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Úvod 

Při rozhodování o tématu své diplomové práce jsem měl jasno v tom, že se bude jednat 

o téma pracovněprávní, neboť již ve druhém ročníku na prvním semináři z pracovního práva ve 

mne paní prof. JUDr. Věra Štangová, CSc., svým přístupem vzbudila velký zájem o tento obor, 

což mě vedlo mimo jiné k tomu, že jsem v průběhu studia absolvoval mnoho povinně volitelných 

předmětů Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení se zaměřením na různé oblasti 

pracovního práva. Jako téma své diplomové práce jsem si nakonec zvolil odpovědnost 

zaměstnance za škodu, a to proto, že se jedná o problematiku stále aktuální, neboť v postavení 

zaměstnance se vyskytne v průběhu života naprostá většina lidí. Ačkoliv někteří jsou nebo budou 

po většinu času svého ekonomicky aktivního života zaměstnavateli, jsem přesvědčen, že i tito lidé 

byli někdy alespoň po krátký čas zaměstnaní, ať už na základě některé z dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr (třeba jen při studiu), nebo v pracovním poměru. Na počátku roku 2020 

byly v České republice evidovány více než čtyři miliony zaměstnanců,1 což značí, že problematika 

odpovědnosti zaměstnance za škodu je podstatným tématem a právní úprava této oblasti se dotýká 

značného počtu osob. Navíc nelze pochybovat o skutečnosti, že je tato oblast klíčová též pro 

zaměstnavatele, kteří náhradu škody po odpovědných zaměstnancích vymáhají.  

Cílem této diplomové práce je zejména analytickou metodou zpracovat právní úpravu 

problematiky odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli s přihlédnutím 

k relevantní judikatuře. Některé z uváděných judikátů jsou starší, avšak vzhledem k tomu, že je 

judikatura v oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu relativně stálá, jsou tyto judikáty 

i v současné době aplikovatelné. 

 Oblast odpovědnosti zaměstnance za škodu je obsáhlým tématem, které jsem rozdělil do 

sedmi samostatných částí, jež jsou pro přehlednost dále členěny na kapitoly a podkapitoly.  

První část mé práce je nejobecnější, přičemž její podstatou je vymezení pojmu pracovního 

práva, jeho zásad, formálních pramenů a postavení pracovního práva v systému práva. Navzdory 

obecnosti této části práce jsem přesvědčen, že je důležitá pro pochopení širšího kontextu, kterého 

je problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli součástí, a pro 

pochopení principů, které se i v této problematice uplatňují. V první části práce je dále zahrnutý 

i pojem flexicurita pracovního práva, jakož i samotné funkce pracovního práva a dále vztah 

 
1 ČSÚ, Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy – 1. čtvrtletí 2020, Počet zaměstnanců a průměrné hrubé 

měsíční mzdy podle CZ-NACE (přepočtené počty) [online]. [cit. 20. 10. 2020]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/123059656/11002420q101.pdf/92ba389e-c848-4cd3-a48e-

e309006374ed?version=1.1. 

https://www.czso.cz/documents/10180/123059656/11002420q101.pdf/92ba389e-c848-4cd3-a48e-e309006374ed?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/123059656/11002420q101.pdf/92ba389e-c848-4cd3-a48e-e309006374ed?version=1.1
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občanského zákoníku k zákoníku práce, a to od doby platnosti předchozího pracovněprávního 

kodexu. 

Ve druhé části diplomové práce se stručně věnuji vymezení právněteoretických pojmů 

odpovědnosti a škody, neboť se jedná o pojmy klíčové pro zpracovávanou problematiku. V této 

části je věnována pozornost odpovědnosti právní, a to jak subjektivní, tak i objektivní, a dále 

zmíněnému pojmu škoda, jakožto materiální újmě, včetně rozsahu náhrady škody. Dalšími 

kapitolami druhé části jsou příčinná souvislost a protiprávnost. V rámci bodu subjektivní 

odpovědnost je blíže rozpracován pojem zavinění, neboť je dále rozebírán u jednotlivých druhů 

zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu z hlediska nutnosti jeho prokazování či presumpce 

ze zákona. 

Třetí část této práce je věnována druhům odpovědnosti v pracovním právu, tedy 

odpovědnosti hmotné, jiné než hmotné a odpovědnosti realizované jinými orgány než účastníky 

pracovněprávního vztahu. 

Ve čtvrté části práce se zaměřuji již na odpovědnost za škodu v pracovním právu, její 

právní úpravu a jednotlivé funkce. Důležitou součástí této kapitoly je též prevenční povinnost 

zaměstnance a zaměstnavatele. Dále v této části vymezuji některé pojmy, které jsou podstatné pro 

další části této práce, jako například plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním. Do jedné 

z kapitol této části jsem zařadil i stručný výklad odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, neboť 

ačkoliv není této problematice věnována samostatná část práce, je důležitá pro doplnění kontextu 

a možnost porovnání s odpovědností zaměstnance za škodu.  

Nejdůležitější a nejobsáhlejší částí mojí diplomové práce je část pátá, ve které se věnuji 

pojmu odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, na kterou navazuje 

kapitola o historickém vývoji odpovědnosti zaměstnance za škodu. Dále v této části v rámci 

jednotlivých podkapitol analyzuji obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu a jednotlivé druhy 

zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu, přičemž je zde věnována patřičná pozornost 

i judikatuře, která je velice podstatná pro výklad některých pojmů a dále pro uvedení praktických 

příkladů. 

Šestá část této práce je věnována stručné komparaci české právní úpravy odpovědnosti 

zaměstnance za škodu s právní úpravou slovenskou, která, ačkoliv vychází ze stejného základu 

a v podstatných rysech se neliší, při detailnějším rozboru vykazuje určité odlišnosti. 

Sedmou a zároveň poslední částí mé diplomové práce jsou potom návrhy de lege ferenda, 

ke kterým jsem dospěl po analýze a komparaci české právní úpravy s právní úpravou slovenskou. 
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1. Pracovní právo – pojem, zásady, prameny, postavení  

 

1.1 Pojem pracovního práva 

Na začátku této práce bych chtěl obecněji popsat pojetí pracovního práva, které zahrnuje 

tři oblasti a stejně tak, jako každé jiné právní odvětví, je tvořeno souborem právních norem. Za 

nejdůležitější a zároveň i nejstarší ze třech oblastí tvořících pracovní právo lze považovat pracovní 

právo individuální. Další z oblastí je kolektivní pracovní právo a poslední oblast tvořící toto 

odvětví je potom právní úprava zaměstnanosti. Individuální pracovní právo můžeme 

charakterizovat jako soubor právních vztahů mezi zaměstnancem fyzickou osobou na jedné straně 

a zaměstnavatelem fyzickou nebo právnickou osobou na straně druhé, kdy zaměstnanec za 

odměnu poskytuje svou pracovní sílu zaměstnavateli.2  

Kolektivní pracovní právo, které úzce souvisí a někdy se i prolíná s oblastí pracovního 

práva individuálního, můžeme popsat jako oblast tvořenou kolektivními pracovněprávními vztahy 

mezi určitými subjekty. Jedná se o subjekty zastupující kolektivy zaměstnanců před samotnými 

zaměstnavateli nebo před sdruženími zaměstnavatelů. V České republice jsou takovýmito subjekty 

zastupujícími zaměstnance odborové organizace nebo rady zaměstnanců. Oblast kolektivního 

pracovního práva však tvoří ještě normy, které nalezneme v normativních částech kolektivních 

smluv, jež spolu uzavírají výše popsané subjekty.3  

Poslední z výše jmenovaných oblastí, která patří do odvětví pracovního práva, je právní 

úprava zaměstnanosti. Právní normy tvořící tuto oblast upravují vztahy vznikající uplatňováním 

práva jednotlivých občanů na zaměstnání. Tyto vztahy tak vznikají hlavně mezi těmito občany 

a státními orgány, které plní úkoly v oblasti zaměstnanosti, a dále také mezi zaměstnavateli 

a těmito orgány a mezi občany a zaměstnavateli. Když se však podíváme na subjekty jednotlivých 

třech oblastí, nelze si nevšimnout, že na rozdíl od individuálního pracovního práva a kolektivního 

pracovního práva vystupují v oblasti zaměstnanosti státní orgány. Tato oblast se odlišuje i metodou 

právní úpravy, neboť ji tvoří normy veřejnoprávní na rozdíl od zbylých dvou, které jsou tvořeny 

převážně normami soukromoprávními. Právní úprava zaměstnanosti se v systému práva nachází 

na pomezí práva pracovního a práva sociálního zabezpečení.4 Na Katedře pracovního práva 

a práva sociálního zabezpečení Univerzity Karlovy se od akademického roku 2017/2018 právní 

uprava zaměstnanosti vyučuje v rámci předmětu Právo sociálního zabezpečení. 

 

 
2 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 3. 
3 Tamtéž. S. 3. 
4 Tamtéž. S. 34. 
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1.1.1 Funkce pracovního práva 

Oblast pracovního práva je nesmírně důležitá součást našeho právního řádu především 

proto, že pracovněprávní vztahy se více či méně dotýkají v průběhu života naprosté většiny lidí, 

neboť práce je prostředkem k získávání financí potřebných pro zajištění osobních potřeb 

jednotlivce. Zároveň lze říci, že pracovní právo velmi významně formuje celospolečenské 

ekonomické a sociální vztahy.5 

Jednoznačně nejstarší funkcí pracovního práva je funkce ochranná a právě tu také 

můžeme považovat za nejvýznamnější a v pracovním právu nejvíce zřetelnou. Ochranná funkce 

se projevuje v potřebě chránit zaměstnance, jakožto slabší stranu, před zaměstnavatelem, který je 

v pracovněprávním vztahu stranou silnější.  

Další funkcí pracovního práva je funkce organizační, neboť pracovněprávní úprava svými 

jednotlivými právními instituty zajišťuje podmínky pro fungování pracovního procesu a přispívá 

tak i k formování samotného trhu práce.6 

 

1.1.2 Flexicurita pracovního práva 

Pracovní právo zajišťuje možnost, aby zaměstnavatel prováděl svou činnost 

prostřednictvím výkonu závislé práce svých zaměstnanců a na druhé straně zajišťuje určité 

pracovní podmínky pro tyto zaměstnance. Pojem flexicurita je spojením dvou anglických výrazů 

„flexibility“ a „security“ a vypovídá hodně o individuálním pracovním právu, neboť právě tam je 

flexicurita, v češtině někdy též označovaná jako flexijistota, uplatňována. Jedná se o kombinaci 

dvou do jisté míry protichůdných principů, kdy na jedné straně stojí potřeba smluvní volnosti 

a autonomie vůle zaměstnance a zaměstnavatele a na straně druhé potřeba zajistit pro zaměstnance, 

jakožto slabší stranu, určitou míru ochrany, kdy je brán zřetel na sociální pozadí zaměstnání.7 

 

1.2 Zásady pracovního práva  

Zásady pracovního práva jsou určitá myšlenková východiska, která ovlivňují jednotlivé 

právní normy, jež se v souladu s těmito zásadami vykládají. Mohou být v právním předpisu buď 

vyjádřené přímo, nebo jen vyplývají z jeho obsahu. Jelikož základní právní zásady mají velkou 

míru obecnosti, tak z nich jejich adresátům neplynou přímo konkrétní práva nebo povinnosti. 

 
5 ŠTANGOVÁ, Věra, ZACHARIÁŠ Jaroslav. Nad pracovněprávními vztahy. Praha: Orac. 183 s. ISBN 80- 901938-

4-6. S. 8. 
6
 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7., doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 4. 
7 HŮRKA Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnání. Praha: Auditorium, 2009. 192 s. ISBN 978-80-903786-

04-9. S. 23. 
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Základní zásady pracovněprávních vztahů mají být základními interpretačními pravidly 

pro aplikaci ustanovení zákoníku práce (dále též „ZP“) pro realizaci smluvní vůle stran 

pracovněprávních vztahů v mezích zásady „co není zakázáno je povoleno“. Zásady už nemají pro 

parcovněprávní vztahy výzam pouze deklaratorní, ale i normativní. Tyto základní zásady jsou 

vyjádřeny v ustanovení § 1a odst. 1 ZP. V tomto zmíněném ustanovení je jich uvedených těchto 

pět, avšak jejich výčet není taxativní, ale demonstrativní: 

a) zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, 

b) uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

c) spravedlivé odměňování zaměstnance, 

d) řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, 

e) rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace. 

Druhý odstavec výše zmíněného ustanovení pak stanoví, že „Zásady zvláštní zákonné ochrany 

postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, 

spravedlivého odměňování zaměstnance, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich 

diskriminace vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek.“ 

Stejně jako základní zásady pracovního práva tak i zásady pracovněprávních vztahů, které 

jsou od 1. 1. 2012 vyjádřeny v § 1a ZP, je od stejné doby v ustanovení § 4 zakotveno mimo jiné, 

že se subsidiárně k zákoníku práce použije občanský zákoník8, avšak vždy v souladu právě se 

zásadami pracovněprávních vztahů příkladmo obsažených v § 1a ZP. Nicméně kromě těchto 

zásad, které mají určité interpretační funkce ve vztahu k pracovnímu právu a zejména k právním 

normám obsaženým v občanském zákoníku, uplatňují se v pracovním právu i obecné právní 

zásady, které jsou nadodvětvové a ovlivňují celé soukromé právo, kterého je pracovní právo, 

vyjma právní úpravy zaměstnanosti, součástí. Pracovní právo je součástí práva soukromého, proto 

pro pracovní právo platí i obecné zásady soukromého prava. 

 

1.3 Prameny právní úpravy pracovního práva ve formálním smyslu 

Prameny práva, kterými je pracovní právo tvořeno, jsou stejně jako v jiných právních 

odvětvích dle právní teorie rozděleny na prameny formální a prameny materiální. Ačkoliv 

předmětem této kapitoly jsou pouze prameny práva ve formálním pojetí, považuji za nutné vymezit 

je vůči pramenům v pojetí materiálním. Prameny práva ve formálním smyslu jsou vnější formy 

právních norem, oproti tomu prameny práva v materiálním smyslu jsou zdroje obsahu právních 

norem, tedy to, co způsobí potřebu zakotvit příslušnou normu do právního řádu. Materiálním 

 
8 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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pramenem tak může být například ekonomická situace, společenské poměry, náboženství, 

historický vývoj, přírodní nebo jiné katastrofy apod.9  

V evropských právních kulturách, tedy v kontinentálním evropském právu 

a v angloamerickém právu, můžeme rozlišovat čtyři základní druhy pramenů práva: 

a) normativní právní akty (právní předpisy), 

b) právní obyčeje, 

c) soudní precedenty, 

d) normativní smlouvy. 

