zák. práce přihlédne i bez návrhu, neboť uvedená vada mzdového
výměru zakládá absolutní neplatnost tohoto právního úkonu zaměstnavatele.“101
Zákon také výslovně pamatuje v odst. 2 uvedeného ustanovení na sjednání či určení
mzdy statutárnímu orgánu: „Je-li zaměstnanec statutárním orgánem zaměstnavatele, sjednává
s ním mzdu nebo mu ji určuje ten, kdo ho na pracovní místo ustanovil, nestanoví-li zvláštní
právní předpis jinak.“ Předobrazem tohoto ustanovení byl § 4 odst. 5 dnes již zrušeného zákona
č. 1/1992, o mzdě, který obsahoval zásadu, že nikdo nemůže sám sobě určit mzdu.102
Mezi případy, kdy zvláštní předpis určí jinak půjde např. o stanovení mzdy rektorovi
nebo guvernérovi České národní banky. Z výše uvedených forem nejčastější formou u tohoto
typu bude smluvní mzda nebo její určení. V případech, kdy např. bude takovému zaměstnanci
přiznána mimořádná odměna, bude vhodná kombinace smluvní mzdy s jednostranným určením
takové odměny.103
I u zaměstnanců, kteří jsou odměňováni platem, nachází pojem určení své použití.
Základní premisou je ustanovení § 122 odst. 1: „Plat určuje zaměstnanci zaměstnavatel, neníli v odstavci 2 stanoveno jinak… Plat není možné určit jiným způsobem v jiném složení a jiné
výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení, nestanoví-li zvláštní
zákon jinak.“ Tato úprava je přísně kogentní a nelze se od ní odchýlit (pouze pokud by zvláštní
zákon stanovil jinak). Opět je zde vyjádřena zásada „co není dovoleno, je zakázáno“.
Zaměstnavatel má tak jasně definovanou povinnost stanovit plat, včetně zákonem regulovaných
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složek pouze za podmínek zákonem definovaných. Zaměstnanci nelze určit právo na složky
platu, které zákon nepřipouští, nebo naopak některé složky vyloučit. Ani v kolektivní smlouvě
zaměstnavatel nesmí např. stanovit jiný počet platových tříd, jiný mechanismus zápočtu
rozhodné doby pro stanovení platového stupně a podobně.104
Odst. 2 jmenovaného ustanovení pak stanoví pro plat vedoucího zaměstnance zásadou
obdobnou

odměňování

mzdou,

že

takovému

zaměstnanci

určuje

plat

orgán,

který ho na pracovní místo ustanovil, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Obdobně
se postupuje u zástupce vedoucího, pokud není místo vedoucího zaměstnance dočasně
obsazeno nebo pokud vedoucí zaměstnanec svou práci přechodně nevykonává.
Tato zákonná úprava má zabránit tomu, aby vedoucí zaměstnanec sám sobě určil
odměnu. Přesto se v praxi takové případy vyskytují, což dokazuje i četná judikatura k tomuto
tématu. Jedním z těchto rozhodnutí je i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 10. 2015,
sp. zn. 21 Cdo 2481/2014, kdy byla žalovanou ředitelka školní jídelny, která vydala dva vnitřní
platové předpisy, přičemž v jednom bylo mimo jiné uvedeno, že u: „vedoucích pracovníků je
odměňování postaveno na hmotné stimulaci, tj. stanovením procenta ze skutečně dosažené tržby
v konkrétním měsíci; ředitelka školní jídelny měla přiznanou odměnu ve výši 20%, statutární
zástupce 10 – 15%, vedoucí výroby – šéfkuchař 15 – 22%, THP 5% a skladník 5% z tržby.“.
Tyto vnitřní platové předpisy – směrnice – nebyly schváleny zřizovatelem. Z dikce ZPr jasně
vyplývá, že byla–li žalovaná statutárním orgánem příspěvkové organizace v pozici
zaměstnance, její plat určoval orgán, který ji do funkce ustanovil (v projednávané věci město
Vrchlabí, jakožto zřizovatel školní jídelny). Tuto zásadu je nutno vztáhnout na všechny složky
platu, tedy i na odměny vázané na doplňkovou činnost školní jídelny. Jak dále vyplývá
z ustanovení § 28 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, vytváří-li příspěvková organizace ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen
ve prospěch své hlavní činnosti, ledaže by jí zřizovatel povolil jiné využití tohoto zdroje.
Žalovaná přesto v rozporu s pravidly zřizovatele použila část peněžních prostředků z doplňkové
činnosti školní jídelny ke svévolnému vyplacení odměn sama sobě a dalším zaměstnancům.
Jednání žalované tak překročilo oprávnění ředitelky školní jídelny, jako statutárního orgánu
příspěvkové organizace.105 Žalovaná následně podala stížnost k Ústavnímu soudu, která byla
odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.106
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Dalším případem, který skončil u Ústavního soudu a byl odmítnut pro zjevnou
neopodstatněnost byl případ s obdobným skutkovým stavem, kdy stěžovatelka byla bývalou
zaměstnankyní žalované na pozici ředitelky (základní školy a mateřské školy). Soud judikoval,
že „nelze akceptovat praxi tzv. sebezaměstnávání ředitelů škol, kdy ředitel uzavírá z pozice
statutárního orgánu školy sám se sebou jako se zaměstnancem dohody o pracovní činnosti,
jejichž předmětem jsou práce spojené s hlavní či doplňkovou činností škody. Důvody
nepřípustnosti uvedeného postupu spočívají především v tom, že pokud ředitel uzavírá smlouvy
sám se sebou, jedná jednak v nepřípustném střetu zájmů a tedy v rozporu s § 437 odst. 1
občanského zákoníku, a dále obchází pravidlo, vyplývající z § 122 odst. 2 zákoníku práce
a z § 129 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, podle kterého plat ředitele
školy určuje zřizovatel školy.“107
Vzhledem k tomu, že v časovém období od účinnosti tzv. koncepční novely provedenou
zákonem č. 365/2011 Sb., tj. od 1. 1. 2012 až do zrušení zákonem č. 250/2014 Sb.,
tj. do 1. 1. 2015 ve znění ZPr existovala i právní úprava tzv. „smluvního platu“, v této době byl
používán i termín „sjednání platu“. Takovéto určení platu probíhalo skutečně na základě
dvoustranného právního jednání, tedy smlouvy, a takovýto plat mohl být sjednán se
zaměstnancem, který byl zařazen do 13 a vyšší platové třídy. Dle komentáře bylo toto opatření
ve světě veřejných financí naprosto ojedinělé a umožňovalo z veřejných prostředků určených
na platy poskytovat zaměstnanci jakoukoliv měsíční částku, neomezenou žádnou horní hranicí
ani mimořádnými schopnostmi (jak je tomu např. u osobního příplatku), tím méně znalostmi,
vč. splnění předepsaného vzdělání. Pouze se stanoví, že vedle smluvního platu může tento
jedinec dostávat pouze mimořádné a cílové odměny, nikoliv tedy příplatky k platu. Právo
zaměstnanců na stejný plat za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty podle § 110 tím není
dotčeno a zaměstnavatel bude povinen případně odůvodnit rozdíl ve výši platu u zaměstnanců
vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, a to u zaměstnance se smluvním platem
a u zaměstnance s určeným tarifním platem, a to podle kritérií uvedených v § 109 odst. 4.“108
Ve své době to byl institut, který měl sloužit pro nadstandardní ohodnocení a stabilizaci
výjimečně schopných zaměstnanců.109 Jeho zrušení našlo jak své příznivce, tak odpůrce.
Pro ilustraci autorka práce uvádí postoje ke zrušení ve zdravotnictví (vzniklý spor na sjezdu
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České lékařské komory v listopadu 2014 zaznamenal Zdravotnický deník110). Vlnu nevole
to vzbudilo především ve zdravotnických odborech (viz např. oficiální vyjádření
zdravotnických odborů: „zrušení smluvních platů představuje naopak zásah do dříve
uzavřených smluv o smluvním platu a povinný přechod ze smluvních platů zpět na platové
výměry bude zcela jistě přinášet výkladové problémy a dost možná i soudní spory.“111).
Prezident České lékařské komory ovšem zrušení tohoto institutu kvitoval a smluvní platy
označil za cestu, jak krýt porušování zákona v této zemi.112 Autorka práce se domnívá,
že obě stanoviska vyjadřují obecně názory dvou názorových proudů, jak bylo se smluvním
platem nakládáno, osobně se přiklání k pozitivním reakcím na jeho zrušení, byť samotnou vizi,
s jakou byl do ZPr včleněn, nepovažuje za úplně chybnou. Největší jeho slabinou bylo
dle názoru autorky práce do určité míry vágní a zavádějící stanovení podmínek jeho
poskytování, kdy pak skutečně mohlo docházet k nerovnému odměňování.
S určením platu velice úzce souvisí i úprava platového výměru (§ 136 ZPr),
jež je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce v písemné podobě.
Platový výměr je pro zaměstnavatele z mého pohledu jedním z nejpodstatnějších dokumentů,
které při nástupu do zaměstnání zaměstnanec obdrží. Zaměstnanec v něm obdrží vymezení jeho
platového tarifu a výši nárokových složek, které jsou závislé na posouzení zaměstnavatele
(jedná se např. o příplatek za vedení, zvláštní příplatek a další). V platovém výměru
je zaměstnanec seznámen také s výší nenárokových složek platu (nejčastěji výší osobního
příplatku). Dle § 136 odst. 2 ZPr je termín a místo výplaty nutno v platovém výměru uvést,
pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. V případě změny údajů, které jsou
v platovém výměru ze zákona obsaženy, musí zaměstnavatel zaměstnanci oznámit,
a to písemně. Z tohoto pro zaměstnavatele neplyne povinnost vydávat při každé změně údajů
aktualizovaný platový výměr, může je zaměstnanci oznámit i jiným samostatným dokumentem,
včetně odůvodnění případných změn.
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Odměna

z dohody,

která

je

koncipována

jako

odměna

v samostatném

pracovněprávním vztahu dle § 3 ZPr, je poskytována na základě smluvního principu. Dohodu
o pracích konaných mimo pracovní poměr je nutno sjednat písemně (§ 77 odst. 1 ZPr). Součástí
takové dohody je pak i úprava odměny – její výše, struktura, podmínky pro poskytování
jednotlivých složek, její splatnost a výplata. Sjednané podmínky nelze jednostranně měnit,
změna podléhá aprobaci obou smluvních stran. Není však vyloučeno, že podmínky poskytování
může zaměstnavatel stanovit i svým jednostranným rozhodnutím. Odměnou z dohody jsou
nejčastěji odměňováni zaměstnanci časovou formou odměny, tj. za hodinu, měsíc, splnění
konkrétního úkolu.113
Ustanovení § 144 ZPr výslovně předpokládá, že se účastníci mohou domluvit na jiném
termínu splatnosti. Nejčastěji se bude jednat o jednorázovou výplatu po provedení pracovního
úkonu v nejbližším termínu po dokončení a odevzdání takového úkolu. Nesjedná-li
zaměstnavatel se zaměstnancem podmínky splatnosti a výplaty odměny z dohody,
je zaměstnavatel povinen uplatnit postup stanovený v § 141, 142 a 143 ZPr.114
U odměny z dohody je pro zaměstnavatele podstatné dodržet základní zásady
pracovněprávních vztahů, a to zejména zásadu stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné
hodnoty, zákaz diskriminace a princip rovného zacházení. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí
pod sp. zn. 21 Cdo 3976/2013 tento princip podrobně rozvedl. „Rozpor se zásadou rovného
zacházení při sjednávání mzdy v individuálním případě v porovnání s ostatními zaměstnanci
vykonávajícími stejnou práci znamená vybočení ze zákonného rámce, jde o protiprávní stav,
který by zaměstnavatel mohl napravit jen tak, že stejný nárok zajistí i ostatním zaměstnancům.
Za těchto okolností může být mzda s jednotlivým zaměstnancem stanovena či sjednána
„nad rámec rovného zacházení“ a v jeho prospěch jedině tehdy, je-li pro to věcný důvod
představující ve srovnání s jinými zaměstnanci určitou konkurenční výhodu, popřípadě,
že by rozdílné zacházení bylo podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce.
Jestliže naopak zaměstnavatel bez věcných důvodů zaměstnanci stanoví či s ním sjedná, byť
„v jeho prospěch“, odměnu za práci, která je v porovnání s ostatními zaměstnanci
vykonávajícími stejnou práci nebo práci stejné hodnoty v rozporu se zásadou rovného
zacházení, jde o porušení právní povinnosti; zaměstnanec, který byl nerovným zacházením
postižen, má právo domáhat se náhrady takto vzniklé újmy podle ustanovení § 265 odst. 2
113
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zák. práce.“115

4.2 Příplatky
Mzdové či platové příplatky mají odrážet mimořádné podmínky pracovního místa nebo
pracovního výkonu, které znamenají zvýšené nároky na zaměstnance.116 Podle toho, z čeho
a zda plyne zaměstnavateli povinnost poskytnout určitou složku mzdy či platu, lze rozlišovat
nárokové a nenárokové složky mzdy/platu. V případě nárokové složky vyplývá zaměstnavateli
tato povinnost přímo z právního předpisu. Pokud přiznání nároku závisí na rozhodnutí
zaměstnavatele, pak jde o nenárokovou složku, která se ovšem nárokovou stane právě
v okamžiku, kdy zaměstnavatel rozhodne o jejím přiznání zaměstnanci.117 Takto přiznaný
platový nárok lze rozhodnutím zaměstnavatele zrušit pouze tehdy, umožňuje-li takový postup
právní předpis.118
4.2.1 Práce přesčas
Podmínky pro práci přesčas ZPr stanoví v § 93. V tomto případě zákon zdůrazňuje
důležitost výjimečnosti konané práce přesčas, pouze z vážných provozních důvodů,
kdy nařízená práce přesčas nesmí činit u jednoho zaměstnance více než 8 hodin v jednotlivých
týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Práce přesčas je tedy konaná vždy na příkaz
zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem. Na základě dohody se zaměstnancem může
zaměstnavatel požadovat přesčasovou práci nad rámec uvedeného rozsahu.
Odměna nebo náhradní volno za práci přesčas je jedním z příplatků, které ZPr zakotvuje
jako pro podnikatelskou, tak nepodnikatelskou sféru. Jedná se o příplatek, kterým
zaměstnavatel odměňuje zvýšené nároky, které jsou na zaměstnance kladeny v práci doby, která
typický nemá být pracovní. Textace ustanovení § 114 ZPr vychází z Úmluvy mezinárodní
organizace práce č. 1/1919, kde je zaměstnavateli uložena povinnost poskytnout zaměstnanci
za práci přesčas obvyklou mzdu zvýšenou nejméně o ¼. Úprava § 127 ZPr je pak jeho obdobou.
Dle ustanovení § 114 ZPr zaměstnanci v podnikatelské sféře za dobu práce přesčas dosažená
mzda a příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku, pokud se se zaměstnavatelem
nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas mimo příplatku.
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Formu příplatku však již zákon nestanoví. Z této dikce vyplývají pro obě strany
pracovněprávního vztahu tři možnosti, jak práci přesčas honorovat.
V první řadě se jedná o poskytnutí příplatku, jehož minimální výše je pevně stanovena
a nelze se od ní odchýlit. Nic však nebrání zaměstnavateli poskytovat příplatek vyšší, případně
výši příplatků diferencovat, např. podle náročnosti vykonávané práce, či naléhavosti, s jakou
byl přesčas zaměstnanci nařízen. Je možné ho poskytovat k dosažené mzdě za práci v přepočtu
za každou odpracovanou hodinu, či souhrnně vyčíslit za dohodnuté odměňované období
(nejčastěji měsíční).
Druhou možností je dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem o poskytnutí náhradního
volna za provedenou práci přesčas namísto příplatku. Zaměstnanci v tomto případě pak náleží
mzda za odpracovanou dobu přesčas, avšak místo příplatku je zaměstnanec oceněn dobou
náhradního volna. Tato doba je považována za dobu odpočinku, za kterou mu mzda nepřísluší.
Práci přesčas za náhradní volno zaměstnanci nelze nařídit, lze ji pouze smluvně dohodnout.
V praxi je čerpání náhradního volna pak obvykle řešeno dvě způsoby: 1) „přesčasová“ mzda
je zaměstnanci poskytnuta ve mzdě za odpracované období (měsíc) a zaměstnanec si náhradní
volno vybere v jiném měsíci, na což se pak hledí jako kdyby pracoval a podle toho je mu
přiznána mzda, nebo 2) „přesčasová“ mzda za přesčasovou práci se zaměstnanci poskytne
v měsíci, kdy byla vykonána a v dalším měsíci, kdy si zaměstnanec náhradní volno vybere,
je mu poskytnuto neplacené náhradní volno. Obvykle je varianta 2 využívána při uplatnění
úkolové mzdy.119 Odst. 2 § 114 ZPr pak upravuje řešení situace, když si zaměstnavatel ve lhůtě
3 měsíců po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohodnuté době neposkytne. V takovém případě
přísluší zaměstnanci k dosažené mzdě příplatek podle odst. 1. Dochází tedy k přeměně
nepeněžité formy příplatku – náhradního volna – na peněžitý nárok proplacení „přesčasové“
práce včetně příplatku v odpovídající výši ve výplatě za měsíc, kdy byla „přesčasová“ práce
vykonána.
Poslední variantou je sjednání mzdy s přihlédnutím k případné práci přesčas.
V legislativním vývoji odst. 3 výše uvedeného ustanovení docházelo k různým výkladům
přínosnosti tohoto ustanovení, a proto je jeho textace/existence měnila. V důvodové zprávě
k ZPr se uvádí, že: „Možnost sjednání mzdy již s přihlédnutím k případné práci přesčas, kterou
připouštěla současná právní úprava, se nově nenavrhuje, protože její uplatňování bylo spojeno
se značnými obtížemi. Největší problém spočíval v tom, že sjednané zvýšení mzdy často
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nedosahovalo výše, kterou by zaměstnanec obdržel při poskytování příplatku ve výši 25 %
průměrného výdělku, což zákon nevylučoval, a tím se prakticky připouštělo porušování čl. 6
úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 1/1919, omezující pracovní dobu v průmyslových
podnicích na osm hodin denně a čtyřicet osm hodin týdně (č. 80/1922 Sb.), podle které mzdová
sazba za práci přesčas nesmí činit méně než obvyklá sazba zvýšená o jednu čtvrtinu. Současná
ani navrhovaná úprava mzdy za práci přesčas nevylučuje poskytování mzdy za předpokládanou
práci přesčas určitou paušální částkou, avšak při respektování práva zaměstnance
na dosaženou mzdu a příplatek za dobu práce přesčas.“. Novelou provedenou z. č. 116/2008
Sb. byla možnost odměňovat mzdou sjednanou již s přihlédnutím k případné práci přesčas
sjednána pouze u vedoucích zaměstnanců. Od roku 2012 byla možnost otevřena opět
pro všechny zaměstnance120. Dnes platná textace neomezuje žádným způsobem okruh
zaměstnanců, u kterých může být tento způsob použit. Zaměstnavatelé však musí být připraveni
prokázat, že mzda zaměstnance v sobě již uvedený příplatek obsahuje, a to minimálně
v zákonem požadované výši (např. vyčíslením v rámci výplatní pásky.121 Zákon dává
zaměstnavatelům limitaci v podobě maxima 150 hodin přesčas za kalendářní rok a u vedoucích
zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce přesčas.
Problematikou práce přesčas se zabýval i Ústavní soud, který mimo jiné postavil najisto,
že „stěžovatelka by mohla obdržet další mzdu s příplatkem za práci přesčas jen, kdyby bylo
prokázáno, že pracovala přesčas nad rámec dohodnutých 12,5 hodin přesčasové práce, k nimž
účastníci přihlíželi při sjednávání mzdy stěžovatelky za vykonanou práci.“122 Zaměstnavatelé
tedy mají možnost v souladu se ZPr sjednat mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas.
To ovšem nevylučuje, že zaměstnanec může vykonávat práci přesčas i nad tento sjednaný
rámec a tato práce má být zaměstnavatelem i řádně odměněna.
V rozsudku Nejvyššího soudu pod spis. značkou 21 Cdo 4166/2015 soud shrnul
povinnost zaměstnavatele vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované 1) pracovní
doby, 2) práce přesčas, 3) další dohodnuté práce přesčas, 4) noční práce a 5) doby v době
pracovní pohotovosti. V tomto případě judikoval i možnost souhlasu zaměstnavatele
s výkonem práce přesčas, který může být udělen nejen výslovně (písmeně nebo ústně),
ale i mlčky (konkludentně), což může v praxi znamenat situaci, kdy zaměstnavatel
má vědomost o tom, že zaměstnanec práci přesčas vykonává, aniž by mu dal příkaz k zastavení
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práce přesčas, a výkon této práce vezme na vědomí. V tomto soudním sporu byla žalována
zaměstnavatelka, která dle tvrzení své zaměstnankyně (žalobkyně) nevedla správně evidenci
přesčasové doby. „Žalovaná může prokázat, že příslušná evidence odpracované práce přesčas
u žalobkyně nemůže být podkladem pro právo žalobkyně na dosaženou mzdu a příplatek, jen
tehdy, jestliže bude tvrdit a důkazy prokáže, že neodpovídá skutečnosti.“123
Poskytnutí příplatku nebo náhradního volna za práci přesčas je možné i u zaměstnanců,
kteří jsou odměňování platem, na základě ustanovení § 127 ZPr. Na rozdíl od podnikatelské
sféry, zákon zde rozlišuje příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku, a jde-li
o dny nepřetržitého odpočinku v týdnu, příplatek ve výši 50 % průměrného hodinového
výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna
místo platu za práci přesčas. Příplatek odpovídá části platového tarifu, osobního a zvláštního
příplatku a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí připadající na 1 hodinu práce
bez práce přesčas v kalendářním měsíci, ve kterém práci přesčas koná. Za dobu čerpání
náhradního volna se plat nekrátí. Nerozlišuje se, zda nepřetržitý odpočinek připadá v týdnu
na sobotu nebo neděli.
Pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodli, je možné zaměstnanci poskytnout za práci
přesčas náhradní volno. Pokud si zaměstnanec vybere náhradní volno v jiném měsíci,
než ve kterém přesčasovou práci vykonal, jeho plat se nenavyšuje (příplatek mu nenáleží),
zároveň v měsíci, kdy volno čerpá se mu plat nekrátí.
Obdobně jako v případě soukromé sféry, neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci
náhradní volno v době 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas nebo
v jinak dohodnuté době, přísluší zaměstnanci část platového tarifu, osobního příplatku
a zvláštního příplatku, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a příplatek
podle odstavce 1.124
Odst. 3 upravuje zvláštní postavení zaměstnanců, kterým přísluší příplatek za vedení
(§ 124 ZPr). Těmto je plat stanoven s přihlédnutím k případné práci přesčas, opět v limitu
150 hodin v kalendářním roce. V platu vedoucího zaměstnance, který je statutárním orgánem
nebo vedoucím organizační složky, je vždy přihlédnuto k veškeré práci přesčas.
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„Vznikne-li zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce nárok současně na další
příplatky včetně nároku na mzdu/plat za práci přesčas, náleží mu souhrn těchto nároků
(kumulace nároků).“125
4.2.2 Práce ve svátek
Svátek je dle § 91 odst. 1 ZPr zařazen mezi dny pracovního klidu. V těchto dnech může
zaměstnavatel práci nařídit jen výjimečně a jen výkon takových prací, které je možné
zaměstnanci nařídit ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, práce v nepřetržitém provozu
a práce potřebné při střežení objektů zaměstnavatele (§ 91 odst. 3 a 4 ZPr).
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, v platném znění, obsahuje taxativní výčet svátků. Doba svátku trvá od 0:00
do 24:00 příslušného dne. Dle ustanovení § 91 odst. 6 ZPr u zaměstnavatele, u kterého
zaměstnanec koná práci v nočních směnách, začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající
nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první.
Ustanovení věty první je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, odměnu z dohody
a pro zjišťování průměrného výdělku.
Vzhledem k tomu, že práce ve svátek má být výjimečná, ZPr ji v souladu s úmluvami
Mezinárodní organizace práce přiznává zvláštní zvýhodnění ve formě mzdy, náhradního volna
nebo náhrady mzdy za svátek. ZPr je upravuje v ustanovení § 115. Zaměstnanci přísluší
dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek. Zákonodárce
tak dle jazykového výkladu preferuje poskytnutí náhradního volna (tato úprava vychází
z článku 2 odst. 2 Evropské sociální charty Rady Evropy z roku 1961, revidované v roce
1996)126. Zaměstnavatel musí toto volno poskytnout nejpozději do konce třetího kalendářního
měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání
náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Pouze v případě, že se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou, lze zaměstnanci za práci
ve svátek poskytnout příplatek nejméně ve výši průměrného výdělku. Poskytnutím tohoto
příplatku nejsou dotčeny nároky zaměstnance na další příplatky (např. za práci přesčas, mzdové
zvýhodnění za práci v noci, za zdraví škodlivé prostředí, za práci v sobotu či v neděli,
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za směnnost).127 Odst. 3 pak upravuje náhrady mzdy v případě, kdy zaměstnanec nepracoval
z důvodu, že na jeho běžný pracovní den připadl svátek. Takovému zaměstnanci přísluší
náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která
mu ušla v důsledku svátku (bez ohledu na počet pracovních dnů a svátků v kalendářním
měsíci).
Obdobná úprava platí i pro případy, kdy dle dikce ustanovení § 135 ZPr má zaměstnanec
nárok na placené volno v případě, kdy svátek připadne na jeho obvyklý pracovní den
a on z tohoto důvodu práci nekoná. Zaměstnavatel je povinen náhradní volno poskytnout
nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo
v jinak dohodnuté době. Opět obdobně jako v podnikatelské sféře lze na základě individuální
dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem poskytnout namísto náhradního volna
zaměstnanci příplatek ve výši průměrného hodinového výdělku za hodinu práce.
Takové ujednání nelze sjednat v rámci kolektivní smlouvy.
4.2.3 Práce v noci
Dalším z příplatků, které jsou upraveny pro zaměstnance v soukromé i státní sféře,
je příplatek za noční práci.
Dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. j) ZPr je pod pojmem noční práce míněna práce
konaná v noční době, tj. mezi 22. a 6. hodinou. Dle písm. k) stejného ustanovení
se za zaměstnance pracujícího v noci považuje zaměstnanec, který odpracuje během noční
doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru
alespoň jednou týdně v období, uvedeném v § 94 odst. 1. Ustanovení § 94 ZPr pak stanoví
určité odlišné podmínky výkonu práce takových zaměstnanců, které ovšem nemají
na odměňování vliv. Textace vychází z doporučení Generální konference Mezinárodní
organizace práce č. 178 z roku 1990 o noční práci.128 Příplatek kompenzuje zhoršené pracovní
podmínky i zásad do osobního života zaměstnanců.129
Zákonodárce v § 116 ZPr za dobu noční práce stanoví hranici příplatku 10 %
průměrného výdělku jako minimální k dosažené mzdě a dává zaměstnavatelům prostor
pro sjednání jiné (i menší) výše a způsob určení tohoto příplatku. Obvykle dojde k tomuto
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Mzda, náhradní volno nebo náhrada mzdy za svátek. In VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5.
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7478-955-7. Dostupné on-line z právního informačního
systému ASPI.
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Důvodová zpráva k ZP.
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Příplatek za noční práci. Příručka pro personální agendu a odměňování zaměstnanců [online]. MPSV, TREXIMA,
spol. s r.o., 2020 [cit. 2020-10-03]. Dostupné z: https://ppropo.mpsv.cz/.
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určení v kolektivní, pracovní či jiné smlouvě. „Není však možné sjednat, že příplatek nebude
poskytován vůbec nebo v zanedbatelné výši. Výjimku mohou tvořit pouze případy,
kdy zaměstnanec sám navrhne zaměstnavateli nízkou výši příplatku, protože z ryze osobních
důvodů (například dopravního spojení) má zájem na práci zasahující do konce nebo začátku
noční doby. Jinak se předpokládá, že v rámci sjednávání dohody jsou obě strany schopny
prosadit si své zájmy v této oblasti a nemusí se zde uplatňovat jakákoliv regulace právním
předpisem. Příplatek jako takový však musí být samostatně kvantifikovatelný a vyšší než 10 %
průměrného výdělku. Od tohoto minimálního vymezení se nelze odchýlit.“ 130 Zaměstnavatel zde
může přiznat ale i příplatek vyšší, dle potřeb zaměstnavatele nebo na základě obsahu prováděné
noční práce. V souladu s ustanovením § 141 odst. 2 ZPr je zaměstnanci tento příplatek
poskytován i za zlomky hodin. Forma závisí na rozhodnutí zaměstnavatele a může to být
formou určité výše v měsíční mzdě nebo % přepočítaného na minuty.
Dle § 125 ZPr zaměstnanci přísluší za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 %
průměrného hodinového výdělku. Tuto výši na rozdíl od soukromých zaměstnavatelů nelze
v tomto případě modulovat ani vyloučit. Vzhledem k tomu, že zákonodárce poskytnutí tohoto
příplatku nepodmínil dalšími podrobnostmi, příplatek je poskytován zaměstnancům, kteří
vykonávají práci v noci pouze ve výjimečných případech, nahodile, nebo tento výkon z jejich
náplně práce, ať již jde o výkon pravidelný nebo soustavný.
Pokud v souvislosti s výkonem noční práce vznikne zároveň zaměstnanci nárok
i na mzdu/plat za práci přesčas, náleží mu tyto nároky kumulativně.

4.2.4 Práce v sobotu a v neděli
Dalším z povinných příplatků, aplikovatelným na zaměstnance v soukromé i státní
sféře, je příplatek za práci v sobotu a v neděli. Sobota a neděle jsou obvykle (v prostředí
České republiky) dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek dle § 91 odst. 1 ZPr, a tedy jsou
zařazeny mezi dny pracovního klidu. Dle § 92 odst. 1 ZPr je zaměstnavatel povinen rozvrhnout
pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň
35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než
48 hodin. Odst. 2 stanoví, že jestliže to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý
odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle.
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TOMŠÍ, I. Mzda za noční práci. In PICHRT, Jan. Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters
Kluwer, 2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. Dostupné on-line z právního informačního systému
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Ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit pouze výkon prací určených
v ustanovení § 91 odst. 3 a 4 ZPr nejvýše dvakrát v průběhu období 4 týdnů po sobě jdoucích,
uplatní-li se v kontu pracovní doby postup podle § 86 odst. 4. 131 Obdobně jako u příplatku
za noční práci, pokud zaměstnanci zároveň s tímto nárokem i nárok na mzdu/plat za práci
přesčas, náleží mu tyto nároky kumulativně.
Dle Důvodové zprávy k § 118 ZPr je zásah do osobního života zaměstnanců,
který vyplývá z výkonu práce v sobotu a neděli, které jsou pro většinu dalších osob dny
nepřetržitého odpočinku v týdnu, je podle dosavadních zkušeností zaměstnanci posuzován
stejně negativně, jako je tomu při práci v noci nebo při práci přesčas.

Zaměstnanci,

který vykoná práci v sobotu a v neděli tedy přísluší dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši
10 % průměrného výdělku. Je však možné sjednat jinou minimální výši a způsob určení tohoto
příplatku. Příplatek je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, ať již z jeho rozvrhu
směn výkon v těchto dnech vyplývá běžně, či je to mimořádně spojeno s prací přesčas. Příplatek
je poskytován od 0:00 hod do 24:00 hod, lze však aplikovat ustanovení § 91 odst. 6 ZPr
a začátek/ konec ve prospěch zaměstnance změnit, např. z důvodu rozvrhu směn. Obdobně jako
u příplatku za noční práci je možné výši diferencovat podle různých hledisek, či na základě
smluvního ujednání sjednat příplatek nižší.
Ustanovení § 118 odst. 2 ZPr a i ustanovení § 126 odst. 2 ZPr řeší v souvislosti se dny,
na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu, i zohlednění zahraničního prvku. Dle místních
podmínek mohou být za dny nepřetržité odpočinku v týdnu považovány i jiné dny, než jsou
sobota a neděle. I v takových případech může zaměstnavatel, jehož zaměstnanci vykonávají
práci v zahraničí, takovým zaměstnancům příplatek poskytnout.
Od příplatku určeném pro zaměstnance v podnikatelské sféře Důvodová zpráva
diferencuje pro zaměstnance ve veřejných službách a správě příplatek jako nárokový,
jehož výše je stanovena na 25 % průměrného hodinového výdělku. Tento nemůže být
modifikován ani kolektivním vyjednáváním, ani vnitřním předpisem. Příplatek je zde stanoven
jako hodinový a opět zaměstnanci náleží i za zlomky hodin.

4.2.5 Práce ve ztíženém pracovní prostředí, zvláštní příplatek
Úprava opět vychází z úmluv Mezinárodní organizace práce132. ZPr v ustanoveních
§ 117 i 128 zmocňuje vládu, aby svým nařízením stanovila vymezení pojmu ztíženého
131
132