Kromě těchto formálních pramenů pak můžeme dále ještě rozlišovat závěry právní vědy a soudní 

judikaturu.10 

Právní řád ČR, který patří ke kontinentálnímu typu právní kultury, je založen na právu 

psaném a je tvořen zákony, zákonnými opatřeními Senátu a dalšími závaznými právními předpisy, 

ratifikovanými a vyhlášenými mezinárodními smlouvami, k nimž dal souhlas Parlament ČR dle 

čl. 10 Ústavy, a nálezy Ústavního soudu, kterými Ústavní soud zrušil určitý zákon, jiný právní 

předpis nebo jejich jednotlivé ustanovení.11 Navíc od doby, kdy se ČR stala členem Evropské unie, 

platí v ČR také evropské komunitární právo, respektive po účinnosti Lisabonské smlouvy unijní 

právo, které značným způsobem ovlivnilo i podobu současného českého pracovního práva, 

zejména zákoníku práce. Na základě zásady aplikační přednosti má unijní právo před národním 

právem přednost, neboť v případě, že dojde ke kolizi, soudy musí užít přímo použitelné normy 

evropského práva před kolidující normou národního právního řádu, což může mít za následek i 

výjimku ze zásady „lex posterior derogat legi priori“.12 

 

1.3.1 Ústavní základ pracovního práva 

Když se podíváme na samotný vrchol hierarchie pramenů pracovního práva, jsou jimi 

Ústava ČR13 a Listina základních práv a svobod.14 V Listině základních práv a svobod najdeme 

několik ustanovení, která jsou základem pro postavení účastníků pracovního procesu, a to už ve 

zcela obecném ustanovení, čl. 3 odst. 1, který stanoví, že: „Základní práva a svobody se zaručují 

všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného 

 
9 GALVAS, Milan a kol. Pracovní právo. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 

825 s. ISBN 978-80-210-8021-8. S. 60.  
10 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 308 s. ISBN 978-80-7380-233-2. S. 72. 
11 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 43. 
12 Tamtéž. S. 44. 
13 Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.  
14 Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
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smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení.“ V dalším, již více pracovněprávně orientovaném 

ustanovení, a to v čl. 9 odst. 1, je stanoveno, že „Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo 

službám.“ 

V oddílu druhém, hlavě čtvrté je potom několik ustanovení, která upravují hospodářská, 

sociální a kulturní práva, a to: 

- právo na svobodnou volbu povolání (čl. 26), 

- právo na svobodné sdružování s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních 

zájmů (čl. 27), 

- právo na stávku (čl. 27), 

- právo na spravedlivou odměnu za práci (čl. 28), 

- právo na uspokojivé pracovní podmínky (čl. 28), 

- právo žen, mladistvých a zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na 

zvláštní pracovní podmínky (čl. 29 a čl. 32).15  

 

1.3.2 Pracovněprávní zákonodárství  

Základní právní úprava pracovního práva, zejména toho individuálního, se nachází v 

zákoníku práce. Dále je nutné zmínit zákon č. 309/2006 Sb., kterým se dle ustanovení § 1 upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

S výše uvednými právními předpisy úzce souvisí zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, 

který dle ustanovení § 1 upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních 

orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské 

skupině, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce 

za porušení stanovených povinností. Má tak povahu obecného sankčního předpisu při porušení 

pracovních podmínek.16 Státnímu úřadu inspekce práce jsou potom podřízeny organizace státního 

odborného dozoru, které vykonávají dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, což 

upravuje letitý zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

v platném znění.  

 
15 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 44. 
16 Tamtéž. 
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Co se týká oblasti kolektivního pracovního práva, jsou stěžejními zákonnými předpisy 

též již zmíněný zákoník práce a dále zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném 

znění, který dle ustanovení § 1 upravuje kolektivní vyjednávání mezi odborovými organizacemi 

a zaměstnavateli nebo jejich organizacemi, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření 

kolektivní smlouvy. Pro oblast zaměstnanosti je základní právní úprava obsažena v zákoně 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, který dle ustanovení § 1 upravuje 

zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti 

a ochrana proti nezaměstnanosti.  

Dále je nutné alespoň příkladmo zmínit několik dalších zákonných předpisů, které souvisí 

s výkonem závislé práce, avšak upravují některé specifické oblasti, a to zákon č. 111/1998 Sb., 

zákon o vysokých školách, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákon č. 6/2002 Sb., 

o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů, zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, nebo zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě.17 

 

1.3.3 Pracovněprávní podzákonné předpisy (nařízení vlády a vyhlášky ministerstev) 

Jedním z nejpodstatnějších podzákonných právních předpisů, právním předpisem 

prováděcím k zákoníku práce, je 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. Dalším důležitým prováděcím předpisem zákoníku 

práce je nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých 

osobních překážek v práci, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců18 nebo nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci. Kromě nařízení vlády je potom zákoník práce prováděn i mnohými vyhláškami 

ministerstev, jako např. vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb., o zakázaných 

pracích a pracovištích. 

 

1.3.4 Prameny práva EU týkající se pracovního práva 

Evropská unie, jakožto mezinárodní organizace, má vlastní právní řád, který je výsečí 

práva mezinárodního. Její právní řád můžeme rozčlenit na právo primární a sekundární, které 

 
17 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 45. 
18 Tamtéž 
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ještě doplňuje právo terciární. Z toho některé prameny práva EU mají přímý účinek na národní 

právo, jsou tedy bezprostředně závazné, a některé mají nepřímý účinek.19 

Pro pracovní právo je z primárního práva nejpodstatnější čl. 45 a násl. Smlouvy 

o fungování Evropské unie20, kde je zakotveno právo na volný pohyb pracovníků v Unii a zákaz 

diskriminace pracovníků členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, 

odměnu za práci a jiné pracovní podmínky, to však neplatí pro zaměstnání ve veřejné správě, dále 

mají pro pracovní právo velký význam také kompetenční ustanovení, která se týkají sociální 

politiky EU. 

Ze sekundárních pramenů pak mají na pracovní právo vliv též mnohá nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU, která mají přímý účinek. Jedná se například o nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 492/2011 ze dne 5. 4. 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř 

Unie. Další ze sekundárních pramenů, které však již přímý účinek nemají, jsou směrnice. Ty jsou 

prostředkem k harmonizaci pracovního práva, které jsou pro členské státy závazné co do cílů, 

nesnaží se ovšem zcela sjednocovat právní úpravu. Jelikož směrnice samy o sobě nemají přímý 

účinek, je nutné je do národních právních řádů implementovat, avšak pokud stát směrnici ve 

stanovené lhůtě neimplemntuje nebo ji implementuje nedostatečně a ze směrnice občanům 

vyplývají nějaká práva, mohou se jich domoci. Nejpodstatnější přijaté směrnice týkající se 

pracovního práva harmonizují zejména provedení zásady rovného zacházení, informační 

a projednací povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům, pracovní dobu, ochranu alimentační 

funkce mzdy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zvláštní pracovní podmínky žen 

a mladistvých, vysílání zaměstnanců, skončení pracovního poměru.21 

 

1.3.5 Kolektivní smlouvy a vnitřní předpisy 

Kolektivní smlouvy jsou zvláštním druhem pramenů práva; vyskytují se pouze v právu 

pracovním. Jejich odlišnost od ostatních smluv spočívá v tom, že zavazují i zaměstnance, kteří 

nejsou jejich smluvní stranou. Tyto kolektivní smlouvy zpravidla upravují práva zaměstnanců 

a nemohou jim ukládat žádné další povinnosti nebo zkracovat práva, která jim zákon přiznává, 

dále popřípadě upravují práva a povinnosti smluvních stran, tedy zaměstnavatele a odborové 

 
19 Evropský parlament, BUX, Udo, 2019. Prameny a působnost práva Evropské unie [online]. [cit. 26. 11. 2019]. 

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/6/prameny-a-pusobnost-prava-evropske-unie. 
20 Česká advokátní komora, Smlouva o fungování Evropské unie (ve znění Lisabonské smlouvy) [online]. [cit. 28. 11. 

2019]. Dostupná z: https://www.cak.cz/assets/smlouva-o-fungovani-eu.pdf. 
21 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 48–49. 

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/6/prameny-a-pusobnost-prava-evropske-unie
https://www.cak.cz/assets/smlouva-o-fungovani-eu.pdf
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organizace, která je také jediným subjektem, jenž může za zaměstnance kolektivní smlouvu 

uzavřít.22  

Zákoník práce obsahuje úpravu dvou druhů kolektivních smluv. Tím prvním jsou 

kolektivní smlouvy podnikové, které jsou uzavírány mezi zaměstnavatelem nebo více 

zaměstnavateli a odborovou organizací nebo více odborovými organizacemi působícími 

u zaměstnavatele. Druhou skupinou jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně, které jsou uzavírány 

mezi organizací nebo organizacemi zaměstnavatelů a odborovou organizací nebo více odborovými 

organizacemi.23 

Mimo uzavření kolektivní smlouvy má zaměstnavatel možnost a někdy dokonce 

povinnost vydat vnitřní předpis. V něm může stanovit práva zaměstnancům nad rámec zákonné 

úpravy, nemůže jim však ukládat povinnosti nebo zkracovat jejich práva, která jim náleží dle 

zákoníku práce. Zvláštním druhem takového vnitřního předpisu je potom pracovní řád, který 

rozvádí ustanovení zákoníku práce a u kterého je právě zmiňovaná povinnost jej vydat platící pro 

některé zaměstnavatele (např. správní úřady, soudy, Českou národní banku, státní zastupitelství, 

obecní, městské a krajské úřady, magistráty atd.).24 

 

1.4 Postavení pracovního práva v systému práva 

Pracovní právo je v České republice samostatným právním odvětvím, avšak nebylo tomu 

tak vždy, neboť individuální pracovní právo vzešlo z práva občanského, k němuž má tedy nejblíže. 

Pokud bychom chtěli pracovní právo klasifikovat podle kritéria metody právní úpravy, potom 

můžeme zjednodušeně říci, že se řadí mezi právo soukromé.25 Ovšem již při jeho rozdělení na tři 

oblasti, které jej tvoří, tedy pracovní právo individuální, pracovní právo kolektivní a právní úpravu 

zaměstnanosti, je zřejmé, že pracovní právo je tvořeno i normami veřejnoprávními, a to zejména 

poslední z jmenovaných oblastí, právní úprava zaměstnanosti.26 Navíc některé právní normy 

v individuálním právu nemůžeme zařadit ani do soukromého, ani do veřejného práva, neboť nejsou 

tvořeny veřejnou mocí, ale skupinami jednotlivců a zákonem jim je dána právní síla. Jedná se proto 

o autonomní právní oblast.27 

 
22 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Trexima, spol. s r. o. 2019. XIV.8.1 Kolektivní smlouva [online]. [cit. 28. 11. 

2019]. Dostupné z: https://ppropo.mpsv.cz/XIV81Kolektivnismlouva. 
23 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
24 Tamtéž. 
25 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vydání Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 308 s. ISBN 978-80-7380-233-2. S. 114115. 
26 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 4. 
27 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva. Praha: Auditorium, 2012. 312 s. ISBN 978-80-

87284-24-7. S. 23. 

https://ppropo.mpsv.cz/XIV81Kolektivnismlouva


 

 

 

11 

Je nutné však podotknout, že všechna odvětví soukromého práva nemají stejnou povahu, 

neboť občanské právo je soukromé právo obecné, což znamená, že se vztahuje na osoby, věci 

a právní záležitosti, pokud se na ně nevztahuje úprava soukromého práva zvláštního, kterým je 

právě pracovní právo, které se tak vztahuje jen na některé skupiny lidí nebo jen na některé právní 

poměry.28 

Hlavním důvodem vzniku pracovního práva jako samostatného právního odvětví byla 

zejména potřeba regulovat škodlivé důsledky svobodné smlouvy pracovní, a pracovněprávní 

normy tak vznikaly postupně.29 

 

1.4.1 Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku 

Současný zákoník práce byl přijat koncem května roku 2006 a nahradil tak předchozí 

právní úpravu, mnohokrát novelizovaný zákoník práce z roku 1965, který nebylo možné již více 

přizpůsobit potřebám současné společnosti a hospodářským podmínkám. Navíc pracovněprávní 

úprava v členských státech Evropské unie byla značně odlišná. I v českém pracovním právu bylo 

nezbytné dospět k uplatňování zásady „co není zakázáno, je dovoleno“, učinit pracovněprávní 

úpravu více flexibilní, neboť původní zákoník práce z roku 1965 byl značně kogentní.30 

Co se týká zákoníku práce z roku 1965 a jeho vztahu k občanskému zákoníku, ten 

vycházel z koncepce úplné samostatnosti a nezávislosti pracovněprávní úpravy. Občanský zákoník 

se tak na pracovněprávní vztahy nepoužil, a to ani subsidiárně. V takovémto modelu bylo proto 

nezbytné, aby zákoník práce obsahoval v podstatě totožné právní instituty, které již byly zakotveny 

v občanském zákoníku, byť se jednalo spíše o určité parafrázování institutů občanského 

zákoníku.31 

Oproti tomu v současném zákoníku práce byla nejprve využita metoda delegace, což 

vedlo k tomu, že ačkoliv se v určitých případech užil občanský zákoník, pokud na jeho ustanovení 

zákoník práce přímo odkazoval, byla jinak samostatnost pracovního práva do jisté míry zachována. 

Již během příprav současného zákoníku práce byl sice záměr, aby v té době připravovaný 

občanský zákoník měl podpůrnou působnost vůči zákoníku práce, avšak jelikož přípravy 

občanského zákoníku trvaly déle, než se předpokládalo, přistoupilo se k dokončení zákoníku práce 

a současně se upravil jeho vztah k občanskému zákoníku právě na zmíněnou metodu delegace, 

 
28 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva. Praha: Auditorium, 2012. 312 s. ISBN 978-80-

87284-24-7. S. 18. 
29 Tamtéž. S. 15. 
30 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S 33. 
31 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva. Praha: Auditorium, 2012. 312 s. ISBN 978-80-

87284-24-7. S. 175-176. 



 

 

 

12 

neboť měla být přehlednější a jasnější. Ustanovení občanského zákoníku tak bylo možné aplikovat 

jen v případě, že to zákoník práce výslovně stanovil.32  

Právě výše zmíněná metoda delegace zakotvená v ustanovení § 4 ZP byla jedním 

z důvodů, proč skupina poslanců a senátorů podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení některých 

ustanovení zákoníku práce. Ústavní soud se s tímto bodem návrhu vypořádal tak, že výše zmíněné 

ustanovení zrušil.33 Své rozhodnutí odůvodnil tak, že občanské právo je obecným soukromým 

právem, a proto je subsidiárně platné pro všechna právní odvětví soukromého práva a pokud právní 

předpis upravující nějaké konkrétní odvětví neobsahuje nějakou určitou úpravu, tak se má použít 

právě občanský zákoník. Zmíněná metoda delegace podle Ústavního soudu nemohla postihnout 

všechny případy, kde by mohlo být potřeba přistoupit k použití občanskoprávní úpravy, 

a v důsledku toho došlo k přetrhání základních funkčínch vazeb pracovního práva k právu 

občanskému a z toho vyplývající právní nejistotě. To vše nakonec vedlo k tomu, že Ústavní soud 

konstatoval, že princip delegace tak, jak byl použit v ZP, je v rozporu s principy právního státu 

uvedenými v čl. 1 Ústavy. Tento pro pracovní právo zásadní nález Ústavního soudu je ze dne 12. 

března 2008, ve Sbírce zákonů byl vyhlášen dne 14. dubna 2008, k tomuto dni byla některá 

ustanovení ZP, včetně § 4, zrušena.34 Po zásahu Ústavního soudu tak došlo ke koncepční změně, 

kdy je nově v ustanovení § 4 zakotven princip subsidiarity občanského zákoníku k ZP, který se 

použije, nelze-li použít zákoník práce, avšak vždy jen v souladu se základními zásadami 

pracovněprávních vztahů.35 

Takzvanou koncepční novelou ZP uskutečněnou zákonem č. 365/2011 Sb., který nabyl 

účinnosti dnem 1.1.2012, byl princip subsidiarity, občanského zákoníku k ZP výslovně deklarován 

v ustanovení § 4 ZP, toto ustanovení vymezuje vztah ZP a občanského zákoníku, a to na principu 

podpůrneho principu občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy, občanský zákoník se tak na 

pracovneprávní vztahy použije subsidiárně, pokud ZP nestanoví jinak, a to vždy v souladu se 

základními zásadami pracovněprávních vztahů. ZP je předpisem speciálním, který má obsahovat 

zvláštní úpravu, jež se použije na pracovněprávní vztahy primárně.  

  

 

 
32 ŠTEFKO, Martin. Pracovní právo v kontextu občanského práva. Praha: Auditorium, 2012. 312 s. ISBN 978-80-

87284-24-7. S. 175–176.  
33 PICKOVÁ Zuzana, Zákoník práce po nálezu Ústavního soudu. In: epravo.cz [online]. 16. 5. 2008 [cit. 22. 12. 2019]. 

Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zakonik-prace-po-nalezu-ustavniho-soudu-54488.html. 
34 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008 č. 116/2008 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
35 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7., doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 29. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zakonik-prace-po-nalezu-ustavniho-soudu-54488.html
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2. Odpovědnost a škoda 

V této kapitole bych chtěl vysvětlit dva teoretické právní pojmy, kterými jsou 

odpovědnost a škoda, neboť se jedná o klíčové pojmy tématu této diplomové práce, se kterými 

budu pracovat v dalších kapitolách, kde tyto pojmy budu používat již v odvětví pracovního práva. 

Dále se v této části věnuji vymezení protiprávnosti a příčinné souvislosti, poněvadž se jedná 

o předpoklady vzniku právní odpovědnosti. 

 

2.1 Právní odpovědnost  

Ačkoliv je odpovědnost právním pojmem, tak kromě právní odpovědnosti, která je 

předmětem této kapitoly, můžeme rozlišovat její další druhy, a to: 

a) politickou odpovědnost, 

b) ústavní odpovědnost, 

c) morální odpovědnost. 

Právní odpovědnost je zvláštní forma právního vztahu, ve kterém dochází na základě porušení 

prvotní právní povinnosti ke vzniku druhotné právní povinnosti sankční povahy, tedy povinnosti 

strpět určitou újmu. Právní teorie rozeznává dvě různá pojetí právní odpovědnosti, která se liší 

v tom, zda je právní odpovědnost spojena jen se vznikem této druhotné povinnosti, nebo obecně 

s jakoukoliv sankcí za porušení prvotní povinnosti.36  

První koncepcí právní odpovědnosti je menšinově přijímaná koncepce V. Knappa, jejíž 

podstatou je odpovědnost jako hrozba sankcí, podle které je tedy ten, kdo je povinen, odpovědný 

za splnění povinnosti.37 Odpovědnost tak vzniká již současně se vznikem povinnosti, což je dle 

V. Knappa první fáze odpovědnosti, kdy se jedná zatím jen o hrozbu sankcí a odpovědnost je zde 

v latentní formě. Poté následuje druhá fáze odpovědnosti, kdy, dojde-li k porušení primární 

povinnosti, se tato odpovědnost projeví uložením sankce.38 

Druhou, obecně přijímanou koncepcí odpovědnosti je koncepce, jejímž nejvýznačnějším 

představitelem je Š. Luby. Ten se nepřiklání k pojetí odpovědnosti jako hrozby sankcí, a naopak 

s tímto pojetím nesouhlasí. Dle něj je nutné odpovědnost chápat jako následek porušení primární 

povinnosti. Oproti první zmíněné koncepci dochází tedy dle Š. Lubyho ke vzniku odpovědnosti až 

samotným porušením primární povinnosti, kdy vzniká odpovědnostní vztah.39 

 
36 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1. S. 161–162. 
37 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 311. 
38 KNAPP, V. Některé úvahy o odpovědnosti v občanském právu. Stát a právo, I., 1956, S. 66 a násl. 
39 LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosť v občianskom prave I. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 

1958. S. 33 a násl. 



 

 

 

14 

Právní odpovědnost je tvořena jak předvídanými nepříznivými právními následky, tak 

prvkem státního donucení. Samotná existence právní odpovědnosti působí dvojím způsobem, a to 

jak nepřímo, tedy již hrozbou sankce, tak přímo, tedy nuceným splněním právní povinnosti. Vznik 

právní odpovědnosti je potom dán protiprávním jednáním nebo protiprávním stavem, přičemž 

k tomu může dojít buď konáním navzdory zákazu, nebo naopak nekonáním navzdory příkazu.40 

Právní odpovědnost má čtyři základní funkce, kterými jsou funkce reparační, funkce 

satisfakční, funkce preventivní a funkce represivní. Právní odpovědnost se objevuje jak v právu 

soukromém, tak i veřejném. Mezi soukromoprávní odpovědnost můžeme zařadit např.:  

- odpovědnost za škodu, 

- odpovědnost z prodlení,  

- odpovědnost z bezdůvodného obohacení,  

- odpovědnost za vadu věci. 

V oblasti práva veřejného můžeme nalézt tyto druhy odpovědnosti, přičemž poslední dvě 

z uvedených jsou spíše právně-politické: 

- trestní, 

- správní, 

- disciplinární, 

- ústavní, 

- mezinárodněprávní. 

Obdobně můžeme klasifikovat i právní delikty, tedy porušení či nesplnění právních povinností, na 

trestné činy, správní delikty, disciplinární delikty, ústavní delikty, mezinárodněprávní delikty 

a soukromoprávní delikty.41 Právní odpovědnost je tedy důsledkem deliktu nebo protiprávního 

stavu. 

Úpravu soukromoprávních deliktů můžeme nalézt zejména v občanském zákoníku, ale 

také v dalších právních předpisech, jako například v zákoníku práce. Důležité je, že u deliktů 

soukromoprávních záleží plně na poškozeném, zda se bude domáhat postihu delikventa, a to 

zpravidla u soudu, popřípadě pomocí rozhodce nebo arbitra.42 

Na rozdíl od soukromoprávních deliktů, kde vzniká odpovědnostní vztah mezi 

delikventem a poškozeným, u veřejnoprávních deliktů vzniká tento vztah mezi delikventem 

a státem nebo delikventem a veřejnoprávní korporací. Dalším rozdílem je, že soukromoprávní 

delikty mají často majetkoprávní charakter, oproti tomu u veřejnoprávních deliktů je kladen důraz 

 
40 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1. S. 162. 
41 Tamtéž. S. 163–165. 
42 Tamtéž. S. 165. 
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na represivní funkci sankce, tedy újmu delikventa za porušení právní povinnosti. Ta je úzce spjata 

s preventivním působením jak individuálním, tedy vůči samotnému delikventovi, tak generálním, 

tedy vůči celé společnosti.43  

 

2.1.1 Subjektivní odpovědnost 

U subjektivní odpovědnosti se jedná o zaviněné porušení právní povinnosti, proto je 

nezbytné, aby samotné zavinění bylo spolehlivě prokázáno, a navíc je třeba určit i míru tohoto 

zavinění. Subjektivní odpovědnost se skládá ze čtyř prvků, kterými jsou: 

1) objekt deliktu – právem chráněný zájem (majetek, život, zdraví apod.), 

2) objektivní stránka deliktu – zahrnuje jednání, následek a příčinnou souvislost mezi 

jednáním a následkem, 

3) subjekt deliktu – ten, kdo poruší právní povinnost, pokud je způsobilý k protiprávnímu 

jednání, a při existenci relativní vůle této osoby, 

4) subjektivní stránka deliktu – vymezují ji tři prvky, a to motiv, pohnutka a zavinění. 

 
43 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1. S. 168. 
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obrázek č. 1: Prvky subjektivní odpovědnosti a jejich obsah 

 

 

 

2.1.1.1. Zavinění 

Zavinění se řadí mezi předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu, avšak pouze v případě 

odpovědnosti subjektivní, tedy právě odpovědnosti za zavinění. Ta se v oblasti pracovního práva 

uplatňuje jen v případě odpovědnosti zaměstnance za škodu, nikoliv u odpovědnosti 

zaměstnavatele, kde hovoříme o odpovědnosti objektivní. Zákoník práce ani jiný pracovněprávní 

předpis však pojem zavinění neobsahuje, a proto je nezbytné při jeho vymezení vycházet z definice 

zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, což činí i pracovněprávní judikatura.44 Zavinění 

můžeme charakterizovat jako psychický vztah jednajícího ke svému jednání, které je protiprávní, 

a ke škodě jako následku takového jednání. Zavinění obsahuje dva prvky, kterými jsou vědomí 

a vůle, přičemž samotné zavinění můžeme rozlišovat ve dvou formách, a to zavinění úmyslné 

(dolus) a zavinění z nedbalosti (culpa).  

 
44 K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1059/2003 či rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 21 Cdo 2172/2002. 
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Úmysl dále dělíme na přímý, kdy delikvent ví, že jedná protiprávně a chce způsobit 

škodlivý následek, a nepřímý, kdy delikvent ví, že jedná protiprávně, nechce způsobit škodlivý 

následek, ale je srozuměn s tím, že škodlivý následek může nastat.  

Nedbalostní jednání potom dělíme na nedbalost vědomou, o tu se jedná, pokud delikvent 

ví, že jedná protiprávně, avšak bez přiměřených důvodů spoléhá na to, že škodlivý následek 

nenastane, a nedbalost nevědomou, kdy delikvent neví, že jedná protiprávně, ačkoliv to vědět měl 

a mohl.45 

V praxi nemusí být vždy jasně zřejmé, zda se jedná o vědomou nedbalost nebo nepřímý 

úmysl, z toho důvodu je nezbytné vždy důkladně zjišťovat všechny rozhodné skutečnosti 

a posuzovat konkrétní okolnosti každého případu. V případě obecné odpovědnosti zaměstnance za 

škodu je nutné zavinění zaměstnance prokazovat. Oproti tomu u některých druhů zvláštní 

odpovědnosti zaměstnance se zavinění presumuje již ze zákona. Potom je plně na škůdci, aby 

prokázal, že existuje důvod, pro nějž by měl být odpovědnosti zproštěn. Problematika zavinění 

jakožto předpokladu subjektivní odpovědnosti a nutnosti jej prokazovat bude dále rozebrána 

u jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu. 

 

2.1.2 Objektivní odpovědnost 

U objektivní odpovědnosti hovoříme o odpovědnosti za protiprávní stav neboli 

odpovědnosti za výsledek, tedy i odpovědnost za protiprávní jednání osoby odlišné od té, která 

nese odpovědnost. Oproti subjektivní odpovědnosti tak chybí prvek zavinění. Subjektem je tedy 

ten, kdo protiprávní stav nezavinil. Rozlišovat potom můžeme objektivní odpovědnost s možností 

liberace, což znamená, že pokud odpovědný subjekt prokáže, že i přes vynaložení veškerého úsilí, 

které po něm lze vyžadovat, by škodlivý následek stejně nastal (např. vis maior). Liberační důvod 

musí prokázat odpovědný subjekt. Méně obvyklá je potom objektivní odpovědnost absolutní, kde 

neexistuje možnost liberace.46 

 

2.2 Škoda 

Co se týká pojmu škoda a jeho právní úpravy, tak základní vymezení najdeme 

v občanském zákoníku, konkrétně v ustanovení § 2894 a násl, Kromě vymezení pojmu 

v občanském zákoníku je však nutné vycházet také z judikatury soudů. Škoda je určitým druhem 

újmy, přičemž újma může být jak majetková, tak i nemajetková. Újmou majetkovou je právě 

škoda, která se projevuje v majetkové sféře poškozeného, proto je tedy vyčíslitelná penězi jakožto 

 
45 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1. S. 180–181. 
46 Tamtéž. S. 181–182. 
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všeobecným ekvivalentem. Škodu lze napravovat různými způsoby, a to buď poskytnutím 

majetkového plnění ve formě naturální restituce, nebo v penězích. Je třeba podotknout, že se 

současným občanským zákoníkem přišla změna v chápání pojmu škoda, neboť dříve byla za škodu 

považována újma na majetku, zatímco v ustanovení § 2894 odst. 1 se hovoří o újmě na jmění.47 

Pojem jmění je širší než pojem majetek, neboť jmění osoby zahrnuje jak její samotný majetek, tak 

i její dluhy.48 Tím došlo k jasnému vypořádání se s otázkou, zda škodou může být i samotný vznik 

dluhu, neboť před touto úpravou se judikatura přikláněla k názoru, že nikoliv. Nyní je tedy 

naprosto zřejmé, že i vznik dluhu může být způsobenou škodou.49 

V pracovním právu pak škodou rozumíme majetkovou újmu vyčíslitelnou v penězích 

a u újmy na zdraví také odčinění fyzické bolesti nebo zhoršení společenského uplatnění 

zaměstnance, tedy satisfakci.50 

 

2.2.1 Rozsah náhrady škody  

Samotnou škodu můžeme rozdělit na dvě kategorie, zaprvé skutečnou škodu a zadruhé 

ušlý zisk nebo ušlý výdělek. Občanský zákoník stanoví, že pokud vznikne povinnost nahradit 

škodu, hradí se jak škoda skutečná, tak i ušlý zisk. Tím je naplněna zásada plné náhrady škody. 