§ 91 odst. 5 ZP
Doporučení Generální konference Mezinárodní organizace práce č. 178 z roku 1990 o noční práci.
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pracovního prostředí pro účely odměňování a výši příplatku. Jedná se o nařízení vlády
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení
ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. V tomto nařízení je ztížené pracovní prostředí
definováno v ustanovení § 6 odst. 1 jako: „prostředí, ve kterém je výkon práce spojen
s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření
k jejich snížení nebo odstranění.“ V odst. 2 nařízení vyjmenovává konkrétní ztěžující vlivy,
kterým může být zaměstnanec pobírající příplatek za práci v nich, odměněn, protože platné
předpisy tuto práci připouští. Mezi tyto vlivy se řadí určité koncentrace prachu, chemických
látek, směsi chemických látek v pracovním ovzduší, pracovní procesy s rizikem chemické
karcinogenity, vibrace přenášené na ruce v určité intenzitě, pracovní prostředí, ve kterém jsou
překračovány hodnoty přípustných mikroklimatických podmínek, vědomé zacházení
s vyjmenovanými biologickými činiteli, zvýšení tlak u prací pod hladinou, radiační činnosti
vykonávané v kontrolovaném pásmu, pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob
hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních
onemocnění a rozdělení směny nebo výkonu práce zaměstnavatelem, které v souhrnu činí
alespoň 90 minut, jestliže je v době přerušení výkonu práce pro zaměstnance nedostupné jeho
obvyklé společenské prostředí a sociální zázemí, nebo je jejich dostupnost značně ztížena,
nebo je ztížena ochrana místa, ve kterém musí zaměstnanec dobu přerušení práce trávit,
před klimatickými a jinými nepříznivými vlivy. V souvislosti s těmito vlivy mohou být
na zaměstnance kladeny další nároky, jako je např. povinnost používat při práci další ochranné
pomůcky, dodržovat bezpečnostní přestávky, popř. dodržovat zvýšené požadavky na osobní
hygienu.133
Zaměstnancům, kteří pracují ve ztíženém pracovním prostředí, ZPr přiznává dosaženou
mzdu a příplatek v § 117. Zároveň stanoví, že příplatek za práci ve ztíženém pracovním
prostředí činí nejméně 10 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní
sazbu minimální mzdy. Sazba 10 % odpovídá i ustanovení § 7 výše uvedeného vládního
nařízení, které samotné nemůže stanovit příplatek menší. Také zaměstnavatelé nemohou
žádným ujednáním výši příplatku snížit. Naopak zaměstnavatel může svým rozhodnutím
v souladu s § 7 odst. 2 výše uvedeného nařízení vlády přiznat i vyšší příplatek, pokud je vyšší
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TOMŠÍ, I. a E. ROTHOVÁ. Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019. Práce a
mzda. Praha, 2018, 2018(2).
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i míra rizika, jeho intenzita a doba, po kterou ztěžující vlivy na zaměstnance při výkonu práce
působí.
Zaměstnancům v nepodnikatelské sféře je příplatek přiznán v ustanovení § 128 ZPr.
V tomto ustanovení nalézáme stejné zmocnění pro vládu stanovit nařízením výši příplatku
a podmínky pro jeho poskytování. Oproti podnikatelské sféře je zde stanovena jako minimální
výše 5 % částky, kterou stanoví tento zákon v § 111 odst. 2 jako základní sazbu minimální
mzdy za měsíc. „Obvyklá míra ztěžujících vlivů spojených s výkonem práce je zohledněna již
při zařazování jednotlivých prací do platových tříd.“134 Zaměstnavatel, který své zaměstnance
odměňuje platem, je také povinen zohlednit ustanovení § 7 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů, a tedy výši příplatku určit v rozpětí od 500 do 1800 Kč měsíčně podle míry rizika,
intenzity a doby působení ztěžujících vlivů. „S ohledem jak na zvýšení platových tarifů v roce
2019, tak i na jejich zvyšování v minulých letech, dojde ke zvýšení spodní hranice rozpětí
příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí a zvláštního příplatku o 25 % tak, aby byl
obnoven poměr mezi spodní (nárokovou) hranicí tohoto příplatku a výší platového tarifu
zaměstnance.“135
Od tohoto příplatku je nutné odlišovat zvláštní příplatek ve smyslu ustanovení
§ 129 ZPr, který zaměstnanci vynahrazuje závažné zatěžující vlivy, kterým je v důsledku
povahy své práce zaměstnanec vystaven. Zákon mezi tyto vlivy řadí pracovní podmínky
spojené s mimořádnou neuropsychickou zátěží, riziko ohrožení života a zdraví nebo obtížné
pracovní režimy. Zákon zmocňuje vládu, aby svým nařízením rozdělila práce do skupin,
v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví
a podle obtížnosti práce. Vláda také nařízením stanoví podmínky pro poskytování příplatku
a výši příplatku v jednotlivých skupinách. Tímto nařízením je výše zmíněné nařízení
č. 341/2017 Sb., které zaměstnance dělí do 5 skupin, které jsou popsány v Příloze č. 5 tohoto
nařízení. Měsíční výše zvláštního příplatku se pohybuje od 500 Kč až do 10 000 Kč.
Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V. Pokud však
zaměstnanec vykonává práci střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného, třísměnného,
nebo nepřetržitého provozního režimu, může mu zaměstnavatel přiznat ještě jeden příplatek,
jehož výše musí být stanovena v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek
pro zaměstnance nejvýhodnější. Konkrétní výši zaměstnavatel posoudí samostatně pro každého
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dotčeného zaměstnance. Rozhodující je pouze okolnost, zda jsou u tohoto zaměstnance splněny
podmínky, které zákon stanoví, bez ohledu na to, na jaké pracovní pozici je zaměstnanec
zařazen. Tento příplatek v praxi obvykle pobírají zaměstnanci, jejichž povolání je výrazně
odlišné od obecně srovnatelných pracovních podmínek. Jsou to např. příslušníci
bezpečnostních sborů, lékaři, zaměstnanci určitých zařízení sociálních služeb apod.
K 1. 1. 2019136 byl zaměstnancům státu přiznán příplatek ve IV. skupině prací, pokud
vykonávají práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných
zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům,
vykonávané zaměstnanci státu, dále pak také nově zaměstnancům v Národním bezpečnostním
úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů
spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu, a zaměstnancům ve zpravodajských
službách. Další nový právní titul pro přiznání tohoto příplatku se uplatní u zaměstnanců soudní
soustavy, kteří rozhodují samostatně ve věcech, v nichž by jinak musel rozhodovat soudce,
nesou samostatně odpovědnost za případné procesní důsledky chybného rozhodnutí. Zvláštní
příplatek je přiznán i ostatním zaměstnancům soudu nebo státního zastupitelství.

4.2.6 Příplatky k platu
V celkovém výčtu příplatků lze vyčlenit samostatnou skupinu, kterou tvoří příplatky
zákonodárcem atrahované pouze k zaměstnancům, kteří jsou odměňování platem. Žádné
legislativní ustanovení ovšem nebrání soukromým zaměstnavatelům převzít úpravu uvedených
příplatků a postupů pro jejich přiznávání i pro své zaměstnance. V takovém případě mohou
zaměstnavatelé v pracovní či kolektivní smlouvě sjednat a ve vnitřním předpisu stanovit i další
příplatky a jejich výši, které je v případě „zákonných“ příplatků limitována jejich minimální
výší.
Do této skupiny se řadí příplatek za vedení, příplatek za rozdělenou směnu, osobní
příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovení rozsah a specializační
příplatek pedagogického pracovníka. Nárokovými příplatky jsou příplatek za vedení, příplatek
za rozdělenou směnu. Fakultativní složkou platu je osobní příplatek.

136
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platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
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4.2.6.1 Příplatek za vedení
Příplatek za vedení je zákonem upraven v ustanovení § 124 ZPr výlučně pro vedoucí
zaměstnance. Dle § 11 ZPr se vedoucím zaměstnancem zaměstnavatele rozumějí zaměstnanci,
kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat
podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat
jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího
zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu. Ustanovení § 302 ZPr stanoví
povinnosti vedoucího zaměstnance, mezi něž patří např. řídit a kontrolovat práci podřízených
zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, či zabezpečovat
odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona a další. „Zaměstnanec, který řídí ostatní
zaměstnance pouze metodicky, není vedoucím zaměstnancem ve smyslu § 11, není povinen plnit
zvláštní povinnosti uložené vedoucím zaměstnancům v § 302 a nemá právo na příplatek
za vedení.“137
Příplatek za vedení je zákonem stanoven podle stupně řízení a celkové náročnosti řídící
práce. Stupně řízení zákon definuje v odst. 3, jedná se o celkem 4 stupně. V každém stupni
je stanoveno procentuální rozmezí z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové
třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. „Náročnost řídící práce je posuzována
především podle organizační složitosti řízených pracovních procesů a počtu řízených
zaměstnanců.“138
S „novým zákoníkem práce“139 přišla změna, kterou sama Důvodová zpráva označuje
za zásadní. Do nabytí účinnosti tohoto zákona byla výše příplatku stanovena jen podle funkcí
a nominálními částkami v rozpětí od – do.140 Dle Důvodové zprávy je důvodem této změny
především snaha o udržení stálého poměru příplatku za vedení k platovému tarifu, tj. zachování
jeho reálné hodnoty i v případě zvýšení platových tarifů (současné sazby příplatků za vedení
byly naposledy zvýšeny v roce 1994, přestože platové tarify byly a jsou – až na výjimky –
zvyšovány každoročně). Tato změna měla také posílit vazbu tohoto příplatku konkrétnímu
vedoucímu k náročnosti práce, kterou vykonává. Záměrem zákonodárce byl i fakt, že zákon
nebude zmocňovat vládu k vydání prováděcího nařízení, čímž bude zaměstnavatelům
137

ROTHOVÁ, E. Příplatek za vedení. In Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer,
2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. Dostupné on-line z právního informačního systému ASPI.
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KOCOUREK, Jiří a Tomáš DOBŘICHOVSKÝ. Pracovní právo pro praxi. V Praze: C.H. Beck, 2016. Právní praxe.
ISBN 978-80-7400-616-6. Str. 213.
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
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ROTHOVÁ, E. Příplatek za vedení. In Zákoník práce: Zákon o kolektivním vyjednávání. Praha: Wolters Kluwer,
2017. Praktický komentář. ISBN 978-80-7552-609-0. Dostupné on-line z právního informačního systému ASPI.
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umožněno, aby předepsanou strukturu stupňů řízení dále členili dle svých potřeb. Odborníci
z praxe141 přitom doporučují, aby zaměstnavatelé 1) správně určili stupeň řízení, 2) vypočítali
spodní a horní hranici rozpětí příplatku pro jednotlivé stupně v konkrétních částkách a 3) určili
konkrétní výši příplatku individuálně jednotlivých vedoucím zaměstnancům.
Z výše uvedeného vyplývá, že o přiznání konkrétní výše příplatku rozhoduje
zaměstnavatel v rámci odpovídajícího rozpětí.142 Zaměstnavatel může také např. ve vnitřním
předpisu stanovit kritéria pro diferenciaci určitých výší příplatků dle reálného rozsahu
a náročnosti řídicí práce (počet podřízených zaměstnanců, složitost, odpovědnost a namáhavost
vykonávané práce). I v tomto případě je zaměstnavatel povinen vzít v potaz zásadu stejné
odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, a v případě sporu rozdílně přiznané výše
příplatku své rozhodnutí odůvodnit.
Dle odst. 2 pak stejný příplatek přísluší také zástupci vedoucího zaměstnance, který
vedoucího zaměstnavatele zastupuje v plném rozsahu, který není předem omezen, a to ve dvou
zákonem předjímaných případech. V případě trvalého zastupování, kdy zaměstnanec trvale
zastupuje vedoucího zaměstnance v plném rozsahu jeho řídící činnosti, a toto zastupování
u zaměstnavatele upraveno zvláštním právním nebo organizačním předpise. Ve druhém případě
se může jednat i o zastupování ad hoc, po dobu delší než 4 týdny, pokud zastupování není
součástí jeho povinností vyplývajících z pracovní smlouvy, a to od prvého dne zastupování.
Splnění stanovených podmínek lze posuzovat i zpětně.
V souvislosti s odst. 4 považuji za vhodné věnovat se i úpravě založení pracovního
poměru vedoucího zaměstnance. Tento pracovní poměr se dle ustanovení § 33 odst. 3 ZPr
zakládá v případech stanovených zvláštním právním předpisem (např. zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze
u vedoucího organizační složky státu, organizačního útvaru organizační složky státu,
organizačního útvaru státního podniku, organizačního útvaru státního fondu, příspěvkové
organizace, organizačního útvaru příspěvkové organizace, organizačního útvaru v Policii
České republiky. Tomuto výčtu však úplně neodpovídá výčet zaměstnanců, kterým náleží
příplatek za vedení dle § 124 ZPr. Úprava v tomto odstavci předpokládá možnost přiznat tento
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Tamtéž.
Pokud jde o statutární orgán, který vykonává práci na pozici vedoucího zaměstnance, tomu příplatek stanoví
jeho zřizovatel nebo orgán, který jej do funkce jmenoval.
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příplatek i zaměstnancům, kteří nejsou vedoucími zaměstnanci, avšak jsou podle organizačního
předpisu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu
účelu závazné pokyny. Těmto přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci
rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je
zaměstnanec zařazen. Příplatek může být přiznán i dalším vedoucím zaměstnancům, kteří
v praxi své podřízené vlastně řídit nemusí. Zákonodárce je vyjmenovává ve 4. stupni řízení
a řadí se mezi ně náměstka člena vlády, vedoucí vyjmenovaných kanceláří finančního arbitra
a ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů.

4.2.6.2 Příplatek za rozdělenou směnu
Dalším příplatkem, který zaměstnanci má kompenzovat výkon práce ve specifických
pracovních podmínkách, je příplatek za rozdělenou směnu upravený v § 130 ZPr. Pojem směny
ZP definuje v ustanovení § 78 odst. písm. c) ZPr: „směnou je část týdenní pracovní doby
bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu
pracovních směn odpracovat“. Dle ustanovení § 130 odst. 2 ZPr je pak za rozdělenou směnu
pro účely tohoto příplatku považována směna, ve které souvislé přerušení práce nebo jejich
souhrn činí alespoň 2 hodiny. Zákonodárce se i u tohoto příplatku přiklonil ke stanovení
ve formě procentuálního podílu průměrného hodinového výdělku za každou rozdělenou směnu.
Dle důvodové zprávy procentuální stanovení lépe odráží hodnotu práce zaměstnance
než dosavadní pevná sazba. Výše příplatku činí 30 % a přísluší zaměstnanci, který pracuje
ve směnách rozdělených na 2 nebo více částí.
Zákonodárce, tedy ani zaměstnavatel, nezkoumá počet jednotlivých přerušení.
Na příplatek má nárok i zaměstnanec, který vykonává práci ve stanoveném týdenním režimu,
tak i zaměstnanec se sjednanou kratší pracovní dobou ve smyslu § 80 ZPr.
Zaměstnavatel, který dodržuje obecně zásady realizace závislé práce, by měl
zaměstnance, kteří mají v rozdělených směnách pracovat, s tímto opatřením nejlépe předem
seznámit a přihlédnout k osobním poměrům zaměstnance. Pokud by se jednalo o opatření,
které by se mělo dotýkat většího počtu zaměstnanců a zároveň by u zaměstnavatele působila
odborová organizace, zaměstnavatel má v souladu s ustanovením § 99 ZPr povinnost toto
předem s odborovou organizací projednat. Nesplnění této povinnosti však nezpůsobuje jeho
neplatnost (§ 19 odst. 3 ZPr).143
143
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4.2.6.3 Osobní příplatek
Nenárokovou složkou platu, prostřednictvím které zaměstnavatel může ocenit
zaměstnance, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší
rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, představuje osobní příplatek. Úprava
ustanovení § 131 ZPr stanoví v případě zaměstnance v odst. 1 příplatek až do výše 50 %
platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
Dle odst. 2 může být příplatkem honorován zaměstnanec, který je vynikajícím, všeobecně
uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až šestnácté platové třídy.
Takovému zaměstnanci může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 %
platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.
Samotné splnění zákonných podmínek však automaticky neznamená přiznání příplatku
zaměstnanci. Nárok je zaměstnanci přiznán až samotným rozhodnutím zaměstnavatele.144
Tato složka platu má dle Důvodové zprávy zpružňovat platový systém upravený v části
IV., Hlavě III. ZPr, založený na kogentní úpravě, vycházející z předpokladu standardního
výkonu práce všemi zaměstnanci, pokud jde o její množství a kvalitu. Zaměstnavatelům
v tomto případě dává velmi širokou možnost ocenění zaměstnanců, kteří nad standardní
výkonost vyčnívají nebo špičkových odborníků. V textu důvodové zprávy je však také
zdůrazněno, že navržené horní hranice příplatku jsou kompromisním řešením přijatým v rámci
připomínkového řízení na základě protichůdných návrhů jednotlivých připomínkových míst.
Zákon osobní příplatek dle odst. 1 přiznává pouze za splnění určitých podmínek,
kterými jsou dlouhodobé dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo plnění většího
rozsahu pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci. Z dikce tohoto ustanovení plyne logický
závěr, který je většinou v i v praxi dodržován, a to ten, že pokud má být příplatkem odměněn
zaměstnanec, který výsledků v uvedené kvalitě dosahuje dlouhodobě, nelze mu tento příplatek
přiznat při nástupu do zaměstnání. Zákon ponechává na úvaze zaměstnavatele, jak dlouhou
dobu bude považovat za dostatečnou k ověření výkonu. Obvykle se příplatek v praxi v určité
výši přiznává po skončení zkušební doby a následně je případně modifikován. I tato modifikace
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Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20.12.2007 sp. zn. 21 Cdo 3488/2006, se osobní příplatek jako
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by však neměla být reakcí na krátkodobé výkyvy výkonnosti. V případě, kdy zaměstnanec
přechází na jiné či nové pracovní místo a dochází ke změně druhu práce, je logické, že mu
nemůže být ponechán osobní příplatek v dříve přiznané výši. V tomto smyslu rozhodl
i Nejvyšší soud v případu pod spis. značkou 21 Cdo 1573/2012 ze dne 11. 6. 2013: „Skutečnost,
že se zaměstnanec dříve osvědčil u jiného zaměstnavatele nebo v jiném (např. dřívějším)
pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele, není zákonným podkladem pro to, aby byl
zaměstnanci přiznán osobní příplatek již v souvislosti s nástupem do zaměstnání nebo ještě
ve zkušební době. Dokud se velmi dobré výsledky práce zaměstnance nestanou dlouhodobými
(stabilními), resp. dokud zaměstnavatel nemůže vyhodnotit kritérium plnění většího rozsahu
pracovních úkolů v relaci s ostatními zaměstnanci, přičemž obojí lze zpravidla vyhodnotit
nejdříve po skončení obvyklé délky 3 – 6 měsíců zkušební doby (a to i kdyby zkušební doba
nebyla v konkrétním případě sjednána), nelze osobní příplatek z těchto důvodů přiznat.“
Také odst. 2 stanoví podmínky pro přiznání osobního příplatku vynikajícímu, všeobecně
uznávanému odborníkovi. Odbornost takového zaměstnance by měla přesahovat okruh
jediného zaměstnavatele. Je obvyklé, že takový odborník často publikuje odborné články
v časopisech, přednáší studentům či veřejnosti, případně působní v rámci profesní organizace.
Kdo však je takovým odborníkem, je výlučně na posouzení zaměstnavatele. Pokud jsou
uvedené podmínky splněny, nic nebrání tomu, aby takovému odborníkovi byl příplatek přiznán
již od okamžiku nástupu do práce.
Podrobnosti pro přiznávání a manipulaci s tímto příplatkem upravovalo v ustanovení
§ 7 dříve platné nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě. Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců

ve

veřejných

službách

a

správě,

ve

znění

pozdějších

předpisů,

které se dá považovat za částečného nástupce výše uvedeného nařízení však žádnou speciální
úpravu k osobnímu příplatku neobsahuje. Byť se na první pohled může zdát současná úprava
jako nedostatečná, neboť je veškerá úprava je ponechána v rukou zaměstnavatelů a zákon
na první pohled jakékoliv podmínky pro oblast snižování a odjímání osobního příplatku
nestanoví, není tomu tak. Ustanovení § 131 ZPr sice stanoví „pouze“ podmínky pro přiznávání
příplatku, lze však jazykovým, logickým i teleologickým výkladem dospět k použití těchto
podmínek v případě, kdy je příplatek snižován či odejímán.
Přesto se v praxi tato oblast jeví jako problematická, o čemž svědčí zejména četná
judikatura. V praxi např. obvykle dochází k situaci, kdy je na osobní příplatky vymezena určitá
část rozpočtu organizace, kterou následně mezi své podřízené rozdělí vedoucí zaměstnanci.
Toto rozdělení by mělo probíhat v souladu s obecnými zásadami odměňování, porovnat
89