Navíc za skutečnou škodu se považují i skutečně vynaložené vedlejší náklady, pokud jsou 

poškozeným vydány smysluplně a účelně (např. na odvrácení škody, zjištění škody znaleckým 

posudkem, náklady právního zastoupení). Ušlý zisk rozlišujeme na konkrétní ušlý zisk, který je 

způsoben zmařením určité specifikované příležitosti, a abstraktní ušlý zisk, kdy poškozený není 

schopen určit výši ušlého zisku, tehdy se vychází ze zisku, kterého se v příslušném oboru pravidla 

dosahuje při poctivém obchodování. Právní úprava abstraktního ušlého zisku však v občanském 

zákoníku upravena není.51 

Účelem náhrady škody je tedy interesse, což je vyrovnání rozdílu mezi stavem, který tu 

je z důsledku existence skutečnosti vyvolávající škodu, a stavem, který by tu byl, pokud by k této 

skutečnosti nedošlo.52 

 

 
47 HUMLÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2014, 2046 s. ISBN 978-80-7400-287-8. S. 1496–1499. 
48 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
49 HUMLÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2014, 2046 s. ISBN 978-80-7400-287-8. S. 1496–1499. 
50 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 317. 
51 HUMLÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. vydání, Praha: 

C. H. Beck, 2014, 2046 s. ISBN 978-80-7400-287-8. S. 1688–1695. 
52 Tamtéž. S. 1496–1499. 
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2.3 Protiprávní jednání nebo protiprávní stav  

Mezi další z nutných předpokladů pro vznik odpovědnosti se řadí protiprávnost, pod 

kterou můžeme zařadit protiprávní jednání a protiprávní stav. Protiprávní jednání může mít dvojí 

charakter, a to: 

- komisivní – chování subjektu spočívá v aktivním jednání (uvědomělé lidské konání, jež je 

ovládáno vůlí), 

- omisivní – chování subjektu spočívá v nečinnosti při zákonné povinnosti konat. 

Oproti tomu u protiprávního stavu nejde o projev vůle, nýbrž o situaci odporující platnému právu. 

Jedná se tedy o objektivně nastalý stav, který je v rozporu s platným právem a v důsledku něhož 

hrozí nebo dokonce již vznikl škodlivý následek.53 

K uvedenému je však potřeba doplnit, že ačkoliv se chování subjektu může jevit jako 

protiprávní, nemusí tomu tak být, neboť v konkrétním případě mohou nastat okolnosti, které 

protiprávnost vylučují. 

 

2.4 Příčinná souvislost 

Příčinná souvislost neboli kauzální nexus je souvislost mezi újmou a protiprávností, 

respektive porušením právní povinnosti, tedy protiprávním jednáním nebo protiprávním stavem, 

a je nezbytným předpokladem odpovědnosti za škodu.  

Pokud izolujeme samotnou újmu, jakožto výsledek, a protiprávní jednání či protiprávní 

stav, jakožto příčinu, a zkoumáme jejich vztah, můžeme tak identifikovat kauzální děj a zhodnotit 

všechny relevantní okolnosti a tím zjistit konkrétní příčinu vzniku újmy a také škůdce, který má 

potom povinnost způsobenou újmu nahradit. U právní kauzality zjišťujeme okolnosti vedoucí 

k omezení přičitatelnosti následku nebo jeho rozsahu na základě určitých právněhodnotových 

úvah. Jde tedy o určení toho, jakou újmu je možné ještě spravedlivě škůdci přičíst.54 

Příčinná souvislost podléhá zkoumání, které je v našem právním prostředí ovlivněno 

zejména dvěma teoriemi, a to teorií podmínky a teorií adekvátní příčinné souvislosti.  

Teorie podmínky slouží ke zkoumání faktické kauzality, kdy za kauzální považujeme 

jakoukoliv skutečnost, kterou nelze pominout bez toho, aniž by odpadl následek. Tato teorie dobře 

funguje především v případech, kdy existuje jedna prokazatelná výlučná příčina vzniku újmy. 

Z teorie podmínky, též označované jako teorie ekvivalence podmínek, vychází i Nejvyšší soud, 

který takto označil příčinnou souvislost za přírodní a společenskou zákonitost, jejíž podstatou je 

 
53 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1. S. 149–150. 
54 HUMLÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. vydání, Praha: C. 

H. Beck, 2014, 2046 s. ISBN 978-80-7400-287-8. S. 1537–1560. 
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hledání jevu, jenž újmu vyvolal. K nalezení takového jevu se má dospět sledováním pouze těch 

příčin a následků, které jsou důležité pro vznik povinnosti nahradit újmu.55 Teorii podmínky 

zastává též Ústavní soud, což je zřejmé např. z jeho nálezu sp. zn. I. ÚS 312/05 ze dne 1. 11. 2007, 

ve kterém mimo jiné uvádí: „Východiskem zjištění právně relevantní příčinné souvislosti je tedy 

zásadně prokázání příčinné souvislosti v přísně přírodovědném smyslu. Abychom mohli hovořit 

o takovém kausálním vztahu mezi dvěma skutečnostmi, je nutné, aby skutečnost, která má být 

příčinou, byla nutnou podmínkou (conditio sine qua non) toho, že se následek uskutečnil právě 

tak, jak se uskutečnil, tj. daným způsobem, v daném čase a v daném místě. Pro výsledek je 

příčinnou taková událost, kterou si nelze odmyslet, aniž by nutně odpadl i sám výsledek (škoda).“ 

Teorie adekvátní příčinné souvislosti slouží ke zkoumání právní kauzality a její uplatnění 

můžeme nalézt jak v deliktním právu, tak ve smluvním právu. Tuto teorii nenajdeme zakotvenou 

v žádném právním předpise, ale i přesto je běžně užívána. Její podstatou je vyloučení těch 

podmínek, které jsou příliš vzdálené následku, a současně vyloučení následků, které jsou 

mimořádné a nepředvídatelné. O adekvátní příčinné souvislosti tedy hovoříme v případě, kdy 

podmínka podle obvyklého průběhu věcí a životních zkušeností objektivně přispěla ke vzniku 

újmy. Zkoumání je podroben stupeň pravděpodobnosti, se kterou je možné očekávat vznik újmy. 

Jde o srovnání konkrétního případu s dalšími obdobnými případy, pouze dle obecné zkušenosti, 

kdy není brán zřetel na zvláštní okolnosti konkrétního případu. Zjišťujeme, zda by výsledek nastal 

i v těchto dalších případech. Kritériem je tedy předvídatelnost následku. Ústavní soud se přiklonil 

k měřítku optimálního pozorovatele, jenž vychází z judikatury německého Spolkového soudního 

dvora. Optimální pozorovatel je vybaven veškerými znalostmi a zkušenostmi své doby. Jedná se 

proto o velmi přísné měřítko, neboť se předpokládá, že škůdci nic neunikne a že pozná vše 

poznatelné. K tomuto měřítku se přiklonil i Nejvyšší soud.56  

Otázka příčinné souvislosti mezi jednáním škůdce a vznikem škody je otázkou 

skutkovou, nikoli právní.57 

 

 

 

 

 
55 HUMLÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014), 1. vydání, Praha: C. 

H. Beck, 2014, 2046 s. ISBN 978-80-7400-287-8. S. 1537–1560. 
56. Tamtéž. 
57 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001, publikovaný pod číslem 22/2003 ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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3. Odpovědnost v pracovním právu 

Pracovněprávní odpovědnost je upravena samostatně v zákoníku práce a je tak poměrně 

nezávislá na právní úpravě obsažené v občanském zákoníku. Důvodem této samostatné úpravy je, 

že zaměstnanec jakožto slabší strana požívá zvláštní zákonné ochrany, což je projevem flexicurity 

pracovního práva. 

Pracovněprávní odpovědnost je zvláštní kvalifikovaný druh pracovněprávní povinnosti, 

jejíž vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení primární právní povinnosti. Pro tuto 

odpovědnost je, stejně jako pro ostatní druhy právní odpovědnosti, typická vynutitelnost státní 

mocí. Se vznikem sekundární – odpovědnostní povinnosti, jako následku porušení primární 

povinnosti, je spojeno zhoršení právního postavení osoby, která je za toto porušení odpovědná. Při 

vzniku odpovědnostní povinnosti může dojít ke dvěma následujícím situacím: 

a) současně se vznikem této sekundární povinnosti nadále trvá i primární povinnost, jejímž 

porušením odpovědnostní povinnost vznikla, 

b) porušením primární povinnosti vznikne sekundární povinnost a přitom primární povinnost 

zanikne. 

Tím, že dojde ke vzniku pracovněprávní odpovědnosti, zároveň vzniká i odpovědnostní vztah. Ten 

je tedy odvozeným od základního pracovněprávního vztahu, jehož existence je podmínkou pro 

vznik pracovněprávní odpovědnosti. Obsahem pracovněprávního odpovědnostního vztahu je 

potom sekundární povinnost odpovědné osoby na jedné straně a oprávnění poškozeného na straně 

druhé.58  

Výše zmíněná podmíněnost existence pracovněprávní odpovědnosti, respektive 

odpovědnostního vztahu na existenci základního pracovněprávního vztahu, platí pro vznik 

odpovědnosti, neboť po jejím vzniku se stává odpovědnostní vztah na této existenci nezávislým 

a může tak existovat i po skončení základního pracovněprávního vztahu. Jedná se tedy o vztah 

relativně samostatný.59 Tato podmíněnost pracovněprávního odpovědnostního vztahu dřívější 

existencí základního pracovněprávního vztahu je určitou odlišností od ostatních odpovědnostních 

vztahů. Dalším charakteristickým znakem pracovněprávního odpovědnostního vztahu je potom 

jeho předmět, kterým je předmět základního pracovněprávního vztahu, jenž je odpovědnostním 

vztahem chráněn a upevňován.60 

 
58 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 311–312. 
59 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 2. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 575 s. ISBN 978-80-7380-540-

1. S. 410–411. 
60 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 311–312.  
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To, že dojde k porušení pracovněprávních povinností, může vést i ke vzniku 

jiné odpovědnosti než jen pracovněprávní, jako např. ke vzniku trestní odpovědnosti, 

občanskoprávní odpovědnosti nebo správněprávní odpovědnosti. Jednotlivé odpovědnosti se 

navzájem nevylučují a porušením tak může vzniknout více odpovědnostních vztahů. Navíc je třeba 

uvést, že pracovněprávní odpovědnost může vzniknout i porušením jiné než pracovněprávní 

povinnosti.61 

 

3.1 Druhy pracovněprávní odpovědnosti 

Odpovědnost v pracovním právu můžeme klasifikovat dle několika kritérií, nejobecněji 

nadodvětvově, což znamená, že takové členění platí pro všechna právní odvětví, nejen pro právo 

pracovní. Dle takového členění rozlišujeme: 

a) hmotnou odpovědnost, 

b) jinou než hmotnou odpovědnost, 

c) odpovědnost realizovanou jinými orgány než účastníky pracovněprávního vztahu. 

Samotnou hmotnou odpovědnost můžeme přitom rozdělit dále na odpovědnost za škodu 

a odpovědnost za nemajetkovou újmu, popř. můžeme rozlišovat ještě další druhy hmotné 

odpovědnosti v rámci jednotlivých právních odvětví. Občanskoprávní úprava rozeznává 

odpovědnost závazkovou a mimozávazkovou. Takovéto rozdělení se může okrajově uplatnit 

i v odvětví práva pracovního, kdy typickou pracovněprávní závazkovou odpovědností je 

povinnost zaplatit smluvní pokutu při porušení konkurenční doložky zaměstnancem. Jinak se však 

rozlišení odpovědnosti na závazkovou a mimozávazkovou v odvětví pracovního práva 

nepoužívá.62 

Dalším možným rozlišením pracovněprávní odpovědnosti je dělení na odpovědnost 

subjektivní, tedy za zavinění, a odpovědnost objektivní, tedy za výsledek. V případě odpovědnosti 

zaměstnance se jedná o subjektivní odpovědnost, v případě zaměstnavatele o objektivní 

odpovědnost.63 Z výše uvedeného je zřejmé, že u pracovněprávní odpovědnosti je zaměstnanec ve 

výhodnějším postavení než zaměstnavatel. 

 
61 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 313. 
62 Tamtéž. S. 313–314. 
63 Tamtéž. S. 314. 
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Odpovědnost v pracovním právu můžeme rozdělit na individuální a kolektivní, přičemž 

toto dělení se uplatní především u odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, 

které je zaměstnanec povinen vyúčtovat.64 

 

3.1.1 Hmotná pracovněprávní odpovědnost 

Mezi nejdůležitější z druhů hmotné pracovněprávní odpovědnosti patří odpovědnost za 

škodu a za nemajetkovou újmu. Odpovědnost za škodu rozlišujeme jak na straně zaměstnance, tak 

na straně zaměstnavatele. Kromě odpovědnosti za škodu se do této skupiny dále řadí odpovědnost 

za prodlení, která však nemá pro pracovní právo zdaleka tak velký význam jako pro právo 

občanské nebo obchodní, a navíc odpovědnost za prodlení se do pracovního práva dostává skrze 

občanský zákoník, který působí na pracovněprávní vztahy subsidiárně.  

Charakter hmotné odpovědnosti má i smluvní pokuta za porušení povinností 

vyplývajících z konkurenční doložky zaměstnancem, odpovědnost zaměstnavatele za protiprávní 

převedení zaměstnance na jinou práci, než kterou si zaměstnanec se zaměstnavatelem ujednal 

v pracovní smlouvě, dále povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci náhradu mzdy nebo 

platu při neplatném rozvázání pracovního poměru a nakonec i při okamžitém zrušení pracovního 

poměru ze strany zaměstnance dle § 56 odst. 1 zákoníku práce:65 

„Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže, 

a) podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo 

rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže 

dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 

15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo 

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo 

jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti (§ 141 odst. 1).“ 

 

3.1.2 Jiná než hmotná pracovněprávní odpovědnost 

Podstatou pracovněprávní odpovědnosti nemusí být pouze hmotné plnění, ale může jí být 

i povinnost s nehmotnou povahou. Tímto druhem odpovědnosti je povinnost strpět rozvázání 

pracovního poměru jednostranným právním jednáním, ovšem pouze v případě, kdy k takovému 

rozvázání pracovního poměru dojde z důvodu porušení právní povinnosti. O porušení právní 

povinnosti se bude jednat vždy v případě okamžitého zrušení pracovního poměru. Dále též 

 
64 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2014. 148 s. ISBN 978-80-7478-440-8. S. 125. 
65 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7., doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 314. 
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v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, pokud jsou u zaměstnance dány důvody, pro které 

by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení 

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci. 