a kriticky zhodnotit výsledky jednotlivých zaměstnanců mezi sebou a zohlednit i změny, které
mohly v kolektivu nastat od okamžiku posledního přiznání výše příplatku (např. dlouhodobá
pracovní neschopnost jednoho zaměstnance, jehož práci si mezi sebou musí zbylý zaměstnanci
rozdělit; těmto by pak mohl být osobní příplatek dočasně navýšen, neboť vykonávají práci
nad rámec své obvyklé činnosti). Zaměstnavatel by tedy měl vzít v úvahu i objem rozpočtových
prostředků, který mu byl přidělen. Z prostého důvodu, že zaměstnavatel nemá dostatek
finančních prostředků, nelze legitimně a legálně příplatek snížit či odejmout.145
Osobní příplatek by měl být přiznán pouze při splnění zákonných předpokladů, neměl
by být tedy poskytován plošně všem zaměstnancům a sloužit tak jako nástroj k vyrovnávání
platových úrovní. Plošné přiznávání jako běžná praxe zaměstnavatelů je kritizováno
i odborníky: „Vzhledem k tomu, že osobní příplatek dostává drtivá většina zaměstnanců,
lze na základě této optiky mít za to, že máme asi nejlepší zaměstnance ve veřejné a státní správě,
ve zdravotnictví a školství na světě, neboť skoro všichni zaměstnanci dlouhodobě dosahují velmi
(!) dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní
zaměstnanci. Navíc plošným přiznáváním osobních příplatků všem zaměstnancům, někde
i ve stejné výši, se vytrácí motivace osobního příplatku a tato praxe vede k porušování zásady
diferenciace v odměňování.“146
Zaměstnavatel by se také měl vyvarovat určení osobního příplatku procentem z nejvyššího
platového stanoveného pro platovou třídu. Takové určení by pak vyústilo v automatické
zvyšování v případě navýšení platového tarifu. Osobní příplatek by také neměl být přiznáván
pouze na určitou dobu a tím pádem ani snižován či odjímán na určitou dobu jako sankce.
Judikatura Nejvyššího soudu v rozhodnutí NS 21 Cdo 5447/2007 ze dne 18. 12. 2008 dovodila,
že „přiznání osobního příplatku k platu zaměstnanci jen na určitou (předem stanovenou) dobu
je v rozporu s účelem zákona; ve stanovení doby poskytování osobního příplatku je proto právní
úkon zaměstnavatele neplatný“. Ke snížení/odebrání osobního příplatku není důvodem
ani porušování pracovní kázně. V tomto smyslu judikoval i Nejvyšší soud ve věci pod
spis. značkou 21 Cdo 832/2012: „Ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného
zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, může
zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému zhoršení výsledků jeho pracovní
činnosti posuzovaných podle množství a kvality, které odůvodňuje další poskytování osobního
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příplatku v menším rozsahu nebo které vyžaduje jeho odnětí. Zatímco snížení osobního
příplatku předpokládá, že úroveň pracovních výsledků zaměstnance je i po jejich zhoršení stále
ještě velmi dobrá, je odnětí osobního příplatku odůvodněno v případě takové míry zhoršení
výsledků práce zaměstnance, že jeho pracovní výsledky nelze nadále hodnotit jako „velmi
dobré“. Okolnost, že zaměstnanec při plnění svých pracovních úkolů porušuje povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, ani míra jeho
schopností a dovedností potřebných k výkonu práce nejsou – neprojeví-li se ve výsledcích práce
zaměstnance posuzovaných podle množství a kvality – z hlediska důvodů pro snížení
nebo odnětí osobního příplatku významné.“147
Výše příplatku je obvykle součástí platového výměru a při jakékoliv změně jeho výše
je zaměstnavatel podle ustanovení § 136 ZPr povinen takovou změnu zaměstnanci písemně
oznámit a změnu odůvodnit. Určením v platovém výměru se příplatek, na jehož přiznání nemá
zaměstnanec právní nárok, stává zaručenou mzdou (podle § 112 odst. 1 ZPr) až do chvíle,
kdy je zaměstnanci vydán nový platový výměr, nebo zaměstnanci změnu výše osobního
příplatku písemně oznámit jinak (např. dopisem)148.
Výše příplatku je stanovena měsíčně částkou v Kč, která se krátí úměrně odpracované době
jako např. platový tarif, příplatek za vedení či zvláštní příplatek apod.149 Odůvodnění každé
změny musí být vypracováno velice podrobně tak, aby reflektovalo zhoršení pracovních
výsledků. V tomto smyslu judikoval i Nejvyšší soud ve věci pod spis. značkou
21 Cdo 1752/2013 ze dne 22. 1. 2014: „osobní příplatek jako pravidelně měsíčně poskytovaná
složka platu patří mezi skutečnosti, které je zaměstnavatel povinen uvést v platovém výměru
vydaném zaměstnanci (§ 136 odst. 2 věta první zákoníku práce), a protože snížením nebo
odnětím osobního příplatku přiznaného zaměstnanci dochází ke změně těchto skutečností,
je zaměstnavatel povinen své rozhodnutí o snížení nebo odnětí osobního příplatku zaměstnanci
písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy tato změna nabývá účinnosti
(§ 136 odst. 2 věta třetí zákoníku práce). Nesplnění této povinnosti zaměstnavatele však samo
o sobě nemá za následek zachování nároku zaměstnance na osobní příplatek v původně
přiznané výši, neboť rozhodující je, zda pro snížení nebo odnětí osobního příplatku byly splněny
předpoklady vyplývající ze zákona.“ Absence písemné formy odůvodnění tedy neznamená
neplatnost samotného snížení osobního příplatku v případě, kdy je zaměstnavatel schopen
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prokázat, že se z objektivního hlediska výsledky práce zaměstnance zhoršili. K prokázání,
že snížení nebo odnětí osobního příplatku bylo v souladu se zákonem, může využít jiné důkazní
prostředky, ať již listinné či výpovědi svědků apod.150
Závěrem je vhodné podotknout, že na osobní příplatek nemají nárok zaměstnanci, kteří
nejsou zaměstnáni v pracovním poměru, tedy zaměstnanci pracující na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr. Pokud by jim byl takový příplatek přiznán, nelze na něj
nahlížet jako na příplatek dle § 131 ZPr.151

4.2.6.4 Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah a
specializační příplatek pedagogického pracovníka
Pro úplnost výčtu příplatků zaměstnanců odměňovaných platem uvádím dva příplatky,
které zákon upravuje v ustanoveních § 132 ZPr - Příplatek za přímou pedagogickou činnost
nad stanovený rozsah a § 133 ZPr Specializační příplatek pedagogického pracovníka.
Jelikož je ale tato práce zaměřena na obecné pojetí odměňování, úprava pro speciální skupiny
zaměstnanců, kteří jsou pedagogickými pracovníky, nebude v této části podrobně rozebrána.

4.2.7 Odměna a cílová odměna
V ustanovení § 134 ZPr je upravena další nenároková složka platu zaměstnance,
bez úpravy limitu její výše. Zákonodárce poskytnutí odměny podmínil pouze úspěšným
splněním mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. Posouzení mimořádnosti
i výše a četnosti poskytování opět závisí na uvážení zaměstnavatele. Ten by měl mít na paměti
základní zásady odměňování, ale i důležitost odůvodnění odměny. Zohlednit by měl nejen
věcný aspekt (mimořádnost a významnost, srovnání s běžnou prací zaměstnance), ale i časovou
naléhavost nebo obsáhlost takového úkolu.
Obdobně jako u osobního příplatku, odměna se stává nárokovou složkou platu
rozhodnutím zaměstnavatele o jejím poskytnutí a proplacená výše odměn se počítá
do průměrného výdělku. 152
Tato nedostatečná úprava byla a stále je v praxi často kritizována, a to především
z obecně známých případů, kdy byly nepřiměřeně vysokými odměnami honorováni nejbližší
150

BRŮHA, D. Tradiční chyby v přiznávání, snižování a odebírání osobních příplatků. Práce a mzda. Praha, 2016,
(2). Dostupné on-line z právního informačního systému ASPI.
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Tamtéž.
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Nenároková (fakultativní) složka mzdy se v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání stává
složkou mzdy nárokovou (obligatorní).

92

spolupracovníci vedoucího zaměstnance bez toho, aniž by vedoucí zaměstnanec odměny řádně
odůvodnil nebo aniž by vůbec zaměstnanci skutečně splnili mimořádný nebo zvlášť významný
úkol. „Dochází tak často nejen k diskriminačnímu jednání v odměňování, ale i k devalvaci celé
soustavy odměňování ve veřejné službě a správě z veřejných prostředků.“153 Pokud
zaměstnavatel odměnu zaměstnanci zpětně navrhuje a následně přizná, musí být její výše řádně
odůvodněna skutečně splněním úkolu v požadované významnosti. Odměna neslouží
ani k odměňování přesčasové práce zaměstnance; k tomuto slouží příplatek nebo náhradní
volno za práci přesčas, jehož podmínky poskytnutí a limity jeho uplatnění zákonodárce vymezil
v jiném ustanovení. V praxi je často používán institut tzv. pravidelných (půlročních, ročních)
odměn zaměstnancům, aby zaměstnavatel dočerpal narozpočtovaný objem financí, což není
v souladu se zákonem.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 2. 2016 pod spis. značkou 21 Cdo 4481/2014,
podle zákoníku práce ve znění účinném do 31. 12. 2010, subsidiárně podle občanského
zákoníku ve znění účinném do 22. 2. 2011. Žalobce se žalobou domáhal, aby mu žalovaný
zaplatil částku 250.000,- Kč s úrokem z prodlení, která mu měla být zástupcem žalovaného
poskytnuta jako odměna za mimořádné pracovní výsledky při ukončení jeho pracovního
poměru dohodou. V domluveném termínu ovšem žalobci uvedená suma vyplacena nebyla.
Žalovaným bylo v tomto případě Statutární město Liberec, poskytnutí odměny tajemníkem
Magistrátu města Liberec předcházelo usnesení rady města, které bylo následně dalším
usnesením zrušeno. Žalobce měl za to, že jednou řádně přiznaná odměna, která je jinak
nenárokovou složkou mzdy, se stala poté, co byla přiznána podle „Pravidel pro poskytování
odměn na základě usnesení rady města č. 621/08 ze dne 4. 11. 2008“, a poté, co byl žalobce
s přiznáním a poskytnutím odměny seznámen osobně dne 22. 11. 2010, „nárokovým platem“
bez ohledu na pozdější zrušení usnesení, kterým byly odměny přiznány a schváleny, radou
města. Soud mu v tomto případě dal za pravdu: „Odměna za úspěšné splnění mimořádného
nebo zvlášť významného pracovního úkolu, která je nenárokovou (fakultativní) složkou platu
zaměstnance zaměstnavatele uvedeného v ustanovení § 109 odst. 3 zák. práce, se v důsledku
rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání stává složkou platu nárokovou (obligatorní).“
Případ ovšem zkomplikovala skutečnost, že dle ustanovení § 134 ZPr je odměna
nenárokovou složkou platu (což vyplývá jazykovým výkladem i ze samotné dikce ustanovení
„může … poskytnout“), která je určena zejména k motivaci zaměstnanců, a že podmínkou
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VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-807478-955-7. Dostupné on-line z právního informačního systému ASPI.
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pro její poskytnutí je úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu
zaměstnancem; z jiných důvodů zaměstnavatel nemůže zaměstnanci odměnu udělit. Posouzení
významu pracovního úkolu zaměstnance (zejména ve vztahu k jeho běžným pracovním úkolům
a obvyklosti podmínek, za kterých jsou vykonávány) a úspěšnosti jeho splnění z hlediska
předpokladů pro poskytnutí odměny přísluší výlučně zaměstnavateli; pouze na jeho rozhodnutí
záleží, který z úkolů plněných zaměstnancem při výkonu jeho pracovní činnosti bude považovat
za mimořádný nebo zvlášť významný a zda byl tento pracovní úkol úspěšně splněn. Rada města
Liberec svým původním usnesením na mimořádném zasedání schválila postup, že „ukončení
pracovního poměru vedoucích pracovníků bude spojeno s celkovým vyhodnocením činnosti
a mimořádných úkolů a s vyplacením mimořádné odměny (při kladném a řádném předání
agendy) ve výši pětinásobku dekretového platu, což je podstatně nižší částka, než zákonné
nároky při případném pozdějším skončení pracovního poměru pro nadbytečnost“.
Takto vzniklý nárok nemohl pozdějším rozhodnutím primátora a Rady města zaniknout.
Soud také vyslovil, že není podstatné posouzení, zda se jednalo o skutečně mimořádné
nebo zvlášť významné pracovní úkony, zda byly dostatečně charakterizovány a zda je žalobce
splnil, jelikož takovou právní kvalifikaci důvodu poskytnutí odměny pracovněprávní předpisy
nevyžadují, je dostačující odkaz na ustanovení § 134 ZPr. V tomto případě ovšem zaměstnanec
nebyl ve skutečnosti odměněn za mimořádné pracovní výkony, nýbrž ze soudního projednání
skutkového stavu vyplynulo, že „žalovaný v tomto rozhodnutí jen předstíral, že odměnu žalobci
přiznává za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, aby tak
zastřel skutečný důvod udělení odměny, se kterým pracovněprávní předpisy možnost přiznání
odměny zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v ustanovení § 109 odst. 3 zák. práce nespojují.
Předstírá-li zaměstnavatel uvedený v ustanovení § 109 odst. 3 zák. práce v rozhodnutí
o přiznání odměny zaměstnanci podle ustanovení § 134 zák. práce, že mu tuto odměnu přiznává
za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, aby tak zastřel
skutečný důvod udělení odměny, se kterým pracovněprávní předpisy možnost přiznání odměny
zaměstnanci uvedeného zaměstnavatele nespojují, je takové rozhodnutí o přiznání odměny
neplatné, a právo zaměstnance na odměnu proto nemůže založit.“ 154
V praxi zaměstnavatelé také mohou využít institutu cílové odměny, upravené
v ustanovení § 134a ZPr, a to v případech, kdy zaměstnavatel chce splnit mimořádné náročný
úkol a předem stanoví ukazatele, které když zaměstnanec naplní, bude odměněn definovanou
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cílovou odměnou. Příprava, postupné zajišťování a konečná realizace takového úkolu je pro
zaměstnavatele zvlášť významná. Předem stanovená cílová odměna má zaměstnance motivovat
a zvýšit jeho zájem na uvedeném úkolu, aby se na něm chtěl bezprostředně a významně podílet.
Zaměstnavatel však cílovou odměnu poskytovat např. po částech při splnění jednotlivých fází
úkolu.
Na rozdíl od odměny v předcházejícím ustanovení je zde posílena právní jistota
zaměstnance, který když splní uvedené podmínky, odměna mu bude přiznána. Na základě
tohoto právního nároku se pak zaměstnanec v případě nesplnění zaměstnavatelem může cílové
odměny domáhat v rámci občanskoprávního sporu u soudu.
Na poskytnutí cílové odměny nemá však vliv, jestliže zaměstnanec v hodnoceném
období učinil právní jednání ke skončení pracovního poměru (např. při hodnocení splnění
náročného úkolu k 31. 12. nemá na poskytnutí cílové odměny vliv to, že zaměstnanec dal
v listopadu výpověď z pracovního poměru a pracovní poměr mu skončí 31. 1. následujícího
roku, to samozřejmě platí i opačně v případě výpovědi dané zaměstnavatelem).
Od odměny a cílové odměny je nutné rozlišovat odměny dle ustanovení § 224 odst. 2
ZPr, které jsou zaměstnancům poskytovány při životním nebo pracovním jubileu a při prvním
skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo
po nabytí nároku na starobní důchod a za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo
při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných
mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen život, zdraví nebo majetek. Tyto odměny
jsou ve smyslu ustanovení § 145 odst. 2 písm. f) ZPr považovány za jiné příjmy zaměstnance.