Kromě uvedeného také pro soustavné méně závažné porušování povinnosti zaměstnancem 

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, jestliže byl v době posledních 

6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k 

vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi, a konečně také v případě, kdy 

zaměstnanec porušil zvlášť hrubým způsobem svou povinnost týkající se režimu při dočasné 

pracovní neschopnosti.66 

 

3.1.3 Odpovědnost realizovaná jinými orgány než účastníky pracovněprávního vztahu 

Kromě hmotné a jiné než hmotné odpovědnosti, které jsou popsané výše, můžeme 

uvažovat ještě o pracovněprávní odpovědnosti, kdy je zaměstnanci nebo zaměstnavateli ukládána 

sankce jiným orgánem. Avšak je otázkou, zda se u takto vzniklého odpovědnostního vztahu jedná 

o odpovědnostní vztah pracovněprávní, nebo zda bychom tento odpovědnostní vztah zařadili spíše 

do jiného právního odvětví, typicky správního práva.67 Příkladem může být odpovědnost 

zaměstnavatele za správní delikt či přestupek, kterým byla porušena povinnost vyplývající 

z předpisů pracovního práva, kdy orgánem ukládajícím sankci je  nejčastěji příslušný úřad práce 

nebo inspektorát práce; správní dozor v oblasti pracovněprávních vztahů ale vykonávají i další 

orgány, jako např. Úřad pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Technická inspekce ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
66 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 315. 
67 Tamtéž. S. 315. 
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4. Odpovědnost za škodu v pracovním právu 

Pracovněprávní odpovědnost za škodu můžeme dle odpovědného subjektu rozdělit na 

odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci a na odpovědnost zaměstnance za 

škodu způsobenou zaměstnavateli, přičemž každá z nich stojí na odlišných principech. Jelikož 

odpovědnost zaměstnance za škodu je tématem celé práce, bude jí věnována samostatná část práce 

a odpovědnost zaměstnavatele za škodu je předmětem pouze jedné z kapitol této části. 

  

4.1 Právní úprava  

Právní úprava odpovědnosti za škodu v odvětví pracovního práva je upravena komplexně 

v zákoníku práce, a proto není třeba užívat občanskoprávní úpravu odpovědnosti za škodu 

obsaženou v občanském zákoníku, který je k zákoníku práce ve vztahu subsidiarity.68 

Zákoník práce upravuje odpovědnost za škodu v části jedenácté s názvem „Náhrada 

majetkové a nemajetkové újmy“. V hlavě první této části je upravena prevence, nejprve 

zaměstnavatele, následně i zaměstnance. Obsahem jsou zejména povinnosti jim ukládané za 

účelem v nejlepším případě zcela zabránit vzniku škody, popřípadě co nejvíce rozsah škody 

omezit. Hlava druhá jedenácté části je potom věnována úpravě odpovědnosti zaměstnance za 

škodu a konkrétním druhům této odpovědnosti. Obdobně je koncipována hlava třetí, která 

upravuje odpovědnost zaměstnavatele za škodu a též její jednotlivé druhy. V poslední hlavě části 

jedenácté, hlavě čtvrté, jsou upravena společná ustanovení o odpovědnosti za škodu. 

Problematika odpovědnosti za škodu v pracovním právu, respektive náhrada škody 

v pracovněprávních vztazích je řešena též obsáhlou judikaturou. 

 

4.2 Funkce odpovědnosti za škodu v pracovním právu 

Pracovněprávní odpovědnost za škodu plní několik funkcí, které komplexně vedou 

k posílení postavení účastníků pracovněprávních vztahů, zajišťují realizaci právních nároků, které 

vyplývají z takovýchto vztahů, a předchází vzniku škody na majetku a zdraví osob.69 Jednotlivými 

funkcemi odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích jsou: 

a) preventivní, 

b) reparační, 

c) sankční. 

 
68 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 316. 
69 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem. Praha: BOVA POLYGON, 2006. 831 s. ISBN 80-7273-137-8. S. 

518.  
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K tomu je potřeba uvést, že na rozdíl od občanskoprávní úpravy odpovědnosti za škodu jsou výše 

uvedené funkce odpovědnosti za škodu v pracovním právu modifikovány sociální funkcí mzdy, 

v důsledku čehož jsou stanoveny limity pro náhradu škody způsobené z nedbalosti.70  

 

4.2.1 Prevence  

První z výše uvedených funkcí, preventivní funkci odpovědnosti za škodu, staví zákoník 

práce na první místo, neboť ideálním stavem je, pokud ke škodám nedochází vůbec. Prevenci 

můžeme definovat jako souhrn činností, práv a povinností, které jsou zaměřeny na předcházení 

ohrožení nebo porušení právem chráněných zájmů.71 

Prevenční ustanovení zákoníku práce týkající se předcházení škodám jsou obsažena 

zejména v § 248 zákoníku práce, kde jsou stanoveny prevenční povinnosti zaměstnavatele,  

a § 249 zákoníku práce, kde jsou stanoveny prevenční povinnosti zaměstnance. Avšak systém 

prevence zakotvený v zákoníku práce lze chápat mnohem šířeji, neboť preventivní charakter 

můžeme spatřovat například i v ustanoveních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

4.2.1.1. Prevence zaměstnavatele  

Jak je již výše uvedeno, prevenční povinnosti a oprávnění zaměstnavatele jsou upraveny 

v § 248 zákoníku práce. Můžeme je rozdělit na povinnost zajišťovat vhodné pracovní podmínky 

pro zaměstnance a dále na oprávnění zaměstnavatele provádět kontroly věcí vnášených 

zaměstnanci na pracoviště a vynášených věcí z něj ven a dále provádět prohlídky zaměstnanců. 

Důvodem této kontrolní činnosti zaměstnavatele, kterou může provádět i prostřednictvím svých 

zaměstnanců nebo bezpečnostních agentur, je ochrana jeho majetku. Prohlídky zaměstnanců musí 

výhradně provádět vždy osoba stejného pohlaví a musí být respektováno právo zaměstnance na 

ochranu osobnosti.72 

Zaměstnavatel má tedy v oblasti prevence předcházení škodám zejména povinnost 

zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní 

úkoly a nedocházelo k ohrožení zdraví a majetku. Pokud zaměstnavatel zjistí závady, musí učinit 

vhodná opatření k jejich odstranění.73 Z použití výrazu zajišťovat, nikoliv zajistit, ve vztahu 

 
70 SOUČKOVÁ, Marie a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001. 908 s. ISBN 80-7179-

341-8. S. 416. 
71 GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 752 s. ISBN 978-80-210-5852-1. S. 601 
72 BĚLINA, Miroslav. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. ISBN 978-80-7400-759-

0. S. 957–958.  
73 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
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k povinnosti zaměstnavatele a pracovním podmínkám lze usuzovat, že zajišťování vhodných 

pracovních podmínek ze strany zaměstnavatele je průběžným a trvalým úkolem.74  

Pojem pracovní podmínky potom zahrnuje zejména podmínky pro bezpečný výkon práce, 

zajištění ochrany zdraví při práci, zajištění ochranných pracovních prostředků, dále sem patří 

například zajištění pracovnělékařských služeb, odborný a kulturní rozvoj zaměstnanců a povinnost 

zaměstnavatele zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci 

obvykle nosí do zaměstnání. 

Ačkoliv zákoník práce blíže neupravuje důsledky nesplnění uvedené prevenční 

povinnosti zaměstnavatele, tedy situace, kdy zaměstnavatel nevytvoří vhodné pracovní podmínky 

zaměstnanci tak, aby mohl plnit řádně své pracovní úkoly, z judikatury vyplývá, že tato nesplněná 

prevenční povinnost může být důvodem, pro který může dojít k omezení odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobené zaměstnavateli, a to jak u obecné odpovědnosti, tak 

i odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, nebo 

odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.75 

 

4.2.1.2. Prevence zaměstnance 

Za účelem předejití vzniku škod jsou však i zaměstnanci v zákoníku práce uloženy 

povinnosti, a to v ustanovení § 249.  

V prvním odstavci zmíněného ustanovení je zakotvena obecná prevenční povinnost 

zaměstnance počínat si tak, aby nedocházelo k majetkové újmě, tedy škodě, nemajetkové újmě ani 

k bezdůvodnému obohacení. Bezdůvodné obohacení je pojmem občanského zákoníku a rozumíme 

jím získání majetkového prospěchu plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, 

který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za někoho bylo plněno, co měl po 

právu plnit sám.  

Dle Nejvyššího soudu lze zaměstnanci vytýkat porušení výše uvedené obecné prevenční 

povinnosti v případě, že si nepočínal s ohledem na konkrétní pracovní podmínky i na danou 

časovou a místní situaci tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku. Pokud však způsob plnění 

obecné prevenční povinnosti závisí pouze na úvaze zaměstnance, lze mu vytýkat porušení této 

povinnosti, pokud si počínal ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností. Samotná skutečnost, že 

zaměstnanec mohl zvolit jiný, třeba i vhodnější postup a že přes zaměstnancem zvolené opatření, 

 
74 POKORNÝ, Milan a Josef HOCHMAN. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním: praktická 

příručka. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008. 319 s. ISBN 978-80-7201-722-5. S. 151. 
75 BREJCHA, Aleš. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. 1. vyd. Praha: ASPI Publishing, s. r. o., 2000. 417 s. 

ISBN 80-85963-92-2. S. 108. 
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které nebylo ve zjevném rozporu s obecnou zkušeností, ke vzniku škody na majetku přesto došlo, 

závěru o porušení obecné prevenční povinnosti nepostačuje.76 

V případě, že majetková či nemajetková újma hrozí, musí na ni zaměstnanec upozornit 

nadřízeného vedoucího zaměstnance. Přitom není rozhodné, komu škoda nebo nemajetková újma 

hrozí. Zákoník práce nestanoví, že se musí jednat o újmu hrozící zaměstnavateli, je tedy 

nerozhodné, zda škoda hrozí zaměstnavateli, spoluzaměstnancům nebo jiné fyzické či právnické 

osobě, stejně jako to, který subjekt by nesl za škodu právní odpovědnost.77 V tomto případě se již 

jedná o zvláštní oznamovací povinnost zaměstnance. 

Další prevenční povinnost zaměstnance, a to zvláštní zakročovací povinnost, je zakotvena 

ve druhém odstavci § 249, jejím obsahem je povinnost zaměstnance zakročit a odvrátit škodu, 

která zaměstnavateli hrozí. Výjimkou potom je, pokud v tom zaměstnanci brání důležitá okolnost 

nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popřípadě osoby 

blízké. Definici osoby blízké pracovněprávní úprava neobsahuje, proto se užije subsidiárně 

občanský zákoník, kde tuto definici nalezneme.  

Výše uvedená zvláštní zakročovací povinnost zaměstnance „...nastupuje v případě, kdy 

nelze vyčkávat a kdy je třeba jednat urychleně, protože škoda hrozí natolik bezprostředně, že ji už 

z časových důvodů nelze účinně odvrátit prostřednictvím oznámení nadřízenému vedoucímu 

zaměstnanci, a k odvrácení škody je proto třeba zakročit bez prodlení. Zatímco oznamovací 

povinnost se týká jakékoliv hrozící škody, povinnost zaměstnance aktivně jednat a neodkladně 

zakročit se týká jen takové škody, která hrozí zaměstnavateli, u něhož je zaměstnanec v pracovním 

poměru. Povinnost zakročit zaměstnanec nemá jednak tehdy, jestliže mu v tom brání důležitá 

okolnost (například jestliže mu chybí odborné znalosti a dovednosti k obsluze stroje, který je třeba 

k odvrácení hrozící škody ovládnout, nebo fyzické schopnosti potřebné k zakročení) …“78 

Poslední prevenční povinností zaměstnance uvedené v hlavě první části jedenácté 

zákoníku práce je potom povinnost oznámit zaměstnavateli, že zaměstnanec nemá vytvořené 

potřebné pracovní podmínky. Tato povinnost doplňuje povinnost zaměstnance, která je uvedena 

v ustanovení § 106 odst. 4 písm. f) ZP, kde se stanoví povinnost zaměstnance oznamovat svému 

nadřízenému vedoucímu zaměstnanci nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by 

bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při 

práci, a tyto závady a nedostatky příkladmo uvádí. U této povinnosti zaměstnance je možné 

 
76 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1924/2013. Publikovaný pod číslem 98/2015 ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3555/2013. Publikovaný pod číslem 28/2015 ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
78 Tamtéž. 
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spatřovat provázanost s první zmíněnou prevenční povinností zaměstnavatele zajišťovat 

zaměstnancům vhodné pracovní podmínky. 