4.3 Odměna za pracovní pohotovost
Samostatně v Hlavě VI. v ustanovení § 140 ZPr je upravena odměna za pracovní
pohotovost. Její specifické postavení plyne ze skutečnosti, že odměna za pracovní pohotovost
není ani mzdou, ani platem, ani není součástí výpočtu pro určení průměrného výdělku.
Tato odměna totiž zaměstnanci není přiznána za výkon práce, ale za dobu, kdy je zaměstnanec
k takovému výkonu připraven. Poskytnutí této odměny se vztahuje na všechny zaměstnance
v podnikatelské i nepodnikatelské sféře ve výši 10 % průměrného výdělku.
Dle definice v ustanovení § 78 odst. 1 písm. f) ZPr je pracovní pohotovostí doba, v níž
je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, která musí být
v případě naléhavé potřeby vykonána nad rámec jeho rozvrhu pracovních směn. Pracovní
pohotovost může být jen na jiném místě dohodnutém se zaměstnancem, odlišném od pracovišť
zaměstnavatele. Rozvrh pracovních směn zaměstnanci určí zaměstnavatel dle úpravy
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v § 90 a 90a ZPr. V souladu s ustanovením § 95 ZPr může zaměstnavatel požadovat,
aby zaměstnanec vykonával pracovní pohotovost pouze, pokud se na tom obě strany dohodnou.
Dohodou stran je možné také upravit výši odměny, při zachování minimální hranice 10 %
průměrného výdělku.
V praxi pak mohou nastat dvě situace: 1) zaměstnanec vykonává pracovní pohotovost
na dohodnutém místě, avšak k samotnému výkonu práce nedojde. V takovém případě mu náleží
odměna dle § 140 ZPr, doba pohotovosti se však do pracovní doby nezapočítává.
2) zaměstnanec je v sobě pracovní pohotovosti povolán k výkonu práce, jeho pracovní
pohotovost se přerušuje, a pak mu přísluší mzda nebo plat, nikoliv odměna podle § 140 ZPr.
Dle § 95 odst. 2 ZPr je výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní
pracovní dobu prací přesčas (§ 93).
Z textace definice v § 78 odst. 1 písm. f) ZPr vyplývá, že zaměstnanec může pracovní
pohotovost vykonávat buď na místě obvyklého výkonu práce (pracoviště) nebo z místa
dohodnutého se zaměstnavatelem. „Zákoník práce však neřeší, jak se tato doba pracovní
pohotovosti na pracovišti má odměňovat. Mzda či plat přísluší zaměstnanci jen za vykonanou
práci (viz § 109 odst. 1 ZPr) a v této době o výkon práce nejde. Záleží tedy na vnitřní úpravě
poskytování mezd u jednotlivých zaměstnanců.“155
Dle komentáře156 i odborné literatury157, jelikož uvedená odměna (§ 140) není
finančním plnění za výkon práce, nelze za tuto dobu pracovní pohotovosti namísto odměny
poskytnout zaměstnanci placené náhradní volno (jak je tomu u práce přesčas). „To je v praxi
často porušováno na žádost zaměstnanců a považováno za odklonění od zákoníku práce
ve prospěch zaměstnance, respektive poukazováno na to, že to zakázáno není. Například za 3
hod. pracovní pohotovosti je poskytováno placené náhradní volno v rozsahu jedné hodiny.“158
Takový postup však zákonem výslovně zakázaný není, pokud se na tom obě strany dohodnou,
může být takové plnění možné.159
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4.4 Splatnost a výplata mzdy a platu
Součástí principu ochrany mzdy je i ochrana odměny, na kterou zaměstnanci vzniklo
právo, tedy zaměstnanec vykonal práci, za kterou má být odměněn. Ochrana spočívá zejména
v ochraně před neoprávněnými srážkami, ochraně splatné při v okamžiku její výplaty a ochraně
mzdy zaměstnanců při nesolventnosti zaměstnavatele a při jeho bankrotu.
Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu upravuje ZPr v Hlavě VIII. Zákon mezi
srážky příjmu zařazuje srážky prováděné v případech stanovených ZPr nebo zvláštním
zákonem, na základě dohody o srážkách ze mzdy nebo k uspokojení závazků zaměstnance,
k úhradě členských příspěvků zaměstnance, který je členem odborové organizace, bylo-li to
sjednáno v kolektivní smlouvě nebo na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem
a odborovou organizací a souhlasí-li s tím zaměstnanec, který je členem odborové organizace.
V ustanovení § 147 nalezneme výčet srážek, které může zaměstnavatel srazit zaměstnanci.
Dále pak určuje pořadí těchto srážek. Jiné srážky než uvedené, nejsou považovány
za oprávněné.
Zákon v Hlavě VII. ZPr, v ustanovení § 144 stanoví ochranu zaměstnance tím, že pokud
mezi zaměstnancem a zaměstnavatel neexistuje dohoda o splatnosti a výplatě, zaměstnavatelům
stanoví splatnost mzdy dle obdobné aplikace § 141, 142 a 143 ZPr, tedy splatnost po vykonání
práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo
zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku (právní úprava až od roku
2007, tedy od účinnosti nového zákoníku práce zařadila splatnost části mzdy (výkladem
dovozeno, že jakékoliv, byť i nepatrné části mzdy). Účelem této povinnosti je předcházet
nepravidelnému vyplácení mezd ze strany zaměstnavatelů.160
Od účinnosti nového zákoníku práce, který v sobě částečně spojil právní úpravu
obsaženou v zákoně o mzdě a zákoně o platu, měl zaměstnanec dle ustanovení § 56 písm. b)
ZPr, v tehdy platném znění právo okamžitě zrušit pracovní poměr, „jestliže mu zaměstnavatel
„nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15
dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1)“. Na rozdíl od předchozích úprav ZPr už znal
pojem „splatnosti mzdy“ a tento pojem se stal předmětem různých výkladů, včetně výkladu
Nejvyššího soudu v rozsudku ze dne 12. 10. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2242/2009. Toto rozhodnutí
vedlo k polemice odborníků z praxe mimo jiné o tom, jak má být prodlení zaměstnavatele
posuzováno a jaký význam má samotný výplatní termín.161
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BUKOVJAN, P. a B. ŠUBRT. Vztah splatnosti mzdy (platu) a výplatního termínu. Práce a mzda. Praha,
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ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 610/2013, kde soud řekl, že: „Pracovněprávní předpisy
rozlišují mezi splatností mzdy, platu a náhrady mzdy a platu na straně jedné a výplatou mzdy,
platu a náhrady mzdy a platu na straně druhé. Zatímco splatnost nastává podle ustanovení
§ 141 odst. 1 zákoníku práce nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém
vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu (tedy, řečeno jinak,
uplynutím posledního dne takového měsíce), pravidelný termín výplaty mzdy nebo platu (jejich
náhrad) musí být sjednán, stanoven nebo určen v rámci tohoto období. Je-li mzda, plat nebo
náhrada mzdy nebo platu splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci,
ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu,
je tu rozhodné, zda právo zaměstnance (jako věřitele) na mzdu, plat nebo náhradu mzdy
nebo platu bylo splněno (či zůstalo nesplněno) před uplynutím posledního dne takového měsíce,
a prodlení se splněním takového dluhu vzniká od prvního dne měsíce následujícího po měsíci,
jehož uplynutím nastala splatnost mzdy, platu nebo náhrady mzdy nebo platu.“162
Oproti dřívějšímu výkladu tak došlo k výkladovému posunu od „období splatnosti“
k „termínu splatnosti“, soud také potvrdil zjevný rozdíl mezi „splatností mzdy“, která nastává
nejpozději uplynutím kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci
vzniklo právo na mzdu, a „výplatou mzdy“ v termínu stanoveném v období kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vzniklo právo na mzdu. K prodlení
zaměstnavatele, které se řídí podpůrně ustanoveními občanského zákoníku, tedy dochází
až uplynutím doby (termínu) splatnosti. Zaměstnanec má také právo na úroky z prodlení,
jak vyplývá z úpravy dle občanského zákoníku.163
Pro splatnost a výplatu odměn z dohod, odměn za pracovní pohotovost a náhrady mzdy
a platu platí zmíněná pravidla obdobně, pokud se subjekty nedohodnou jinak.
Jak bylo popsáno výše, nárok na odměnu plyne ze závazkového vztahu mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy osobnímu nároku zaměstnance na odměnu (Nejvyšší
soud ve výše uvedeném rozhodnutí použil termín „výběrný dluh“) odpovídá závazek
zaměstnavatele po splnění všech podmínek odměnu vyplatit. V praxi mohou nastat případy,
kdy zaměstnavatel není schopen nebo ochoten odměnu vyplatit. Mezi takové případy řadíme
i platební neschopnost zaměstnavatele. Ochranu zaměstnanci v takovém případě poskytuje ZPr
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v institutu okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem164, pokud mu zaměstnavatel
nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů
po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1). Zaměstnanec má pak nárok i na náhradu mzdy
nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pokud
ale zaměstnavatel dál odměnu neposkytl, je zde možnost zahájení občanskoprávního sporu
o nevyplacenou část mzdy, případně i návrh zaměstnance na zahájení insolvenčního řízení.
V situaci, kdy se zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti, může zaměstnanec
při splnění dalších podmínek uplatnit svůj nárok u úřadu práce dle zákona č. 118/2000 Sb.,
o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění pozdějších předpisů.

4.5 Odměňování jiné než sjednané práce
Mezi náležitosti pracovní smlouvy dle ustanovení § 34 ZPr se řadí druh práce, místo
výkonu práce a den nástupu do práce. I tyto základní pracovní podmínky se však mohou měnit
s ohledem na základě okolností, které ve svém důsledku vedou ze strany zaměstnavatele buď
k povinnosti, nebo možnosti převést zaměstnance na jinou než sjednanou práci v pracovní
smlouvě, v některých případech i bez souhlasu zaměstnance.
Jednotlivé důvody jsou vymezeny v ustanovení § 41 ZPr. V odst. 1 je zakotvena
povinnost převedení na základě jednostranného opatření zaměstnavatele, kdy případný
nesouhlas zaměstnance nemá žádný význam. Těmito důvody jsou:
•

zdravotní nezpůsobilost zaměstnance podle lékařského posudku (pozbyl-li
zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilost dosavadní práci
vykonávat, pro pracovní úraz, v zájmu ochrany zdraví jiných osob
před přenosnými nemocemi, konstatování nezpůsobilosti vykonávat noční práci;

•

vykonávání práce těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní, která kojí, nebo
zaměstnankyní – matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou
vykonávat nesmí, nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství
či mateřství; těmito ženami není na jejich žádost vykonávána také práce v noci;

•

odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo
k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu;

•

pravomocné rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu
nebo orgánu územního samosprávného celku;

164
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•

prostoj nebo přerušení práce způsobilé povětrnostními vlivy (se souhlasem
zaměstnance).

Možnost převedení ZPr upravuje v odst. 2 výše uvedeného ustanovení. Převedení
je možné i bez souhlasu zaměstnance. Těmito důvody jsou:
•

výpověď zaměstnavatelem zaměstnanci pro nesplňování předpokladů pro výkon
práce nebo pro porušení pracovních povinností;

•

zahájení trestního řízení proti zaměstnanci pro podezření z úmyslné trestní
činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to po dobu pravomocného skončení
trestného řízení;

•

pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními
předpisy pro výkon sjednané práce, nejdéle však celkem na 30 pracovních dnů
v kalendářním roce.

Zaměstnanci při převedení na jinou práci náleží mzda nebo plat podle vykonávané
práce, která může být v praxi nižší. V souladu s ustanovením § 139 ZPr je zaměstnanci
v některých případech uvedených v § 41 odst.1 písm. b), písm. d), § 14 odst. 4, § 41 odst. 5
garantován doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před
převedením. V případě § 41 odst. 2 přísluší zaměstnanci plat nebo mzda podle vykonávané
práce. Pokud nebude zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při
plnění pracovních povinností, přísluší mu za dobu převedení doplatek do výše průměrného
výdělku.
Výše uvedené důvody převedení na jinou práci lze rozšířit o další jejich vymezení
v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřní právní úpravě odměňování jednotlivého zaměstnavatele
společně s určením jiné výše doplatku ke mzdě nebo platu. Je však nutné odlišit od situací
převedení na jinou práci překážky na straně zaměstnavatele.165
Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel
povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu
stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Zaměstnavatel musí se zaměstnancem
důvod a dobu převedení projednat a zaměstnanci uvedené i písemně potvrdit.
Pokud důvody pro převedení na jinou práci odpadnou, zaměstnavatel má povinnost
zaměstnance přeřadit zpět na jeho původní pozici, pokud se nedohodnou jinak. V případě
závažných provozních důvodů nemusí být takové převedení možné. Pak je zaměstnavatel
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povinen převést zaměstnance na jinou práci odpovídající jeho pracovní smlouvě. K převedení
může také dojít i na základě žádosti zaměstnance a zaměstnavatel je povinen takové žádosti
vyhovět, jakmile mu to jeho provozní podmínky umožní.166
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5. Odměňování zaměstnanců státní služby
5.1 Základní východiska, platový tarif
V souvislosti s novým zákonem ZSS nebyl prozatím zaveden úplně nový systém
odměňování státních zaměstnanců, které se tímto zákonem řídí od 1. 1. 2015. V roce 2017 mělo
dojít (dle přechodných ustanovení, konkrétně § 199 ZSS) ke změně tohoto systému, díky které
by byla lépe zohledněna specifičnost státní služby. Nelze ovšem konstatovat, že by k této změně
došlo v takové míře, aby přinesla očekávané výsledky, zejména vyšší ocenění zaměstnanců
ve státní službě odpovídající většímu rozsahu omezení a povinností, zlepšení systému osobního
hodnocení a další.167
Odměňování v rámci ZSS je upraveno v části deváté. První ustanovení této části § 144
odst. 1 ZSS obsahuje obecnou delegaci na zákoník práce, není-li stanoveno jinak. V převažující
míře tedy pro tento systém odměňování platí stejné principy, které byly popsány
v předcházejících kapitolách této práce (minimální a zaručení mzda, principy odměňování,
splatnost a výplata platu). Na tuto úpravu navazují prováděcí nařízení vlády, konkrétně nařízení
vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů (dále jako „NV PPZSS“) , nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu
správních činností, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „NV KSČ“) a konečně nařízení
vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě
osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení
vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů (dále jako „NV SHSZ“)168.
Zaměstnanci, který je ve služebním poměru, kde na druhé straně jako zaměstnavatel
stojí stát, přísluší za výkon služby plat, nestanoví-li zákon jinak. Služební poměr má oproti
klasickému zaměstnaneckému poměru několik specifik, mezi které patří i vybrané instituty
odměňování. Platem zaměstnance ve služebním poměru je peněžité plnění poskytované
za výkon služby ve výši a za podmínek stanovených ZSS, prováděcím právním předpisem,
služebním předpisem a ZP169. Částečně se dá legislativní definice odvodit z ustanovení
§ 176 ZSS, které je ovšem vymezeno úzce jen pro vymezené účely: „Platem státního
167
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zaměstnance se … rozumí součet měsíčních částek platového tarifu, příplatku za vedení,
příplatku za službu ve ztíženém pracovním prostředí, osobního příplatku a zvláštního příplatku,
na které státnímu zaměstnanci naposledy vznikl nárok nebo které mu byly naposled určeny.“
Plat je tedy tvořen platovým tarifem a dalšími složkami platu (příplatkem za vedení, za službu
přesčas, v noci, v sobotu a v neděli, ve svátek, za službu ve ztíženém pracovním prostředí,
za rozdělenou směnu, zvláštním příplatkem, osobním příplatkem) a případnými odměnami.
Možnost poskytovat plat v případě, kdy nedochází k výkonu práce/služby stanoví ZP, jak bylo
popsáno v předchozích kapitolách. „Platem nejsou ta plnění, která se neposkytují jako odměna
za výkon služby, např. náhrady (platu, popř. výdajů vynaložených v souvislosti se službou),
odstupné nebo peněžitá odměna podle § 86 odst. 4 ZSS. Platem není ani odměna za služební
pohotovost, protože se neposkytuje za výkon služby, ale za připravenost k výkonu služby.“170
Složkou platu nejpodstatnějšího významu je platový tarif. V souladu s NV PPZSS je
platový tarif stanoven pro platovou třídu stanovenou pro služební místo, na které je státní
zaměstnanec zařazen, a pro platový stupeň. Pro představeného (což je vedoucí zaměstnanec)
platí uvedené také. Státní zaměstnanci lze dle ustanovení § 3 tohoto nařízení určit platový tarif
až ve výši dvojnásobku platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě stanovené
pro služební místo, na které je státní zaměstnanec zařazen, nebo jmenován, jestliže koná službu
v některém z oborů státní služby taxativně uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení vlády,
vykonává práci na služebním místě s alespoň 12. platovou třídou a služební orgán ve služebním
předpisu označil toto služební místo jako klíčové. Toto vše za předpokladu, zaměstnanec plní
na služebním místě nejsložitější, nejodpovědnější a nejnamáhavější služební úkoly,
jejichž plnění je pro služební úřad k řádnému zajištění výkonu jeho působnosti nepostradatelné,
a tyto služební úkoly vyžadují nejvyšší míru znalostí, dovedností a zkušeností v příslušném
oboru služby. Služební orgán může ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst
ve služebním úřadu za klíčová. Dle § 4 lze platový tarif podle odstavce 3 státnímu zaměstnanci
určit nejdéle na dobu jednoho roku, a to opakovaně. V rámci svého zákonného zmocnění může
vláda výši platových tarifů plošně upravovat, což se obvykle jedenkrát ročně děje v závislosti
na vývoji aktuální ekonomické situace státu a dalších faktorech.
Zásadním rozdílem u platového tarifu podle ZP a ZSS je samotný proces jeho určování.
Postupem dle ZP je zaměstnanec zařazen do platové třídy přímo, dle nejnáročnější práce,
kterou má dle pokynů zaměstnavatele zaměstnanec vykonávat. Ustanovení § 79 odst. 2 ZSS
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zakládá právo zaměstnance na plat, kdy platová třída státního zaměstnance odpovídá
služebnímu místu v oboru služby, na které je státní zaměstnanec zařazen nebo jmenován; změnu
služebního místa spojenou se snížením platové třídy lze bez souhlasu státního zaměstnance
provést jen v případech stanovených tímto zákonem nebo na základě zákona, kterým se mění
působnost služebního úřadu. Služební úřad tedy nejprve musí v rámci systemizace služební
místa rozdělit a charakterizovat je, včetně určení platové třídy podle nejnáročnější správní
činnosti (v případě služebního představeného podle nejnáročnější správní činnosti vykonávané
v organizačním útvaru/služebním úřadu, v jehož čele představený stojí). Charakteristiky
služebních míst služební orgán sestaví v souladu se služebním předpisem náměstka ministra
vnitra pro státní službu ze dne 14. 7. 2017, o charakteristice služebních míst, potažmo služebním
předpisem 1/2018 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění služební předpis náměstka ministra
vnitra pro státní službu č. 4/2017. Odborníci doporučují, aby byl takový popis zpracován
obdobně jako jsou charakterizovány platové třídy a správní činnosti v katalogu správních
činností, včetně použití pojmů se stejným významem.171
Platová třída představuje skupinu správních činností určité složitosti, odpovědnosti
a namáhavosti. Obdobně jako u zaměstnanců odměňovaných platem se uplatní rozdělení
do platových tříd podle Přílohy č. 1 ZP, tedy celkem do 16 platových tříd.
U státních zaměstnanců se první až čtvrtá platová třída stanovená ZP nepoužije (§ 145 ZSS).
Charakteristiky platových tříd se pak od sebe liší především stupňováním správních procesů
a úroveň agend (odborná činnost, odborná specializovaná činnost, systémová činnost,
systémová specializovaná činnost, koncepční činnost a specializované agendy, územní
působnosti atd.). Dle platové třídy je také možno rozlišovat služební označení na: referent,
odborný referent, vrchní referent, rada, odborný rada, vrchní rada (případně s přízvisky
„ministerský“, „vládní“). Jednotlivým třídám odpovídá i požadavek na vzdělání.
Státní zaměstnanec je zařazen také do platového stupně podle doby započitatelné praxe
jako v případě procesu dle § 123 odst. 4 ZP. Konkrétní podmínky a míru zápočtu ovšem určí
§ 3 NV PPZS. Odchylný postup je stanoven pro klíčová služební místa dle již výše popsaného
ustanovení § 1 odst. 3 NV PPZS.
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104

5.2 Příplatky státních zaměstnanců ve státní službě
Jednotlivé příplatky, na které mají státní zaměstnanci nárok, lze teoreticky rozdělit
na dvě skupiny. Tou první jsou příplatky, jejichž zvláštní úpravu ZSS neobsahuje a v plném
rozsahu se tedy řídí ustanoveními ZP. Jedná se o příplatek za službu v noční době, službu
v sobotu a v neděli, příplatek za službu ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek
za rozdělenou směnu, příplatek za službu ve svátek a úpravu cílové odměny. To, že zvláštní
úprava v ZSS u těchto složek platu absentuje, automaticky neznamená, že by na Ně státní
zaměstnanec neměl nárok. Naopak, jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, vztahuje se na ně
úprava v ZP. Podmínky, za kterých lze tyto příplatky poskytovat zde nebudou opakovány.
Druhou skupinou jsou příplatky, které obsahují zvláštní úpravy v ZSS, kterým je
věnován text níže.

5.2.1 Příplatek za vedení
Nárokovou složkou platu, která náleží představenému, je příplatek za vedení.
Představeným je dle § 9 odst. 1 ZSS státní zaměstnanec, který je oprávněn vést podřízené státní
zaměstnance, ukládat jim služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat výkon jejich služby
a dávat jim k tomu příkazy. Za představeného se za podmínek stanovených tímto zákonem
považuje i fyzická osoba, která je oprávněna na základě zákona dávat státnímu zaměstnanci
příkazy k výkonu služby; představeným může být i příslušník bezpečnostního sboru nebo voják
z povolání.
Konkrétní výše příplatku je uvedena v Příloze č. 2 ZSS. V uvedené tabulce
jsou zohledněna dvě hlediska, která jsou rozhodná pro učení konkrétní výše příplatku. Prvním
hlediskem je v rámci kterého úřadu je poskytován (ústřední správní úřad, správní úřad
s celostátní působností, správní úřad s územní působností nebo „ostatní správní úřad“.
Druhým je funkce představeného (např. zástupce vedoucího oddělení, ředitel odboru a další).
Rozpětí je stanoveno od minimálního (např. zástupce vedoucího oddělení na ústředním
správním úřadu 10–20 %) až po maximální (50–60 % např. pro náměstka pro státní službu
v ústředním správním úřadu). Procenta se odvíjí od platového tarifu nejvyššího platového
stupně v platové třídě, do které je místo představeného zařazeno. Dle § 4 nařízení vlády
č. 304/2014 Sb., je výše v rámci příslušného rozpětí určena v závislosti na počtu přímo
podřízených státních zaměstnanců, zaměstnanců v základním pracovněprávním vztahu
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a představených. Celkově se dá samotné rozpětí dle ZSS hodnotit jako vyšší ve srovnání
s rozpětími uvedenými v ustanovení § 124 odst. 3 ZP.
Dle ustanovení § 146 odst. 2 ZSS může vláda svým nařízením stanovit závazná pravidla
pro určení konkrétní výše příplatků za vedení v rámci stanoveného rozpětí. K využití tohoto
zákonného zmocnění v praxi doposud nedošlo.

5.2.2 Služba přesčas
Příplatek za státní službu přesčas, upravený v ustanovení § 147 ZSS, odpovídá ve své
dikci příplatku stanovenému v § 127 ZP. Služební doba se dle ustanovení § 99 ZSS řídí
příslušnými ustanoveními ZP. Specifikum § 147 ZS je zdůraznění platu představeného, který
je služebním orgánem nebo vedoucím zastupitelského úřadu. Tomuto nelze uvedený příplatek
přiznat, neboť je zahrnut již v jeho platu (měl by být zohledněn ve výši jejich osobního
příplatku), nemohou ani čerpat náhradní volno172. Zda představenému přísluší plat nebo
náhradní volno za službu přesčas řešil poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu
k zákonu o státní službě dne 8. září 2017 a ve svém Závěru č. 17 se ztotožňuje s dnes platnou
výše uvedenou úpravou a dodává, že: „Do těchto 150 hodin nelze započítat službu přesčas
konanou v noci, v den pracovního klidu nebo v době služební pohotovosti.“173
Stejně jako v právní úpravě obsažené v ZP zaměstnanci přísluší za službu přesčas plat
a příplatek za službu přesčas ve výši 25 % ve dnech výkonu státní služby a 50 % ve dnech
nepřetržitého odpočinku v týdnu, z průměrného hodinového výdělku. Na základě dohody mezi
služebním orgánem a státním zaměstnanec lze také poskytnout za službu přesčas náhradní
volno.

5.2.3 Zvláštní příplatek
Tento příplatek je nárokovou složkou platu. Je přiznáván v souladu s ustanovením
§ 129 a dalšími ustanoveními ZPr takovému zaměstnanci, jenž vykonává práci v pracovních
podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví
nebo obtížnými pracovními režimy, jak jsou definovány v Příloze č. 4 nařízení vlády
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VLČKOVÁ, Eliška, Irena KAŠPAROVÁ a Pavla BLÁHOVÁ. Zákon o státní službě. Olomouc: ANAG, 2015. Práce,
mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-961-8. Stra. 214.
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Závěr č. 17 poradního sboru náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu o státní službě dne 8. září
2017. Dostupné online na https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/poradni-sbor-namestka-mv-pro-statnisluzbu.aspx, čerpáno 22.9.2020.
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č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
Konkrétní výše zvláštního příplatku je pak v souladu s ustanovením § 148 odst. 2 ZSS
stanovena ve služebním předpisu jednotlivého služebního úřadu.

5.2.4 Osobní příplatek a služební hodnocení
Osobní příplatek je i ve služebním poměru nenárokovou složkou platu, na kterou
se aplikuje ustanovení § 131 ZP. Platí tedy totožné podmínky, které byly uvedeny v předešlé
části této práce věnující se osobnímu příplatku. ZSS chápe však osobní přípatek šířeji jako
výsledek služebního hodnocení, kdy lze manipulovat s jeho výší v zásadě pouze v závislosti
na výsledku služebního hodnocení zaměstnance, které probíhá buď pravidelně (v předem
určeném časovém termínu) nebo na návrh představeného (pokud jde o dobu předcházející
prvnímu služebnímu hodnocení), v případě změny služebního místa či v souvislosti
s vysláním/ukončením vyslání zaměstnance k výkonu služby v zahraničí, a to na opět návrh
představeného.
Pro zaměstnance ve služebním poměru platí totožné limity jako v rámci úpravy ZP,
tedy max. 50 % tarifu v nejvyšším platovém stupni, od desáté platové třídy včetně až 100 %,
jde-li o mimořádného, všeobecně uznávaného odborníka, který dosáhl v hodnocení min. 4 bodů
(nutno odůvodnit). Úprava NV SHSZ v ustanovení § 6 pak dále diferencuje výše osobního
příplatku do 4 skupin podle toho, jakých výsledků dle § 5 státní zaměstnanec dosáhnul (50 %
platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební
místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu pro zaměstnance s vynikajícími
výsledky, 40 % pro zaměstnance s velmi dobrými výsledky, 30 % pro zaměstnance s dobrými
výsledky, 10 % pro zaměstnance s dostačujícímu výsledky). Pokud zaměstnanec dosáhl
nevyhovujících výsledků, osobní příplatek mu nelze přiznat a služební orgán má v tomto
případě povinnost takovému státnímu zaměstnanci přiznaný osobní příplatek odebrat.
Autorka práce považuje za vhodné se podrobněji věnovat i samotnému služebnímu
hodnocení, neboť je s přiznáním, zvýšením, snížením nebo odnětím osobního příplatku spjato
takřka existenciálně. Také je možné z něj vycházet při určení rozsahu prohlubování vzdělání.
Odborníci v oblasti pracovního práva vedou diskuzi, zda je ustanovení § 131 ZP obecně
použitelné i pro hodnocení v rámci ZSS. „Podle § 144 ZSS se odměňování řídí zákoníkem
práce, není-li dále uvedeno jinak. V § 149 ZSS jsou uvedena zvláštní ustanovení o osobním
příplatku se zvláštním důrazem na výsledky služebního hodnocení. Není zde však uvedeno,
že v této oblasti se nepoužije § 131 ZP. Což někteří komentátoři včetně mne těžce nesou
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(viz např. E. Rothová v publikaci Zákon o státní službě – komentář, Pichrt a kol. Wolters
Kluwer, 2015, v komentáři § 149: „Podmínky při přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí
osobního příplatku v rámci stanoveného limitu se řídí § 149 ZSS. Ve srovnání se zákoníkem
práce se jedná o podmínky principiálně odlišné, které proto podmínky uvedené v ů 131 ZP
nedoplňují, ale nahrazují“.). Neobstojí ani tvrzení, že lze měnit osobní příplatek „pouze“
v závislosti na výsledku jeho služebního hodnocení. Toto slovo § 149 odst. 1 ZSS neobsahuje,
takže platí i možnost změny na návrh představeného.“174
„Cílem služebního hodnocení je zhodnotit výkon státní služby (věrnosti k České
republice, řádnost plnění služebních úkolů a dodržování služební kázně) státním zaměstnancem
a v zásadě i poskytnout státnímu zaměstnanci zpětnou vazbu ve směru k výkonu státní služby.
Služebním hodnocením získává představený/služební úřad podklady pro případné zákonem
předvídané kroky (viz níže) vůči státnímu zaměstnanci (včetně postupu v otázkách odměňování,
skončení služebního poměru atp.).“175
Služebnímu hodnocení podléhá každý státní zaměstnanec, který v uplynulém
kalendářním

roce

vykonával

státní

službu.

Toto

hodnocení

provádí

hodnotitel,

což je bezprostředně přímý nadřízený v součinnosti se služebním orgánem na základě
hierarchického postupu. Hodnocení je prováděno pravidelně jednou za jeden, dva nebo tři roky
v závislosti na stanovení služebním předpisem, a to do tří měsíců od uplynutí tohoto období.
Z tohoto pravidla vyplývají i dílčí odlišnosti. První hodnocení bude provedeno nejpozději
do šesti měsíců po uplynutí zkušební doby, ne však dříve než po šedesáti odsloužených dnech.
Dále je možno hodnocení provést dle potřeby zaměstnavatele za uplynulé, doposud
nehodnocené období, které zahrnuje alespoň šedesát odsloužených dnů ode dne seznámení
se s předchozím služebním hodnocením. Služební hodnocení je možné provést i na žádost
státního zaměstnance, a to opět až po šedesáti odsloužených dnech od předchozího hodnocení,
pouze jednou ročně, nejpozději tři měsíce před termínem provedení pravidelného služebního
hodnocení. Pokud jsou výsledky státního zaměstnance vyhodnoceny jako nevyhovující,
provede se další hodnocení po devadesáti odsloužených dnech. Nové hodnocení se provede
i při přechodu na jiný služební úřad. Toto hodnocení ovšem neobsahuje výsledky
ani individuální cíle. Nevykonával-li v předcházejícím hodnoceném období zaměstnanec
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KAHLE, B. Osobní příplatek- Achillova pata odměňování v rozpočtové sféře. Práce a mzda. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2019, 67 (7-8), str. 71.
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MORÁVEK, J. Služební hodnocení: obsah, proces, podmínky. In PICHRT, Jan. Zákon o státní službě: komentář.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7478-843-7.
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službu, hodnocení neprobíhá. V takovém případě je doporučováno vytvořit o této skutečnosti
písemný záznam a ten vložit do osobního spisu státního zaměstnance.176
Mezi odbornou veřejností se objevuje i kritika této periodicity, zejména v okamžiku,
kdy je státní zaměstnanec hodnocen s nevyhovujícím výsledkem. Na základě nevyhovujících
výsledků lze představeného odvolat z jeho služebního místa dle § 60 odst. 1 písm. b) ZSS
a v případě

řadového

zaměstnance

mohou

vést

ke

skončení

služebního

poměru

dle § 72 odst. 1 písm. b) ZSS. „… je zřejmé, že pokud státní zaměstnanec bude při své službě
porušovat své povinnosti sice soustavně, ale méně závažným způsobem, nebude možné ukončit
služební poměr dříve než za 18 měsíců, tj. rok a půl pro zjištění výsledku dalšího služebního
hodnocení plus šedesátidenní lhůta pro nabytí právní moci rozhodnutí o skončení pracovního
poměru. I v tomto případě lze mít důvodně za to, že tato nepružnost při rozvazování služebního
poměru může být státní službě spíše na překážku.“177
Hodnoceny jsou tři oblasti, kterými jsou znalosti, dovednosti a výkon státní služby
z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními
cíli v podílech 20 %, 20 % a 60 %. Tato stupnice je největší změnou, kterou přinesla novelizace
původního nařízení vlády č. 134/2015 Sb. nařízením vlády č. 36/2019 Sb., s účinností
od 1. 3. 2019. Podrobný seznam hodnotících kritérií obsahuje Příloha č. 1 k nařízení vlády
č. 36/2019 Sb. Mezi znalosti se řadí znalost právních předpisů, stanovených postupů, nároků
a pravidel potřebných pro výkon státní služby, dovednosti zahrnují komunikační a sociální
dovednosti, osobní přístup a v případě představeného manažerské dovednosti. Výkon státní
služby je hodnocen z pohledu kvality, množství plněných úkolů, analýzy a řešení problémů
a opět v případě představeného organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu státní
služby podřízených státních zaměstnanců a organizování, řízení, kontrolování a hodnocení
výkonu práce podřízených zaměstnanců.178 Obsah těchto pojmů není nikde dále podrobnější
rozebrán, proto si tyto bude muset interpretovat sám ten, kdo bude hodnocení provádět.179
Samotná klasifikace pak probíhá pomocí přidělení bodů odpovídající míře plnění vůči
nároků na zaměstnance kladených, které se dosazují do matematického vzorce určeného
v Příloze č. 2 uvedeného nařízení vlády. Výsledky státních zaměstnanců jsou následně
176
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 36/2019 Sb., v platném znění
179
VAVERA, D.; HULINSKÝ, P.; MLSNA, P.; CHRÁSTKOVÁ, K.; DOLEŽÍLEK, J.; ŠKODA, J. Zákon o státní službě s
poznámkami. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, Pro praxi. ISBN 978-80-7380-518-0. Str.
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klasifikovány do 5 stupňů: vynikající, velmi dobré, dobré, dostačující a nevyhovující výsledky.
Stupeň „velmi dobrých výsledků“ byl zařazen do stupnice opět novelizací provedenou
nařízením vlády č. 36/2019 Sb.
Výsledkem hodnocení je tedy možná úprava výše osobního příplatku a také stanovení
cílů dalšího osobního rozvoje, včetně prohlubování vzdělání či kvalifikace.
Hodnocení je prováděno písemně, „mělo by obsahovat označení hodnoceného, datum
vyhotovení hodnocení, jméno a příjmení hodnotitele a jeho podpis; musí být srozumitelné
a řádně odůvodněné; mělo by odrážet průběžné hodnocení výkonu služby ze strany
představeného“.180 Je nutné dbát na dodržování zásady rovného přístupu v rámci služebního
úřadu, hodnocení musí být nestranné a do maximální možné míry objektivní.181
Služební hodnocení nemá povahu rozhodnutí a není možné ho soudně přezkoumat.
Plyne to z povahy věci, neboť není dle § 159 odst. 2 písm. j) ZSS prováděno postupem řízení
ve věcech služby, resp. správního řádu. Dle rozhodnutí NSS182 se však služební hodnocení
může stát podkladem pro rozhodnutí, zejména v kárném řízení nebo výběrovém řízení;
jako takové je pak přezkoumatelné. Jako prostředek ochrany práv zaměstnance v tomto případě
slouží institut stížnosti podle § 157 ZSS. Dopady stížnosti nelze omezovat však pouze
na služební hodnocení, naopak se vztahuje prakticky na celou oblast regulovanou ZSS.183
Novela184 zavedla i nový speciální opravný prostředek, kterým jsou námitky
proti služebnímu hodnocení v ustanovení § 156a ZSS. Námitky podává hodnocený do patnácti
dnů od seznámení se s výsledky přímo služebnímu orgánu. Z námitek musí být patrné,
proti čemu směřují, musí obsahovat odůvodnění a návrh úpravy hodnocení. Služební úřad má
na jejich vyřízení třicet dnů. Proti takto upravenému hodnocení nelze podat další námitky.
Nejvyšší vedení námitky podat nemůže. V případě odvolání proti rozhodnutí, u kterého bylo
služební hodnocení podkladem, je možné přezkoumat i toto hodnocení, popřípadě provést nové.
Zajímavou otázkou je úprava osobního příplatku při přechodu státního zaměstnance
na jiné služební místo. Před novelou ZSS provedenou zákonem č. 144/2017 Sb. se touto
problematikou zaobíral poradní sbor náměstka ministra vnitra pro státní službu k zákonu
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o státní službě ze dne 8. dubna 2016 ve svém Závěru č. 1, který s uvedenou novelizací pozbyl
smyslu. K 1. 6. 2017 byl nově vložen odst. 3 v ustanovení § 149 ZSS, dle kterého lze státnímu
zaměstnanci osobní příplatek přiznat, zvýšit nebo snížit též v souvislosti s jeho zařazením,
převedením nebo jmenováním na jiné služební místo. Dle poznámku v uvedeném Závěru
„služební orgán, který rozhoduje o převedení státního zaměstnance na jiné služební místo
v jiném služebním úřadu, má možnost ve výroku rozhodnutí o převedení na jiné služební místo
přiznat, zvýšit nebo snížit (nikoliv odejmout) osobní příplatek státního zaměstnance.
Příští úpravu osobního příplatku má služební orgán možnost provést opět až po provedení
služebního hodnocení v novém služebním úřadu. Nedochází-li k podstatným změnám
ve vykonávaných správních činnostech, lze popsaný postup užít jen v případech, kdy je jím
zajišťována zásada rovnosti v odměňování ve služebním úřadu, neboť není přípustné, aby nově
příchozí státní zaměstnanec měl při stejných výsledcích výročního služebního hodnocení
výrazně vyšší nebo výrazně nižší osobní příplatek než ostatní zaměstnanci zařazení ve služebním
úřadu. Nadále platí, že výše nově stanoveného osobního příplatku nesmí přesahovat přípustnou
procentuální hranici platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě,
do které je zařazeno služební místo, na kterém má státní zaměstnanec nově vykonávat státní
službu, stanovenou v nařízení vlády upravujícím podrobnosti služebního hodnocení státních
zaměstnanců a vazbu mezi osobním příplatkem státního zaměstnance a výsledkem služebního
hodnocení.“185
Samostatnou kapitolou, která v této práci ovšem nebude podrobně rozebrána je přechod
zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni v pracovním poměru, pod státní službu. Autorka práce
považuje tuto situaci za natolik specifickou, že došlo k rozhodnutí se jí v podrobnostech v této
práci nezabývat.