 

4.3 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním 

O odpovědnosti za škodu vymezené v zákoníku práce můžeme uvažovat pouze v případě, 

kdy taková škoda byla způsobena při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Pokud není tato podmínka splněna a ke škodě dojde nikoliv při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním, nemůže se jednat o pracovněprávní odpovědnost za škodu dle zákoníku 

práce. To však nebrání tomu, aby mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vznikl odpovědnostní 

vztah v důsledku občanskoprávní odpovědnosti za škodu, pokud jsou splněny všechny její 

zákonné předpoklady. Rozdíl mezi odpovědností pracovněprávní a občanskoprávní spočívá 

zejména v postavení subjektů. Zatímco u odpovědnosti občanskoprávní mají subjekty postavení 

zásadně rovné, u odpovědnosti pracovněprávní je významně zvýhodněn zaměstnanec oproti 

zaměstnavateli. Zmíněné zvýhodnění zaměstnance můžeme spatřovat jak u odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, kde je omezen rozsah náhrady škody, tak 

i v případě odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, kde jsou předpoklady 

této odpovědnosti koncipovány velmi široce. K tomu je třeba uvést, že v ostatních členských 

státech EU není zvýhodnění zaměstnance oproti zaměstnavateli v oblasti odpovědnosti za škodu 

tak výrazné. Pro zaměstnavatele, zejména menší podniky a živnostníky, může být rozsáhlá 

pracovněprávní odpovědnost až likvidační, čemuž částečně brání zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.79 

 

4.3.1 Plnění pracovních úkolů 

Ačkoliv povinností zaměstnance vyplývající z pracovního poměru nebo některé z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr je konat podle pokynů zaměstnavatele práce podle 

pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti či o provedení práce a dodržovat povinnosti, 

které mu vyplývají z pracovního poměru nebo některé z výše uvedených dohod, je plnění 

pracovních úkolů širším pojmem než zmíněný výkon práce podle pracovní smlouvy, dohody 

o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Plnění pracovních úkolů zahrnuje dle 

ustanovení § 273 zákoníku práce kromě zmíněného výkonu pracovních povinností vyplývajících 

z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr také: 

- činnost, která je předmětem pracovní cesty, 

 
79 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 317–318. 
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- jinou činnost vykonávanou na příkaz zaměstnavatele, 

- dobrovolnou výpomoc organizovanou zaměstnavatelem, 

- jinou činnost vykonávanou pro zaměstnavatele: 

• na podnět odborové organizace, 

• na podnět rady zaměstnanců, 

• na podnět zástupce pro oblast BOZP, 

• na podnět zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců, 

• na podnět ostatních zaměstnanců, 

• z vlastní iniciativy (pokud však k výše uvedeným činnostem zaměstnanec 

nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo je nevykonává proti výslovnému zákazu 

zaměstnavatele).80 

Dle Nejvyššího soudu se povinnostmi zaměstnance pracovněprávního charakteru rozumí 

takové povinnosti, které jsou stanoveny zaměstnanci právními předpisy, pracovním řádem, 

pracovní smlouvou popř. (důsledně vzato) pokyny vedoucích zaměstnanců, kteří jsou oprávněni 

na jednotlivých stupních řízení stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, 

organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomuto účelu závazné pokyny.81 

 

4.3.2 Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů 

Co se týká úkonů, jež jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, jedná se 

o takové úkony, které jsou nezbytné k samotnému výkonu práce, a dále o úkony obvyklé nebo 

nezbytné před počátkem práce nebo po jejím skončení.82 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou tak i úkony obvyklé v době 

přestávky v práci na jídlo a oddech v případě, že zaměstnanec nevychází z objektu zaměstnavatele, 

a to včetně cesty k místu stravování. Ovšem pokud zaměstnanec využije přestávku v práci na jídlo 

a oddech ke stravování mimo objekt zaměstnavatele, zásadně se nejedná o úkon obvyklý během 

přestávky, neboť za úkon v souvislosti s plněním pracovních úkolů se nepovažuje ani samotné 

stravování.83  

 
80 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1087. 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1111/2001. Publikovaný pod číslem 20/2003 ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
82 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 318. 
83 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C.H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1088–1089. 
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Co se týká posouzení, zda cesta ke stravování byla konána v objektu zaměstnavatele, je 

dle judikatury Nejvyššího soudu rozhodující, zda jde o prostory ve sféře dispozice zaměstnavatele, 

ve kterých má zaměstnanec povinnost řídit se pokyny zaměstnavatele za účelem zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud se nejedná o takové prostory, není pro posouzení 

důležité, že cesta po veřejném prostranství byla jediným možným přístupem k místu stravování.84 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je dále vyšetření u poskytovatele 

zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, 

také ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. Oproti tomu v přímé souvislosti s plněním 

pracovních úkolů nejsou úkony jako cesta do zaměstnání a zpět, vyšetření nebo ošetření 

u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu 

zaměstnavatele.85 

Kromě výše uvedeného se za úkony v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů 

považuje též školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, 

popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné 

připravenosti.86  

K určení toho, zda k nějaké skutečnosti, jednání či události došlo během plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, slouží obecné kritérium, v jaké souvislosti 

z hlediska místního, časového a věcného k posuzovanému jevu došlo. Avšak samozřejmě 

s ohledem na různorodost práce je vyloučena možnost uvést všechny úkony, ke kterým v průběhu 

pracovního dne dochází. Proto je nutné kromě přihlédnutí k uvedeným obecným hlediskům 

přihlížet také k charakteru posuzované pracovní činnosti a v každém individuálním případě 

konkrétně posuzovat, zda ke škodě došlo v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Pro 

zaměstnance vykonávající určité profese je nezbytné před počátkem práce převlečení do 

pracovního oděvu a po skončení práce zase zpět do oblečení vlastního, jakož i nezbytná očista. 

Pro jiné zaměstnance může být nutným úkonem kontrola stroje, na kterém bude následně 

zaměstnanec pracovat, úkonem potřebným k výkonu práce může být též obstarání nářadí nebo 

seřízení stroje. Kromě výše uvedených příkladů se za úkon během práce obvyklý považuje i použití 

toalety včetně cesty tam a zpět.87 

 

 
84 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005. Publikovaný pod číslem 4/2007 ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek. 
85 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1088–1089. 
86 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
87 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1088–1089. 
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4.3.2.1. Cesta do zaměstnání a zpět 

Jak je uvedeno výše, cesta do zaměstnání a zpět není úkonem v přímé souvislosti 

s pracovními úkoly. Ale právě proto je nezbytné určit moment, kdy cesta do zaměstnání končí 

a zaměstnanec již vstupuje do objektu zaměstnavatele. Nejjednodušší je situace, kdy zaměstnanec 

prochází do objektu zaměstnavatele přes vrátnici či kontrolním stanovištěm. Složitější je však 

situace, kdy například v jedné budově působí více zaměstnavatelů nebo pokud zaměstnavatel 

působí v průmyslovém areálu, kde je několik budov a několik zaměstnavatelů. V praxi začíná 

převažovat názor, že okamžikem, kdy končí cesta zaměstnance do zaměstnání, je moment, kdy 

v průběhu cesty do zaměstnání začne být zaměstnanec povinen dbát dispozic svého 

zaměstnavatele. Je třeba podotknout, že se může jednat i o pokyny zprostředkované, a to například 

hlídací službou, která zajišťuje společnou ostrahu areálu, který není veřejně přístupný a působí 

v něm více zaměstnavatelů.88 

 

4.4 Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci stojí zásadně na principu 

objektivní odpovědnosti, přičemž do popředí vystupuje zejména reparační funkce této 

odpovědnosti, kdy jejím cílem je nahradit škodu zaměstnanci v plném rozsahu, pokud taková 

škoda byla zaměstnanci způsobena při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. 

Jak vyplývá z povahy objektivní odpovědnosti, zaměstnavatel, jakožto odpovědný subjekt, nemusí 

být škůdcem a může odpovídat za škodu i tehdy, kdy neporušil žádnou právní povinnost a škodu 

nezpůsobil. Pokud je to možné, pak má zaměstnavatel odčinit škodu uvedením v předešlý stav, 

pokud však naturální restituce možná není, potom má zaměstnavatel povinnost nahradit 

zaměstnanci skutečnou škodu v penězích. Náhradu za ztrátu na výdělku zaměstnance vyplácí 

zaměstnavatel zaměstnanci pravidelně jednou měsíčně. Pokud zaměstnavatel nahradil 

zaměstnanci škodu, kterou mu nezpůsobil, má právo domáhat se náhrady vůči tomu, kdo za 

takovou škodu odpovídá dle občanskoprávní úpravy.89 

Dle právní úpravy obsažené v zákoníku práce můžeme rozlišovat tyto druhy 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci: 

a) obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu, 

b) odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, 

c) odpovědnost za škodu na odložených věcech,  

 
88 Tamtéž. 
89 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 322. 
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d) odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody.90 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu, stejně tak jako odpovědnost zaměstnance za 

škodu, můžeme rozdělit na obecnou a zvláštní. Druhy odpovědnosti uvedené výše pod písmeny b) 

až d) označujeme jako zvláštní odpovědnost zaměstnavatele za škodu.91 

 

4.4.1 Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

Dle ustanovení § 265 odst. 1 ZP je zaměstnavatel odpovědný za škodu, která zaměstnanci 

vznikla porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům92, a to při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pokud tomu tak bylo, není rozhodné, zda 

byla škoda způsobena přímo zaměstnavatelem nebo zaměstnancem jednajícím jeho jménem, či 

třetí osobou bez jakéhokoliv vztahu k zaměstnavateli. Předpoklady takové odpovědnosti jsou: 

- škoda způsobená zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, 

- porušení právní povinnosti nebo úmyslné jednání proti dobrým mravům, a to kýmkoliv, 

- příčinná souvislost mezi oběma uvedenými předpoklady. 

Dle ustanovení § 265 odst. 2 však zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci též za škodu, která mu 

vznikla i jinak než při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Je tedy možné, aby 

ke škodě došlo i mimo pracoviště a mimo rámec pracovního poměru. Podmínkou však je, že škoda 

je následkem porušení právních povinností jinými zaměstnanci v rámci plnění úkolů 

zaměstnavatele. Ačkoliv zmíněné ustanovení pojednává pouze o porušení právních povinností 

v rámci plnění úkolů zaměstnavatele ze strany zaměstnanců, kteří jednají jeho jménem, 

argumentem a minori ad maius, tedy od menšího k většímu, můžeme dovodit, že se ustanovení 

uplatní i v situaci, kdy zaměstnanci škodu způsobil porušením právních povinností v rámci plnění 

úkolů zaměstnavatele přímo sám zaměstnavatel, který je fyzickou osobou. Odpovědnostní vztah 

potom vznikne, pokud jsou splněny tyto předpoklady: 

- vznik škody na straně zaměstnance bez ohledu na souvislost s plněním pracovních úkolů, 

- porušení právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci 

jednajícími jeho jménem nebo přímo zaměstnavatelem – fyzickou osobou, 

 
90 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  
91 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2014. 148 s. ISBN 978-80-7478-440-8. S.131–132. 
92 Dle usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 249/97 ze dne 26. 2. 1998 jsou dobré mravy souhrnem etických, obecně 

zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé 

jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný horizont, který 

vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu 

také právě v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu. 

K pojmu dobré mravy dále např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96. 
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- příčinná souvislost mezi uvedeným porušením právních povinností a vznikem škody.93 

Obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu je v ustanovení § 265 odst. 3 navíc vymezena 

i negativně, a to tak, že: „Zaměstnavatel není povinen nahradit zaměstnanci škodu na dopravním 

prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho 

souhlasu, ani škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných 

pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu.“ 

 

4.4.2 Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání 

U odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání, která je 

upravena v ustanoveních § 269 až 271u ZP, není předpokladem porušeních povinností, 

zaměstnavatel tedy odpovídá za výsledek, kterým je poškození zdraví, pokud jsou splněny tyto 

předpoklady:  

- existence pracovního úrazu nebo existence nemoci z povolání, 

- vznik škody,  

- příčinná souvislost mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a vznikem škody.94 

Zaměstnavatel se však může odpovědnosti za škodu nebo nemajetkovou újmu při 

pracovních úrazech nebo nemocech z povolání zprostit, a to částečně nebo zcela, pokud je naplněn 

některý z liberačních důvodů. Pro úplné zproštění odpovědnosti zaměstnavatele je nutné, aby: 

- škoda či nemajetková újma byla způsobena tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním 

porušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně 

vyžadovány a kontrolovány, nebo 

- škoda či nemajetková újma byla způsobena v důsledku opilosti postiženého zaměstnance 

nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo 

nemajetkové újmě zabránit, 

a aby tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.  

Zaměstnavatel se však může zprostit i jen částečně odpovědnosti, a to za předpokladu prokázání, 

že tyto výše uvedené skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, a kromě toho 

také v případě, kdy si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je 

zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci 

 
93 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1005–1010. 
94 Tamtéž. S. 1016-1027. 
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a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví. Zákon dále stanoví, že za 

lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika 

práce. Liberační důvody se však neuplatní, pokud k pracovnímu úrazu došlo při odvracení škody 

či nebezpečí přímo ohrožujícího zdraví nebo život, za předpokladu, že je zaměstnanec úmyslně 

nevyvolal.95  

Zaměstnavatel je v případě odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech nebo 

nemocech z povolání povinen zaměstnanci nahradit: 

- ztrátu na výdělku, 

- bolest a ztížení společenského uplatnění, 

- účelně vynaložené náklady spojené s léčením,  

- věcnou škodu, 

a to v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá.96 

V případě, že v důsledku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu zaměstnanec zemře, 

má zaměstnavatel povinnost poskytnout pozůstalým následující plnění: 

- náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jeho léčením, 

- náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 

- náhradu nákladů na výživu pozůstalých, 

- jednorázové odškodnění pozůstalých, 

- náhradu věcné škody.97 

 

4.4.3 Odpovědnost za škodu na odložených věcech  

Další z druhů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, 

odpovědnost za škodu na odložených věcech, upravuje ustanovení § 267 ZP.  

Dle zmíněného ustanovení nese zaměstnavatel odpovědnost za škodu na takových 

věcech, které zaměstnanci obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění svých 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, a to na místě, které je k tomu určené nebo na 

místě obvyklém. 

Co se týká věcí, u kterých není obvyklé je do zaměstnání nosit, a současně za 

předpokladu, že je zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, je odpovědnost zaměstnavatele 

omezena částkou 10.000 Kč. Pokud ovšem škodu na těchto zmíněných věcech, které obvykle 

zaměstnanci do práce nenosí, což mohou být například větší obnosy peněz nebo drahé šperky, 

 
95 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
96 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7., doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 324. 
97 Ustanovení § 271g až 271 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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způsobil jiný zaměstnanec nebo pokud je zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy, odpovědnost 

zaměstnavatele potom není omezena a zaměstnavatel škodu hradí v plné výši.98 Zmíněný limit 

odpovědnosti zaměstnavatele ve výši 10.000 Kč může vláda svým nařízením zvýšit. 

Právo zaměstnance na náhradu škody na odložených věcech se promlčuje po uplynutí 

lhůty 15 dnů ode dne, kdy se o ní zaměstnanec dozvěděl, jestliže škodu neohlásí zaměstnavateli, 

respektive zaměstnanec by měl škodu ohlásit zaměstnavateli bez zbytečného odkladu. Přitom 

zmíněná patnáctidenní lhůta je lhůtou promlčecí od novely zákoníku práce z roku 2015 

uskutečněné zákonem č. 205/2015 Sb.,99 neboť dříve šlo o lhůtu prekluzivní. Současná úprava je 

tedy pro zaměstnance příznivější.  

Na vznik odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na odložených věcech tedy nemá vliv, 

zda škodu způsobil sám zaměstnavatel, jiný zaměstnanec nebo třetí osoba. Tato skutečnost může 

mít vliv jen na výši odpovědnosti zaměstnavatele. Rozhodné není ani to, zda zaměstnavatel dodržel 

všechny jemu uložené povinnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že zaměstnanec se nemůže předem 

vzdát svého práva na náhradu škody a zaměstnavatel se nemůže své odpovědnosti jednostranně 

zprostit informací, že nenese odpovědnost za odložené věci. 

 

4.4.4 Odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody 

upravuje ustanovení § 266 ZP. 

Jak je uvedeno výše, zaměstnanec má dle ustanovení § 249 odst. 2 ZP zakročovací 

prevenční povinnost, při jejímž plnění může utrpět škodu. V takovém případě zákoník práce 

zaměstnanci přiznává nárok na náhradu škody a účelně vynaložených nákladů, avšak pouze při 

splnění následujících předpokladů: 

- zaměstnanci vznikla věcná škoda nebo účelně vynaložil náklady při odvracení hrozící 

škody, pokud nebezpečí škody zaměstnanec sám úmyslně nevyvolal, 

- zaměstnanec plnil svou povinnost neodkladně zakročit k odvrácení škody, která hrozila 

zaměstnavateli, pokud tak zaměstnanec činil způsobem přiměřeným okolnostem, 

- existuje příčinná souvislost mezi vznikem věcné škody zaměstnance nebo jím účelně 

vynaložených nákladů a plněním povinnosti neodkladně zakročit.100 

4.4.5 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

 
98 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7., doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 325. 
99 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje 

zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony.  
100 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1011. 
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Pro úplnost této podkapitoly, ve které se věnuji odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

způsobenou zaměstnanci, považuji za nezbytné uvést, že zaměstnavatelé, kteří mají alespoň 

jednoho zaměstnance, jsou povinni dle ustanovení § 365 zák. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 

respektive ustanovení § 205d zák. č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, a vyhlášky č. 125/1993 Sb., 

vyhlášky Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, být pojištěni pro 

případ škody způsobené zaměstnanci pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Pojistiteli jsou 

v takovém případě soukromé pojišťovny a toto zákonné pojištění provádí neziskově.101 Hlavním 

důvodem tohoto institutu, který v československé právní úpravě existoval do druhé poloviny 50. 

let, kdy byl odstraněn, a novelou zákoníku práce v roce 1992 znovu zaveden,102 je zejména 

ochránit menší zaměstnavatele, pro které by povinnost nahradit škodu způsobenou pracovním 

úrazem nebo nemocí z povolání mohla být až likvidační. V případě takovéto pojistné události 

vznikne na základě zákonného pojištění zaměstnavatele povinnost pojišťovně plnit, čímž se 

minimalizuje riziko, že by zaměstnavatel nebyl schopen nahradit škodu způsobenou nemocí 

z povolání nebo pracovním úrazem. V současnosti je možné toto zákonné pojištění odpovědnosti 

zaměstnavatele za škodu sjednat výhradně u Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance 

Group.103 Institut zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele se nevztahuje na organizační 

složky státu. 
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Ministerstvo financí, Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo z nemoci 

z povolání. [online]. [cit. 23. 9. 2020]. Dostupné z https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/pojistovnictvi/zakonne-

pojisteni-odpovednosti-zamestnav.  
102 

TRÖSTER, P. a kol. Právo sociálního zabezpečení. 4. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010. 422 s. 

ISBN 978-80-7400-322-6. S. 190. 
103 Dle ustanovení § 1 odst. 1 písm a) vyhl. č. 125/1993 Sb., mohou být u České pojišťovny, a. s., pojištěni ti 

zaměstnavatelé, kteří s ní měli sjednáno toto pojištění k 31. 12. 1992; takto pojištěni jsou i zaměstnavatelé, na které 

přejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu při vzniku právního nástupce těchto zaměstnavatelů. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/pojistovnictvi/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnav
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/pojistovnictvi/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnav
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5. Odpovědnost zaměstnance za škodu 

Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je charakteristické, 

že se jedná vždy o odpovědnost subjektivní, tedy odpovědnost za zavinění, přičemž u některých 

druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu zákoník práce stanoví maximální rozsah takové 

odpovědnosti.  

V předcházejících kapitolách jsem se věnoval obecným pojmům, ze kterých budu 

vycházet v této části diplomové práce, ve které budu podrobně rozebírat jednotlivé druhy 

odpovědnosti zaměstnance za škodu, přičemž podstatným zdrojem bude judikatura příslušných 

soudů.  

 

5.1 Vývoj právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu 

V následující kapitole se budu věnovat právní úpravě oblasti odpovědnosti zaměstnance 

za škodu v době od konce padesátých let dvacátého století do účinnosti současného zákoníku 

práce, respektive i vybraným novelám současného zákoníku práce tak, abych v následujících 

kapitolách mohl navázat současnou právní úpravou této oblasti. 

 

5.1.1 Úprava odpovědnosti zaměstnance za škodu v zákoně č. 71/1958 Sb. 

Oblast odpovědnosti zaměstnance za škodu byla poprvé komplexněji upravena v zákoně 

č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností 

z pracovního poměru.104 Výše zmíněný zákon však upravoval pouze případy škody způsobené 

zaměstnancem zaměstnavateli z nedbalosti. Pokud zaměstnanec způsobil škodu úmyslně nebo 

v opilosti, odpovídal zaměstnanec podle tehdy platného občanského zákoníku. 

Ve zmíněném zákoně byla upravena jak obecná odpovědnost zaměstnance za škodu, tak 

i zvláštní druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu. Výslovně tento zákon upravoval 

odpovědnost za hodnoty svěřené k vyúčtování, kterou bychom mohli přirovnat k dnešní 

odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat. Aby zaměstnanec nesl tuto odpovědnost za schodek na hotovosti, ceninách, 

materiálových zásobách, zboží a jiných hodnotách, bylo nezbytné, aby se k ní písemně smluvně 

zavázal, přičemž zákon umožňoval, aby takovouto smlouvu uzavřelo více zaměstnanců společně. 

Dalším druhem odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 

upraveným zmíněným zákonem byla odpovědnost zaměstnance za svěřené předměty, kterou 

bychom mohli přirovnat k dnešní odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Její podstatou byla 

 
104 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 23. 
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odpovědnost zaměstnance za ztrátu nástrojů, ochranných oděvů a jiných předmětů, které vedení 

podniku svěřilo zaměstnanci na písemné potvrzení.  

Zákon upravoval též náhradu způsobené škody, přičemž pokud se jednalo o obecnou 

odpovědnost zaměstnance, odpovídal za způsobenou škodu maximálně do výše trojnásobku svého 

průměrného měsíčního výdělku. Zákon dále stanovil možnost snížení výše náhrady, přičemž 

ohledy měly být brány zejména na zaměstnancův poměr k práci a společenskému vlastnictví, na 

míru zavinění, na společenský význam škody, na osobní vlastnosti zaměstnance a na jeho 

hospodářské poměry. U zvláštních druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu již toto omezení 

trojnásobkem průměrného měsíčního výdělku neplatilo a zaměstnanec odpovídal v plné výši, 

popř. poměrně v případě, kdy byla škoda způsobena více zaměstnanci nebo pokud byla škoda 

způsobena také rušením povinností ze strany vedení podniku. Co se týká náhrady škody vzniklé 

vadnou prací (tzv. zmetky), zákon odkazoval na zvláštní právní úpravu.  

Zákon č. 71/1958 Sb. byl zrušen ke dni 31. 12.1 965, neboť dne 1. 1. 1966 nabyl účinnosti 

zák. č. 65/1965 Sb., zákoník práce, čímž došlo ke kodifikaci pracovního práva, a tedy i úprava 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli byla upravena v zákoníku práce. 

 

5.1.2 Úprava odpovědnosti zaměstnance za škodu v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoníku práce 

Jak je uvedeno výše, účinností předchozího zákoníku práce dne 1. 1. 1966 došlo ke 

kodifikaci pracovního práva, tudíž i problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli byla po zrušení zákona č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody 

způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru, přesunuta do zákoníku 

práce, a to až do roku 2006, kdy byl zákoník práce nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem 

práce, který platí do současné doby. 

I přestože byl předchozí zákoník práce v účinnosti čtyřicet jedna let a byl více než 

padesátkrát novelizován, právní úprava oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli byla novelami dotčena naprosto minimálně.  

Co se týká podoby právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu v předchozím 

zákoníku práce a v současném zákoníku práce, můžeme vypozorovat, že změny nejsou zančné, 

z čehož lze usuzovat, že právní úprava odpovědnosti zaměstnance za škodu je poměrně konstantní. 

Nicméně navzdory výše uvedenému k jistým změnám došlo, přičemž některé můžeme považovat 

za více formální, a to zejména z hlediska systematiky, respektive zařazení ustanovení týkajících 

se oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu v samotném pracovněprávním kodexu. V předchozí 

právní úpravě byla tato oblast zařazena v hlavě osmé nazvané „Náhrada škody“, konkrétně 
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v ustanoveních § 172 až § 186, zatímco v současném zákoníku práce je tato oblast zařazena v části 

jedenácté, nazvané „Náhrada majetkové a nemajetkové újmy“, a to v ustanoveních § 250 až § 264.  

Jak ve starší právní úpravě, tak i v současném zákoníku práce těsně předchází 

odpovědnosti zaměstnance za škodu, respektive jejím jednotlivým druhům, právní úprava 

prevence zaměstnavatele a zaměstnance. 

V předchozím zákoníku práce byla nejprve upravena obecná odpovědnost zaměstnance 

za škodu, stejně tak, jako je tomu i v současné právní úpravě. Můžeme tedy konstatovat, že právní 

úprava obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli se nezměnila. 

Následovala právní úprava odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, dále 

odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, 

a následně právní úprava odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Po úpravě obecné 

odpovědnosti a jednotlivých druhů zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu následovala 

společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance a úprava rozsahu náhrady škody. Zde považuji 

za nutné zmínit, že předchozí zákoník práce neobsahoval vymezení pojmu plnění pracovních úkolů 

a přímá souvislost s plněním pracovních úkolů tak, jak je tomu v současné právní úpravě ve 

společných ustanoveních jedenácté části, v hlavě deváté. Výše zmíněné pojmy byly zákonodárcem 

ponechány k vyložení nařízením vlády, což bylo učiněno nařízením vlády č. 108/1994 Sb., kterým 

se prováděl zákoník práce a některé další zákony. 

Jak je uvedeno výše, v právní úpravě obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu nedošlo 

k výrazným změnám, oproti tomu úprava odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které 

je zaměstnanec povinen vyúčtovat, byla v jistých ohledech odlišná. Značně zřetelnou změnou je 

užívání odlišné terminologie, neboť předchozí zákoník práce užíval pojmy „dohoda o hmotné 

odpovědnosti“ nebo „společná hmotná odpovědnost“. Terminologií současného zákoníku práce 

byly tyto pojmy nahrazeny a místo nich zákon užívá pojmy „dohoda o odpovědnosti k ochraně 

hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování“ nebo ve zkratce jen „dohoda o odpovědnosti za 

svěřené hodnoty“.  

Předchozí zákoník práce umožňoval ústředním orgánům stanovit pracovněprávním 

předpisem zásady pro vymezení okruhu prací, pro jejichž výkon bylo nutné uzavřít písemnou 

dohodu o hmotné odpovědnosti. Se zaměstnanci, kteří vykonávali tyto práce, byl zaměstnavatel 

povinen dohodu uzavřít. 

Co se dále týká právní úpravy dohody o hmotné odpovědnosti v předchozím 

pracovněprávním kodexu, odstoupení od takové dohody nevyžadovalo písemnou formu, což je 

velká změna oproti současné právní úpravě v zákoníku práce, který výslovně stanoví i pro 

odstoupení zaměstnance od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty písemnou formu, což 
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může značně ulehčit prokazování takového odstoupení. Další změnou týkající se odstoupení od 

dohody o hmotné odpovědnosti je zkrácení doby, po kterou může zaměstnanec od dohody 

odstoupit, neodstraní-li zaměstnavatel od obdržení zaměstnancova písemného upozornění závady 

v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Tato doba 

činila dle předchozího zákoníku práce jeden měsíc. Dále je třeba zmínit, že předchozí právní 

úprava neobsahovala na rozdíl od současného zákoníku práce ustanovení o inventarizaci. Tato 

úprava byla ponechána na již zmíněné nařízení vlády. Nadto bych ještě uvedl, že i samotná 

formulace odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, nebyla zcela totožná, a to zejména s ohledem na předmět dohody o hmotné 

odpovědnosti a předmět dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty. Lze konstatovat, že současný 

zákoník práce více zpřesňuje definici, která byla zakotvena již v předchozí právní úpravě. 

Pokud jde o právní úpravu odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených věcí, dříve 

nazývanou odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů, tím největším rozdílem je, že 

dle předchozího zákoníku práce bylo možné svěřit zaměstnanci předměty jen na základě 

písemného potvrzení, naproti tomu v současné právní úpravě zákoník stanoví, že nad určitou 

hodnotu je nezbytné uzavřít se zaměstnancem písemnou dohodu o odpovědnosti za ztrátu 

svěřených věcí. Ve stanoveném případě je tedy nezbytností uzavření dohody, jakožto 

dvoustranného právního jednání.  

Posledním druhem zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli je odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody. Zde považuji za 

důležité uvést, že předchozí zákoník práce ve svém ustanovení § 175 umožňoval přihlédnout mimo 

jiné k osobním a majetkovým poměrům zaměstnance, což současný zákoník práce zejména 

s ohledem na stále intenzivnější ochranu osobních údajů a zákaz diskriminace neumožňuje.  

Právní úprava rozsahu náhrady škody v předchozím zákoníku práce a v tom současném 

je velice obdobná. Avšak považuji za nezbytné upozornit na odlišnost v předchozím zákoníku 

práce, a to v jeho znění do 31. 5. 1994, kdy náhrada škody způsobená zaměstnancem z nedbalosti 

nesměla přesáhnout částku rovnající se trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před 

porušením povinnosti. 