5.3 Odměna
Odměnou je stejně jako dle úpravy § 134 ZP možno ocenit mimořádné
nebo nadstandardní plnění úkolů, v případě § 150 ZSS se k uvedenému přidává ještě převzetí
odpovědnosti za splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance.
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Odměna je nenárokovou složkou platu, tudíž musí o jejím přiznání rozhodnout služební orgán,
potažmo příslušný představený. Převzetí samotné pak může být dobrovolné, ale i na příkaz.
V případě takového převzetí je možné odměnu přiznat pouze pokud zaměstnanci nevznikl
nárok na příplatek zavedení. Pokud porovnáme úpravu § 150 ZSS a § 66 odst. 1 ZSS, pak z této
analýzy vyplývá, že odměna může být přiznání i státnímu zaměstnanci, který zastupoval svého
představeného po dobu kratší než 4 týdny, a to bez ohledu na jeho platovou třídu.186
Ustanovení § 150 odst. 2 ZSS stanovuje nepřekročitelný limit maximálně 25 %
pro celkový úhrn odměn vyplacených státnímu zaměstnanci v jednom kalendářním roce
a nejvýše přípustného osobního příplatku v příslušné platové třídě a v případě představeného
též příplatku za vedení, který mu lze jako nejvýše přípustný přiznat podle přílohy č. 2 k ZSS,
a to podle služebního místa, na kterém státní zaměstnanec v příslušném kalendářním roce
naposledy vykonával službu. Zaměstnavatel jakožto služební orgán je pak při poskytován
odměn nepochybně omezen i objemem financí, které má na nenárokové složky mzdy
rozpočtovány.
Z dikce zákona pak nevyplývá, že by do tohoto limitu měly být započítávány i cílové
odměny.187
Motivační funkci může institut odměny ovšem plnit více než dobře, neboť zákon dosud
nijak nelimituje, kolikrát ročně je možné odměnu poskytnout.188

5.4 Služební pohotovost
Pro služební pohotovost dle § 151 ZSS platí stejná definice, uvedená v § 78 odst. 1 písm.
h) ZP – je to doba, v níž zaměstnanec je připraven k případnému plnění služebních úkolů. Stejně
jako dle úpravy v § 140 ZP není odměna za služební pohotovost mzdou ani platem,
neboť se při výkonu pracovní pohotovosti, tedy v době připravenosti k výkonu služby,
nejedná o výkon služby jako takový. Pokud zaměstnanec v době služební pohotovosti plní
služební úkoly, je nárok na odměnu za služební pohotovost přerušen a za takovou dobu
zaměstnanci náleží plat a odměna ve výši 10 % průměrného výdělku. Procentní určení
je v intencích ZSS nutno vnímat jako pevně stanovené (nelze se od něj odchýlit), oproti úpravě
v ZP, kde je 10 % minimální hranicí.
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Pokud státní zaměstnanec koná výkon práce po přerušení pracovní pohotovosti
nad rámec stanovené služební doby, vzniká mu nárok i na příplatek za službu přesčas
dle ustanovení § 147 ZSS.

5.5 Zvláštní ustanovení o platu některých služebních orgánů
Tzv. kompetenční ustanovení § 152 ZSS stanoví osoby odpovědné za určení určitých
složek platu vyjmenovaným představeným. Obdobně jako v ustanovení § 122 ZP je účelem
tohoto ustanovení zamezit představeným, aby si určovali plat a výši uvedených složek platu
sami. Dále upravuje také možnost pověření příslušného člena vlády pro případné určení výše
platového tarifu, příplatku za vedení, poskytnutí odměny, osobního příplatku osobě
vykonávající státní službu na služebním místě náměstka pro státní službu, vedoucího
služebního úřadu v ústředních správních úřadech a vedoucího služebního úřadu, který nemá
nadřízený služební úřad. Pokud není pověřen příslušný člen vlády, je možné, že tak učiní ten,
kdo představeného na dané služební místo jmenoval.189

5.6 Průměrný výdělek
Zákon o státní službě obsahuje také zvláštní úpravu týkající se zjišťování průměrného
výdělku a jeho následné používání. Opět zde můžeme vyčíst podobnost s úpravou v ZP,
ustanovení § 174 ZSS pak obsahuje výslovný odkaz na ustanovení § 352, § 353,
§ 354 odst. 1 až 3 a § 355 až 357 ZP.
„Za zásadní odlišnost od zjišťování průměrného výdělku zaměstnanců v pracovním
poměru je možno považovat skutečnost, že zákon o státní službě nepřevzal do své úpravy zásadu
uvedenou v § 358 zák. práce, podle níž se pro účely zjišťování průměrného výdělku určí pouze
poměrná část platu nebo jeho části připadající na kalendářní čtvrtletí v případě, jestliže
je zaměstnanci v rozhodném období zúčtován k výplatě plat nebo jeho část, která je poskytována
za delší období, než je kalendářní čtvrtletí. Zbývající část (části) tohoto platu se podle tohoto
ustanovení zahrne do hrubého platu při zjišťování průměrného výdělku v dalším období
(dalších obdobích). Počet dalších období se určí podle celkové doby, za kterou se uvedené části
platu poskytují. Ve služebním poměru se do hrubého platu pro účely zjišťování průměrného
výdělku nebude zahrnovat v rozhodném období ani poměrná část platu odpovídající době
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výkonu služby. Jestliže tedy bude státnímu zaměstnanci poskytnuta například odměna nebo
cílová odměna za úkoly plněné v období celého kalendářního roku a zúčtuje se státnímu
zaměstnanci k výplatě v prvním čtvrtletí roku následujícího, zahrne se do hrubého platu v tomto
období v plné výši, a to i za situace, kdy byl státní zaměstnanec po převážnou většinu tohoto
období nemocen, měl dovolenou nebo nevykonával službu z jiných důvodů. Je nutno
si uvědomit, že tato skutečnost může mít velmi závažné důsledky.“190
Pro účely zjišťování průměrného výdělku se dle ustanovení § 175 ZSS nezahrnuje
do hrubého platu zúčtovaného státnímu zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a doba,
po kterou je tento plat poskytován, se nepovažuje za odpracovanou v rozhodném období
ve čtyřech případech, kterými jsou zproštění výkonu služby, zařazení mimo výkon služby
z organizačních důvodů, dočasná neschopnost k výkonu služby a nezákonné přeložení.
Úprava průměrného výdělku v ZSS dle JUDr. Bořivoje Šubrta však trpí několika
nedostatky. Tím prvním je, že do průměrného výdělku bude muset být zahrnuta např. pololetní
či jiná dlouhodobá odměna, ovšem za rozhodné období, v němž byla zúčtována k výplatě.
Tím dochází ke zkreslení průměrného výdělku. Další vadou je absence platu v prvních čtrnácti
kalendářních dnech při dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény v taxativním výčtu
ustanovení § 175 ZSS. Autor článku se domnívá, že je nutné tento plat ze zápočtu vyloučit
(čímž by došlo k nápravě zjevné chyby).191
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6. Problémy v praxi, návrhy de lege ferenda
S ohledem na skutečnost, jakým způsobem se v době před pandemií covid-19 v České
republice vyvíjela ekonomická situace, se veřejnost často mohla setkat s inzercí na trhu práce,
kdy například prodavačkám a skladníkům známých potravinových řetězců byla nabízena
nástupní mzda, která např. v Praze odpovídala, či dokonce převyšovala nástupní plat, který byl
vymezen státnímu zaměstnanci při nástupu do pracovního/služebního poměru, pokud za sebou
neměl dlouholetou započitatelnou praxi. Přesto, že od roku 2010 dlouhodobě míra
nezaměstnanosti klesá, v letech 2016-2017 firmy v České republice zažily nevídaný nedostatek
pracovní síly. Aby své stávající zaměstnance udržely a přitáhly nové, firmy byly nuceny plošně
navýšit mzdy. Na toto reagovala i nepodnikatelská sféra zvýšením platových tarifů. Jsou však
platy státních zaměstnanců skutečně odpovídající jejich pracovní náplni? Před čerstvými
absolventy vysokých škol dříve či později stojí otázka, jakou cestu pro svou budoucí kariéru
si vybrat. Např. pro právnické profese, či odborníky v IT se nejeví kariéra státního úředníka,
byť erudovaného a kvalifikovaného, jako lákavá. Stát jako zaměstnavatel, potažmo vedoucí
správních úřadů, představení služebních úřadů se při stanovení platu, jakožto souhrnu
nárokových i nenárokových složek, musí u některých profesí potýkat s konkurencí,
která v uvedených odvětvích existuje již léta. V dnešní moderní době zaměstnanci očekávají
od svých zaměstnavatelů zkrátka víc, než „tabulkový plat“. Legislativa dává zaměstnavatelům
do rukou určité nástroje, které mohou využít při ocenění kvalitního a kvantitativně
odpovídajícího výkonu práce, jako je např. institut osobního příplatku a odměn, nicméně jejich
prostředky nejsou neomezené. Jak vyplývá z Výroční zprávy o státní službě za rok 2019,
průměrná procentní výše osobních příplatků po provedení služebního hodnocení od roku 2016
stále klesá. „Příčinou poklesu průměrné procentní výše osobních příplatků ve srovnávaném
období nebylo provedení služebního hodnocení a na ně navazující úprava osobních příplatků,
ale platová valorizace s nárůstem platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě,
na kterém vykonávají zaměstnanci státní službu.“192 Do samotného hodnocení tedy vstupuje
rozhodující prvek, který zaměstnanec veškerou svou snahou nedokáže ovlivnit.
Dnešní systém odměňování státních zaměstnanců je založen na tabulkovém principu,
který na jedné straně přináší nespornou výhodu v objektivizaci a rovném přístupu zařazení
zaměstnanců do platových tříd a stupňů, na straně druhé však trpí velkým nedostatkem
flexibility. Sama Evropská komise často ve svých dokumentech doporučuje odklon od principu
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seniority (plat se odvíjí především od počtu „odsloužených“ let) k principu ocenění
výkonnosti.193 Evropský soudní dvůr dokonce ve svém rozhodnutí C-17/05 judikoval, že „vztah
mezi délkou pracovní zkušenosti a kvalitou odváděné práce je nutné posuzovat s ohledem
na konkrétní zaměstnání a ke kontrolním podmínkám. Pro některý druh práce dává smysl,
pro jiný ne. Jestliže někdo ze zaměstnanců tento systém odměňování na daném pracovišti
zpochybní na základě závažných skutečností, musí zaměstnavatel svůj systém odměňování
ospravedlnit.“ Byť se toto rozhodnutí týkalo Úřadu pro zdraví a bezpečnost ve Velké Británii,
zákonodárci by minimálně mohli uvážit přínos takového rozhodnutí i pro českou státní sféru.
Autorka práce se domnívá, že by bylo možné nastavit systém osobního hodnocení
a přiznávání osobních příplatků, nejen pro sféru státní služby, ale pro všechny státní
zaměstnance, při zachování základních principů, zejména principů rovného zacházení
a transparentnosti. Hodnocení by mohlo také více akcentovat výkonnost zaměstnanců,
plnění dílčích i dlouhodobých úkolů v požadované kvalitě a kvantitě. Větší důraz by mohl být
kladen i na kvalifikaci, a to zejména na tu, kterou zaměstnanec přesahuje kvalifikaci
požadovanou na pracovní/ služební místo.
Autorka práce se také ztotožňuje s názorem JUDr. Bohuslava Kahleho, který v závěru
svého článku dodává: „Především by bylo vhodné zmocnit organizace v rozpočtové sféře
odměňující své zaměstnance platem, aby si vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě mohly
stanovit podle svých podmínek vlastní zásady pro přiznávání, zvyšování, snižování či odnímání
osobních příplatků. Pro státní zaměstnance uzákonit, že se při odměňování na ně nevztahuje
§ 131 ZP… Pro zamezení různých výkladů by bylo vhodné uzákonit, že osobní příplatek
též zaniká uplynutím doby, na kterou byl přiznán.“194
Obdobný názor vyslovuje i ve svém článku doc. Urban: „K nejvýraznějším trendům
v odměňování v mezinárodních patří vzestup významu individuálního a flexibilního přístupu
k odměňování. Jeho projevem je individualizovaný přístup ke stanovení mezd i k jejich růstu,
vyšší uplatnění odměn vázaných na výkon i větší pozornost k tržním relacím mezd…
Svou roli při sbližování firemního odměňování hraje i potřeba vyšší transparence odměňování
a jeho jednodušší (a levnější) administrace). Plat zaměstnanců je přímo vázán na systém řízení
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194
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a hodnocení výkonu opírající se o kvantitativní i kvalitativní cíle pracovníků, tj. pracovní
výsledky, osobní schopnosti a plnění rozvojových cílů.“195
Dalším trendem a potažmo i návrhem de lege ferenda může být větší uplatnění benefitů
i v nepeněžité formě napříč celý spektrem zaměstnavatelů. V rozpočtové sféře se lze setkat
především s benefity ve formě příspěvku na stravování, či čerpání z fondu kulturních
a sociálních potřeb. Někteří „státní“ zaměstnavatelé také začínají využívat v praxi i institut
tzv. sick-days, neboli indispozičního volna, které dříve bylo typické hlavně pro podnikatelskou
sféru, zejména v mezinárodních firmách. Co se týče nepeněžitých benefitů, můžeme sem
zařadit celkově přístup k úpravě pracovní doby v rámci slaďování osobního a pracovního
života, umožnění práce z domova, tzv. home-office, které nabývá významu zejména dnes,
kdy celá země čelí koronavirové krizi, která v historii České republiky nemá obdoby.
Do této oblasti by spadala i možnost využívat školky, či dětské skupiny zřízené speciálně pro
děti zaměstnanců, ideálně v co nejkratší vzdálenosti od místa výkonu práce zaměstnanců.
Velkým trendem je také možnost vzít si do zaměstnání svého domácího mazlíčka.
Trendy odrážející vychýlení ručičky pracovněprávního vztahu na stranu zaměstnance
se objevují napříč celým spektrem pracovních podmínek. V loňském roce se objevila i debata
na téma zkrácení pracovní doby na 6 hodin denně beze změny mzdy. Tento švédský pokus,
který trval celkově dva roky, skončil především kvůli finanční náročnosti tohoto experimentu.
Ve Francii, stejně jako v USA, se objevuje trend definování určitých časových úseků, kdy mají
zaměstnanci právo být off-line a nereagovat tak v předepsané době na e-maily a telefonní
hovory.196 Někteří odborníci dokonce na tomto fenoménu zakládají své teze, že jedině off-line
a ideálně bez jakékoliv další sociální interakce lze vykonávat tzv. hlubokou práci, tedy vytvořit
smysluplné dílo (třeba i zaměstnanecké). 197
Stále více v poslední době, zejména na americkém kontinentu, i odborná veřejnost řeší
problematiku diskriminace žen, např. ve spojitosti s hnutím „Me too“ sexuální obtěžování
a v některých případech i diskriminaci v odměňování žen napříč všemi profesemi.
Mohlo by se zdát, že je to problém pouze zahraniční, ale dotýká se i České republiky.
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V roce 2017 měly ženy průměrný plat o více než pětinu nižší než muži, a to i přes to,
že dle Českého

statistického úřadu

v uvedeném

roce dosahovaly

ženy

v určených

demografických skupinách drtivě vyššího procenta vysokoškolského vzdělání. Přesto
ve vysokoškolských profesích měli muži vyšší výdělek než ženy.198 Alarmujícím ukazatelem
by měl být i fakt, že Česko patří v rámci Evropské unie k zemím, kde je nejvyšší rozdíl mezi
průměrným hodinovým výdělkem muže a ženy, a to 22 %. Senior v Česku má přibližně
o dva tisíce korun víc než seniorka.199 Za problém v praxi autorka považuje zejména to,
že se o tomto problému málo ví a je málo diskutovaný. Je obecně známo, že většina
zaměstnavatelů v ČR vlastně srovnání mezi mzdou muže a ženy na totožné nebo srovnatelné
pracovní pozici nezná nebo neřeší. V rozpočtové sféře je toto riziko eliminováno platovým
tarifem pouze částečně, další složky platu mohou být zaměstnavateli stále modifikovány
podle pohlaví (byť je takové jednání v rozporu se zákonem).
Dalším problémem v praxi, který teprve možná ukáže svůj potenciál je implementace
novely směrnice o vysílání pracovníků200. Byť je tato novela veřejností vnímána především
ve vazbě na změnu výpočtu dovolené a snížení administrativní náročnosti při vydávání
potvrzení o zaměstnaní (což uvádí i tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
ve své tiskové zprávě k této novele)201, víc pozornosti by mělo být věnováno úpravě povinnosti
zaměstnavatelů z jiných členských států zajistit na základní úrovni vysílaným zaměstnanců
stejné mzdové podmínky, jaké mají místní zaměstnanci. Změna se projeví v ustanovení
§ 319 odst. 1 písm. c) ZP, kdy „Je-li zaměstnanec zaměstnavatele z jiného členského státu
Evropské unie vyslán k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území
České republiky, vztahuje se na něho úprava České republiky, pokud jde o minimální mzdu,
příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy, složky mzdy stanovené v § 114 až 118 nebo složky
platu stanovené v § 123 až 130 a § 132, 133 a 135. Věta první se nepoužije, jsou-li práva
vyplývající z právních předpisů členského státu Evropské unie, z něhož byl zaměstnanec vyslán
198
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k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, pro něho výhodnější. Výhodnost
se posuzuje u každého práva vyplývajícího z pracovněprávního vztahu samostatně.“ „Nicméně
pořád tito zaměstnanci mají nárok jen na zákonná minima, ale nikoliv na srovnatelné pracovní
podmínky jako je mají držitelé karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance a cizince
uvedeného v § 98 písm. s) zákona o zaměstnanosti (viz § 319 odst. 4 zákoníku práce).
Podle recitálu 18 Novelizační směrnice se při porovnání odměny přihlíží k hrubé výši odměny.
Určité zjednodušení lze vidět v tom, že není nutné porovnávat jednotlivé složky mzdy a povinné
příplatky samostatně, ale bude se porovnávat celková hrubá výše odměny poskytnutá podle
pravidel platných ve státě vyslání a výše, na kterou zaměstnanci vznikne právo podle českého
práva. Pro účely porovnání se vylučují příplatky za skutečně vynaložené náklady v důsledku
vyslání, například cestovních výdajů a výdajů na stravu a ubytování, nicméně ostatní složky
odměny by měly „být zohledněny pro účely porovnání celkové hrubé výše odměny.“202 Autorka
práce se domnívá, že tato provedená novelizace teprve v budoucnu ukáže veškeré důsledky,
které přináší. Nicméně už nyní lze říci, že zaměstnavatelé budou muset při vysílání pracovníků
do zahraniční zohlednit další pravidla, nejen minimální mzdu.
Na druhou stranu někteří autoři zašli dokonce tak daleko, že tuto směrnici označili
za příčinu budoucího rozvratu EU. V článku s názvem „Nenápadná směrnice rozvrátí EU“
autor spekuluje o důvodech přijetí této směrnice, ve kterých vidí „vyvrcholení snah západních
zemí vytlačit ze svých trhů levnější firmy z Východu, tedy i ty české. Vedle toho platí
už ve Francii, v Německu, Rakousku a Itálii zákon, jenž vyžaduje u řidičů ze zahraničí alespoň
minimální mzdu, byť jenom projíždějí“. V tomto článku je citováno i vyjádření
Martiny Dlabajové, poslankyně Evropského parlamentu, která tvrdí, že: „rostou vnitřní bariéry
mezi státy. Je to takový trend protekcionistických opatření. Je to opatření, jež rozdělí Evropskou
unii jako nic jiného… Směrnice má být zahrnuta pod pilíř volného pohybu. Naznačuje to,
že to neskončí jen u zaměstnanců firem, ale bude se pokračovat i v případě osob samostatně
výdělečně činných, které se do zahraničí vydávají na vlastní pěst. Za nižší odměnu už zkrátka
nebudou moci pracovat, a přijdou tudíž o jednu ze svých hlavních konkurenčních výhod. Brexit
rozvrací Unii zvnějšku, směrnice o vysílání pracovníků ji rozvrací zevnitř.“
Po jednáních, které trvaly několik let, byla snaha zamezit takovému extrémnímu dopadu
na české zaměstnance a potažmo i český trh završena úspěšným kompromisem. Oblast dálkové
kamionové dopravy byla ze směrnice vyjmuta a byla plánována její úprava v rámci speciálního
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silničního balíčku, který by měl zohlednit specifika této profese. Do té doby se nadále i ně
uplatní směrnice z roku 1996.

203

Dne 9. 7. 2020 Evropský parlament schválil nová pravidla

v uvedeném silničním balíčku, „na základě dnes schválených pravidel vyňati a dopravci se tak
nebudou muset při každém přejezdu hranic řídit jinými standardy.“204 Čeští zaměstnavatelé
tedy nemusejí svým řidičům platit minimální mzdu ve výši odpovídající její úrovni v tranzitních
zemích (Německo, Francie) a vybavovat je dokumenty přeloženými do příslušných jazyků.
Autorka práce se domnívá, že se v rámci těchto legislativních opatření podařilo najít
minimálně v případě profesionálních řidičů kamionové dopravy rovnováhu mezi absolutním
dodržování zásady rovného přístupu k zaměstnancům a dopady, které to v praxi přinese.
Otázkou stále zůstává, jakým způsobem ovlivní tato směrnice i jiné profese, např. stavební
dělníky a obdobné.
Pokud by se autorka práce měla zaměřit konkrétně na problémy v praxi v rámci státní
služby, pak by jako hlavní uvedla, zda byla očekávání při přijetí ZSS naplněna. V této části
autorka práce vychází primárně ze Zprávy z ex post hodnocení dopadů regulace RIA k zákonu
č. 234/2014 S., o státní službě ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zpráva“)205. V rámci
této Zprávy byly definovány cíle zákona: 1) odpolitizování státní sféry, 2) posílení efektivnosti
služebních úřadů a státních zaměstnanců, 3) zvýšení transparentnosti, 4) profesionalizace státní
správy a 5) zvýšení stability státní správy. Z celkového zhodnocení naplnění cílů vyplývá,
že se nepodařilo naplnit cíl posílení aktivity státní správy a profesionalizace státní správy.
Naopak pozitivně lze hodnotit lepší naplnění cílů transparentnosti a stability. V této zprávě byly
identifikovány i neočekávané/nechtěné dopady ZSS, pro účely této kapitoly autorka práce
zdůrazňuje problém přizpůsobování výsledků služebního hodnocení disponibilním prostředkům
na odměňování ve služebních úřadech a omezení možnosti využívání institutu tzv. klíčového
místa přímo v systemizaci úřadu, které vede téměř jednoznačně k identifikaci konkrétní osoby
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na této konkrétní pozici, což komplikuje personální politiku úřadů. Závěrem bylo Služební
hodnocení identifikováno jako vysoce rizikové s návrhem na „provedení zjednodušení
služebního hodnocení tak, aby odráželo skutečnou výkonnost daného státního zaměstnance
a jeho následné provázání nejen na odměňování, ale především na zavedený systém řízení státní
služby podle cílů. Hodnocení je vhodné provázat s tím, jak jsou stanovené cíle dosahovány.
Jako součást služebního hodnocení zvážit zavedení hodnocení metodou 360 stupňů za účelem
zavedení principů získávaní vzájemné zpětné vazby a zpětné vazby pro úroveň představených.“
Řešení by mohlo být i navázat služební hodnocení nejen na odměňování a vzdělávání,
ale i na výkonnostní cíle, ať již dlouhodobé či krátkodobé. Tomuto by pak odpovídala
i novelizace metodiky způsobu provádění služebního hodnocení při zohlednění výše uvedených
návrhů.
Zpráva v rámci závěrečného přezkumu pak předkládá 10 hlavních pozitiv a negativ
tohoto zákona. Mezi hlavní pozitivum se řadí i zvýšení objemu finančních prostředků
na odměňování státních zaměstnanců ve služebním poměru. Naopak mezi hlavní negativa patří
absence nástrojů pro měření výkonnosti, omezené možnosti pro efektivní realizaci
personální politiky služebních úřadů a v neposlední řadě i nedostatečná funkce služebního
hodnocení jako nástroje pro hodnocení výkonnosti, zejména na pozicích představených.
Za největší negativum, a tedy největší aplikační problém zákona, autorka práce považuje
omezený dopad na profesionalizaci státní služby a státních zaměstnanců, jinými slovy přes
prokazatelné a významné zlepšení se zatím nedaří státní správu odpolitizovat.
I přes to, že je zákon o státní službě poměrně novou úpravou, jejíž život překročil letos
teprve dobu 5 let, potřeba poněkud rozsáhlejší novelizace je nabíledni. Stát by se měl stále
snažit o větší míru odpolitizování státní správy, o větší míru transparentnosti a zvážit celkovou
změnu koncepce služební hodnocení.
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Závěr
V úvodu této rigorózní práce si autorka stanovila cíl popsat a analyzovat právní instituty
týkající se odměňování zaměstnanců, a to především v zákoníku práce a zákonu o státní službě.
Snahou autorky bylo poukázat na společná témata, tak i na dílčí odlišnosti mezi odměňováním
zaměstnanců mzdou, platem, odměnou a platem v rámci státní služby. Společným tématem jsou
principy odměňování, které by měl mít na zřeteli každý zaměstnavatel. Jsou jimi: ochrana proti
nepřiměřeně nízkým odměnám, princip spravedlivé odměny za vykonanou práci, zákaz
diskriminace, princip rovnosti, princip dvojího systému odměňování, smluvní princip a princip
ochrany mzdy.
Na první pohled by se mohlo zdát, že obsah těchto principů si žije pouze teoretickým
životem na stránkách učebnic pracovního práva. Nic však nemůže být dál od pravdy
než toto tvrzení.

Uvedené principy se v praxi promítají do každé stanovené odměny

zaměstnance za vykonanou práci, a jejich porušení je obsahem četné judikatury v této oblasti.
O fungování uvedených principů se přesvědčila autorka této práce při analýze právních institutů
a aspektů odměňování v podnikatelské i rozpočtové sféře.
Podstatnou odlišností odměňování je existence dvou, potažmo tří sfér odměňování,
které se vydělily postupem času v sociální, politické a ekonomické oblasti, označované
jako podnikatelská a rozpočtová sféra, potažmo sféra státní služby. Jak vyplynulo z analýzy
legislativní úpravy relevantní legislativy, judikatury a aktuální doktríny, každé této sféře jsou
vlastní určitá pozitiva a negativa. Autorka práce se domnívá, že tyto vlastnosti jsou do určité
míry subjektivním hlediskem, které při poptávce a nabídce volných pracovních místa na trhu
práce musí nutně zvážit každý uchazeč o zaměstnání. Ne každý zaměstnanec preferuje pevně
daný, mnohdy označovaný jako rigidní, systém platového tarifu a dalších platových složek
založený na tabulkovém principu seniority. Jiný zaměstnanec pak na druhé straně může
na tomto systému oceňovat jistotu přiznaných platových nároků a po předem daném počtu let
i zvýšení platového tarifu. Od roku 2015, kdy vstoupila v účinnost nová úprava státní služby,
může zaměstnanec zvolit i tuto cestu. Ve všech těchto systémech se aktuálně objevuje i otázka
uplatnění benefitů, které nemusí mít právě finanční formu. V rámci slaďování osobního
a pracovního života je zaměstnanci často preferována možnost práce z domova či využívání
dětských skupin a firemních mikrojeslí.
Odměňování závislé práce slouží nejen k ocenění samotného výkonu, ale i k motivaci
a spokojenosti zaměstnanců. Pokud ve společnosti nebo ve státním aparátu pracují zaměstnanci,
kteří jsou s oním konkrétním systémem odměňování srozuměni a vyhovuje jim, odráží
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se to i v ekonomických výsledcích společnosti, či kvalitě a kvantitě práce ve státního aparátu.
Důležité je, aby zaměstnanci vnímali systém odměňování jako transparentní a spravedlivý
a pro všechny zaměstnance rovný. V ideálním případě by pak měl pružně reagovat na inflaci
a eliminovat nesystémové výjimky. Systém odměňování v podnikatelské sféře by měl správně
implementovat mzdové složky a pro složky, kde absentuje právní úprava, stanovit konkrétní
podmínky pro jejich vyplácení. I u zaměstnanců odměnových mzdou by mělo své uplatnění
najít hodnocení zaměstnanců a systém řízení výkonnosti.
Zaměstnavatelé, kteří své zaměstnance odměňují platem, mají v tomto smyslu svou
práci povahou legislativy „co není dovoleno, je zakázáno“ značně ulehčenou. Přesto se i v této
oblasti objevují úskalí pro rozpočtovou sféru typická, v první řadě samotný rozpočet na platové
prostředky a následně efektivní rozdělení mezi jednotlivé zaměstnance, ideálně na základě
provedeného osobního hodnocení, které reálně odráží výše zmíněnou kvalitu a kvantitu
pracovního výkonu. V závěrečné kapitole této práce byly určité problémy nastíněny.
Jako klíčové autorka práce vnímá právě téma osobních příplatků, osobního hodnocení a odměn.
Pokud by právní i společenské prostředí v České republice přistoupilo na celkovou reformu
systému odměňování, který by byl založen na flexibilním a individuálním spravedlivém
přístupu k hodnocení zaměstnanců, zaměstnatelné by v takovém případě mohli efektivně
reagovat na změny trhu práce a zvolit optimální tempo růstu mezd odpovídají objemu
finančních prostředků dostupných na mzdy/platy/odměny. Především státní zaměstnanci,
ať v pracovním či služebním poměru, by tak měli možnost projevit své kvality i jiným
způsobem, než si vyšší plat „vysedět“.
Autorka práce se domnívá, že se jí podařilo za použití deskripční a komparační metody
systém odměňování zaměstnanců v České republice kriticky zhodnotit ve světle teoretických
východisek a relevantní judikatury na evropské a vnitrostátní úrovni. Bylo postupováno
od obecného ke konkrétnímu za použití analýzy a syntézy zkoumaných ustanovení.
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Právní úprava odměňování zaměstnanců v České republice

Abstrakt
Tato rigorózní práce se zabývá tématem právní úpravy odměňování zaměstnanců
v České republice. Legislativní rámec odměňování tvoří zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších
předpisů a zejména jejich prováděcí předpisy. Ve všech vztazích závislé práce hraje
odměňování nezaměnitelnou roli velkého významu, jejíchž cílem je popsat a analyzovat právní
instituty týkající se odměňování zaměstnanců v obecné právní rovině.
Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola věnuje pozornost vymezení
základních pojmů v oblasti odměňování, jakými jsou mzda, plat a odměna za práci na základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, a rozlišení mezi nimi. Ve druhé kapitole
je obsažen přehled a analýza pramenů práva, od mezinárodního rámce, přes unijní,
až po vnitrostátní. Společnými motivy, které se prolínají celým tímto tématem, jsou obecná
a společná

ustanovení,

kam

lze

zařadit

funkce

mzdy

a

principy

odměňování

(zákaz diskriminace, princip spravedlivé odměny a rovnosti, smluvní princip a ochrana mzdy).
V návaznosti na mzdové formy, katalog prací a platový tarif, se tato práce zaměří i na naturální
mzdu a průměrný výdělek. Stěžejní kapitolou této práce je kapitola čtvrtá, kde je podrobně
rozebrán legislativní rámec odměňování mzdou, platem a odměnou z dohod. Tato kapitola
obsahuje i rozbor dalších souvisejících pojmů, jakými jsou zařazování zaměstnanců
do platových tříd, určení platové tarifu, systematika příplatků v podnikatelské a rozpočtové
sféře, odměna za pracovní pohotovost, odměny a cílové odměny a konečně i splatnost a výplata
mzdy a platu. Zahrnuto je i pojednání o odměňování jiné než sjednané práce. Komparativní
metodou je pak pojata kapitola pátá, která analyzuje odměňování zaměstnanců státní služby,
od základních východisek a platového tarifu, přes příplatky k platu ve státní službě, až opět
po odměny, služební pohotovost a průměrný výdělek. Problémům v praxi je věnována
závěrečná kapitola, která se zabývá podrobnějším zkoumáním aktuálních trendů v oblasti
odměňování a jejich úskalími a vyslovuje dílčí návrhy de lege ferenda.
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The legal framework in remuneration of the employees in Czech republic

Abstract
The rigorosum thesis deals with the topic of legal framework in remuneration
of the employees

in

Czech

Republic.

The

legislation

frame

is

built

with

the Act No. 262/2006 Coll., the Labor code, as amended and Act No. 234/2014 Coll.,
on Civil Service, as amended, and their executive acts. In the dependent work remuneration
plays an unmistakable role of great importance. This thesis aims to describe and analyze legal
institutes concerning the remuneration of employees in the general legal level.
The thesis is divided into six chapters. Chapter one is focused on the definition of
general terms such as payment, salary and wage for employment agreement and the distinction
between them. Chapter two summarizes the overview and the analysis of sources of law,
starting from the international level, through the European Union sources, to the internal law.
The common motives that intersect with this whole theme are general and common provisions,
the functions of payment and the principles of remuneration (the principle of nondiscrimination, fair remuneration, contractual principle and equal pay). Following the wage
forms, the catalog of works and the salary scale, this thesis will also include analysis of natural
wages and average earnings. The core part of the thesis is Chapter four, which pursues the
detailed examination of the legal salary frame and closely related concepts: the exposure to pay
grades, the salary tariff determination, the systematics of allowances (both in business and
budgetary sphere), bonuses and awards, followed by special provision in the bonus for standby
duty, special provision in the pay of some appointing authorities and the maturity of wage or
salary and pay days. The treatise on the remuneration of work other than the agreed work is
also included. The comparative method is being used the fifth Chapter, which analyzes the
remuneration of civil servants, from the basic principles and salary scale, through allowances
to the salary in the civil service, again to special provision in the bonus for standby duty and
average earnings. The final Chapter which brings the insight to the practical problems in
remuneration and then outlines main proposals in this topic.
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