V souvislosti se starší pracovněprávní úpravou odpovědnosti zaměstnance za škodu 

obsaženou v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, považuji za nezbytné zmínit, že oproti 

současnému zákoníku práce ten předchozí osahoval úpravu dvou pojmů, kdy prvním z nich je 

pojem „hospodářské riziko“ zmíněný v ustanovení § 178b odst. 2. Druhým pojmem je 

odpovědnost za vyrobení zmetku upravena v ustanovení § 184. 
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Hospodářské riziko 

Předchozí zákoník práce výslovně stanovil, že zaměstnanec neodpovídá za škodu, která 

vyplývá z hospodářského rizika. Definici pojmu „hospodářské riziko“ však zákoník práce 

neobsahoval. Za hospodářské riziko lze považovat škodu a ztráty, které vznikly nepatrným 

přehlédnutím nebo nepozorností a nepřesahující stanovené procento výrobků. Kromě uvedeného 

jde i o škody způsobené při zkušební výrobě.105 

Hlavním ukazatelem vymezení hospodářského rizika je zavinění škody, přirozený 

charakter znehodnocení nebo úbytku hodnot. Takzvané normy schodků mají charakter presumpce 

v tom smyslu, že tato škoda nepřesahující maximální hranici normy vznikla nezaviněně, 

přirozeným úbytkem zboží nebo z objektivních příčin. Tato domněnka má význam jen potud, 

pokud se neprokáže opak.106 

K pojmu hospodářské riziko se vyjádřil i Nejvyšší soud, který judikoval, že riziko lze 

chápat jako možnost negativní odchylky od žádoucího výsledku (stanoveného nebo očekávaného 

cíle). Hospodářské riziko, jako okolnost vylučující odpovědnost zaměstnance, je spojené 

s hospodářskými činnostmi ve výrobě, při nichž se zaměstnanec dopustil nepatrného přehlédnutí 

nebo nepozornosti, případně jde o riziko spojené s rutinními a opakujícími se činnostmi 

administrativních zaměstnanců. Jak správně uvádí odvolací soud, za hospodářské riziko je možno 

pokládat okolnosti nebo skutečnosti, které se tzv. stávají v konkrétních situacích a nelze jim i při 

vynaložení maximálního možného úsilí zabránit (zabránit není možno např. tomu, aby se 

v obchodech kradlo i přesto, že budou učiněna všechna možná bezpečnostní opatření 

k zabezpečení zboží). Hospodářským rizikem však nejsou situace, kterým zabránit lze, jakož 

i situace, které byly přímo zaviněny porušením povinnosti. Zda se jedná o hospodářské riziko, je 

třeba posuzovat v každém jednotlivém případě podle pečlivosti zaměstnance, četnosti opakujících 

se operací a výkonů, s přihlédnutím k objektivním okolnostem, za nichž ke škodě došlo apod.107 

Co se dále týká hospodářského rizika, zaměstnanec nenesl odpovědnost ani za škodu, 

kterou způsobil svou nedbalostí. Tato právní úprava byla založena na principu, že samotná 

hospodářská činnost s sebou nese určitá rizika a tato rizika nemají bránit rozvoji hospodářské 

 
105 HOCHMAN, J., KOTTNAUER, A. Zákoník práce. Komentář a předpisy související. 5. vydání. Praha: Linde Praha, 

2005, 768 s. ISBN 80-7201-539-7. S. 525.  
106 

BARANOVÁ, H., SCHRONK, R. Praktické cvičenia z pracovného práva a judikatúra. Bratislava: Vydavatelstvo 

MANZ a vydavatelské oddělení právnické fakulty UK, 1996. S. 70. 
107 

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 603/2009 ze dne 18. 3. 2010. Publikovaný pod číslem 3492/2010 ve 

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 
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činnosti, přičemž zaměstnavatel má povinnost dbát o omezování a zabránění rizikových faktorů, 

avšak drobná rizika by neměla jít k tíži zaměstnanců.108 

 

Odpovědnost za vyrobení zmetku  

Jak je uvedeno výše, druhým pojmem, který byl upraven v předchozím zákoníku práce 

a který současná právní úprava nezná, je pojem odpovědnost zaměstnance za vyrobení zmetku, 

což byl jeden ze zvláštních druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. 

Tato odpovědnost byla upravena v hlavě osmé, v rámci ustanovení o rozsahu náhrady škody, 

konkrétně v ustanovení § 184. 

Pojem zmetek definoval předchozí zákoník práce jako vadný výrobek, přičemž 

zaměstnanec, který zaměstnavateli z nedbalosti způsobil škodu vyrobením zmetku, měl povinnost 

nahradit zaměstnavateli náklady vynaložené na materiál, mzdy a dále též na nutné opravy zmetku 

a stroje v takovém případě, že jej při výrobě zmetku poškodil, a to až do výše částky rovnající se 

polovině jeho průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnanec však tuto povinnost neměl, pokud mu 

zaměstnavatel po oznámení závady neuložil povinnost zastavit práci. 

Co se týká samotné vadnosti výrobku, ta nemusela nutně spočívat jen v jeho 

nepoužitelnosti, za zmetek bylo možné považovat i vadný výrobek, jehož vada zapříčinila snížení 

možnosti uplatnit výrobek na trhu. Mohlo se tak jednat jak o závady v samotném fungování 

výrobku, tak i o závady v jeho vnější podobě.109 

Ve druhém odstavci § 184 upravoval předchozí zákoník práce situaci, kdy zaměstnanec 

v jednom kalendářním měsíci zapříčinil vznik více zmetků. Proto zákoník práce stanovil, že pro 

účely určení výše náhrady škody se jednotlivé škody způsobené vyrobením vadných výrobků 

v období jednoho kalendářního měsíce sčítaly. 

Předchozí zákoník práce navíc umožňoval zaměstnavateli, aby přiměřeně snížil náhradu 

škody požadovanou po zaměstnanci, který zapříčinil vyrobení vadného výrobku, avšak pouze 

v případě, že zmetek vznikl omluvitelnou chybou zaměstnance, který byl jinak v práci svědomitý. 

Jednalo se tak o moderační oprávnění zaměstnavatele. Je třeba dodat, že i zmíněné moderační 

oprávnění zaměstnavatele mělo jisté limity a zaměstnavatel tedy nemohl při snižování náhrady 

škody postupovat libovolně, neboť právní úprava jasně stanovila minimální výši náhrady, kterou 

zaměstnanec musel hradit. Výše náhrady musela dle předchozího zákoníku práce činit nejméně 

 
108 HOCHMAN, Josef. Náhrada škody podle zákoníku práce: komentář, judikatura. Praha: Linde, 2005, 84 s. ISBN 

80-86131-60-2. S. 24. 
109 HOLUB, Milan. Odpovědnost za škodu v právu občanském, pracovním, obchodním a správním: praktická 

příručka. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2004. 495 s. ISBN 80-7201-486-2. S. 270.  
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jednu třetinu skutečné škody a přesahovala-li škoda polovinu průměrného měsíčního výdělku 

zaměstnance, musela činit nejméně částku rovnající se jedné šestině jeho průměrného měsíčního 

výdělku.  

Výše uvedené limity náhrady škody se však neuplatnily v případě, kdy zaměstnanec 

škodu způsobil v opilosti nebo po zneužití jiných návykových látek. V takové situaci byl 

zaměstnanec povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu.  

Dle posledního odstavce zmíněného ustanovení § 184 zák. č. 65/1965 Sb., se podle výše 

popsaných ustanovení upravujících odpovědnost zaměstnance za vyrobení zmetku posuzovala 

také povinnost zaměstnance nahradit škodu způsobenou zaměstnavateli vadnou manuální prací při 

montážích, opravách, úpravách a stavebních pracích.  

Samostatná úprava odpovědnosti zaměstnance za vyrobení zmetku, jakožto zvláštního 

druhu odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, platila až do 31. 12. 2006, 

neboť s účinností od 1. 1. 2007 nabyl účinnosti současný zákoník práce, který právní úpravu 

odpovědnosti zaměstnance za vyrobení zmetku nepřevzal, respektive ji neupravuje vůbec, a to 

z toho důvodu, že pro ni nebyla dána dostatečná ústavní opora. Pokud zaměstnanec dle právní 

úpravy v současném zákoníku práce vyrobí vadný výrobek, přísluší mu za vykonanou práci mzda, 

plat nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnanec v tomto 

případě odpovídá za škodu podle obecných ustanovení zákoníku práce o náhradě škody.110 To 

znamená, že zatímco dříve zaměstnanec odpovídal dle ustanovení o odpovědnosti za vyrobení 

zmetku do výše poloviny svého měsíčního výdělku, v současné době dle ustanovení o obecné 

odpovědnosti zaměstnance za škodu odpovídá zaměstnanec do výše čtyřapůlnásobku svého 

průměrného měsíčního výdělku. 

Předchozí zákoník práce obsahoval výslovnou úpravu oblasti odpovědnosti zaměstnance 

za škodu i pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to v ustanovení § 234 odst. 1, 

dle kterého zaměstnanec odpovídal zaměstnavateli, s nímž uzavřel některou z dohod, za škodu, 

kterou způsobil zaviněným porušením svých povinností při výkonu práce nebo v přímé souvislosti 

s ním stejně jako zaměstnanec v pracovním poměru. Zaměstnanec takto odpovídal i v případě, že 

škodu nezpůsobil přímo on sám, ale tuto škodu způsobil některý z jeho rodinných příslušníků, 

který mu při práci pomáhal. Jednalo-li se o práci konanou na základě dohody o provedení práce, 

byla výše náhrady škody způsobené z nedbalosti limitována třetinou skutečné škody a nesměla být 

ani vyšší než třetina odměny sjednané za provedení takové práce. Uvedené limity se však 

 
110 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 262/2006 Dz  
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nevztahovaly na případ odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které byl zaměstnanec 

povinen vyúčtovat, a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů. 

Pro zakončení výkladu o právní úpravě týkající se odpovědnosti zaměstnance za škodu 

obsažené v předchozím zákoníku práce lze navíc zmínit ustanovení § 248, které dávalo 

zaměstnavateli možnost zajistit zástavním právem jeho nárok na náhradu škody na svěřených 

hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a dále nárok na náhradu škody, kterou 

zaměstnanec způsobil zaměstnavateli úmyslně. Zástavní smlouva musela být v takovém případě 

písemná, přičemž zástavou mohla být výhradně věc nemovitá, která byla ve vlastnictví 

zaměstnance. Pro vznik zástavního práva byl nezbytný jeho vklad do katastru nemovitostí. Po 

dobu trvání takového zástavního práva nebylo možné zatíženou nemovitost platně převést, pokud 

k tomu nedal zaměstnavatel, jakožto zástavní věřitel, souhlas. Zástavní právo zaměstnavatele 

k nemovitosti zaměstnance zaniklo zánikem jeho nároku na náhradu škody.  

 

5.1.3 Změny v úpravě odpovědnosti zaměstnance za škodu v zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce  

Současný zákoník práce je platný od 7. 6. 2006 a účinnosti nabyl dne 1. 1. 2007. Ačkoliv 

byl mnohokrát novelizován, oblast odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli byla novelami dotčena jen marginálně a lze tedy konstatovat – jak už bylo uvedeno 

výše, a to i s ohledem na předchozí úpravu, že se jedná o právní úpravu poměrně konstantní. 

Nicméně k některým změnám v současném zákoníku práce došlo, a právě tyto změny budou 

předmětem následujícího výkladu.  

Oblast odpovědnosti zaměstnance za škodu obsažená v části jedenácté zákoníku práce 

byla okrajově dotčena zejména tzv. velkou neboli koncepční novelou zákoníku práce111, která 

nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012. Zmíněnou novelou byly provedeny zejména změny 

terminologické, neboť např. u odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zákoník práce používal 

pojem „předměty“, kdežto po provedené novele zákoník již užívá pojem „věci“, čímž došlo ke 

sjednocení tohoto pojmu s tehdy platným občanským zákoníkem112.  

Dále bylo novelou do zákoníku práce nově vloženo ustanovení upravující dle tehdejší 

terminologie způsobilost zaměstnance k právním úkonům, dle kterého, pokud byla způsobilost 

zaměstnance k právním úkonům omezena nebo pokud byl zaměstnanec této způsobilosti zbaven, 

nesmí za něj v takovém případě zástupce uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot 

svěřených zaměstnanci k vyúčtování (§ 252 odst. 3 zákoníku práce) ani dohodu o odpovědnosti za 

 
111 Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. 
112 Zákon č. 64/1964 Sb., občanský zákoník. 
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ztrátu svěřených věcí (§ 255 odst. 4 zákoníku práce). Je třeba uvést, že výše zmíněná dvě 

ustanovení byla následně dotčena i zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, který nabyl 

účinnosti dne 1. 1. 2014, neboť tento zákon již nepoužívá pojem „způsobilost k právním úkonům“, 

ale místo něj pojem „svéprávnost“, přičemž od jeho účinnosti již lze svéprávnost jen omezit, 

nikoliv jí zbavit, jak tomu bylo právě v případě způsobilosti k právním úkonům.  

Velká novela zákoníku práce přinesla i další formulační změny, a to např. v souvislosti 

s inventarizací zaměstnavatele, kdy změna tohoto ustanovení měla postavit najisto, že 

zaměstnavatel má ve stanovených případech povinnost inventarizaci provést. Dále bylo touto 

novelou zpřesněno ustanovení § 255 odst. 2, u nějž nebyl jednotný výklad, zda dohoda 

o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí musí být uzavírána vždy, když je zaměstnanci svěřována 

věc, jejíž cena převyšuje částku 50.000 Kč, nebo zda je možné ji uzavřít pouze jednou a na základě 

ní následně svěřovat zaměstnanci jednotlivé věci, jejichž cena je vyšší než zákonný limit, pouze 

oproti písemnému potvrzení (obdobně jako u dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 

zaměstnanci k vyúčtování). V současné době již není pochyb o tom, že každá jednotlivá věc, jejíž 

cena převyšuje částku 50.000 Kč, musí být zaměstnanci svěřena výhradně na základě dohody 

o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci. V případě, že věc není fyzicky svěřena při uzavření dohody, 

následné písemné potvrzení o převzetí věci slouží k prokázání, že ke svěření věci skutečně 

došlo.113 

Účinností občanského zákoníku došlo i k nepřímému ovlivnění zákoníku práce, a to 

úpravou osoby blízké v ustanovení § 22 občanského zákoníku, neboť pojem osoba blízká užíval 

i zákoník práce v části jedenácté, v ustanovení § 249 odst. 2 upravujícím zakročovací povinnost 

zaměstnance. Pro úplnost je třeba uvést, že v současné době již zákoník práce v tomto ustanovení 

nezmiňuje osobu blízkou, ale fyzickou osobu, čímž je formulace poněkud širší. Obecně však 

můžeme konstatovat, že účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nedošlo k žádným 

větším zásahům do právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobené zaměstnavateli 

obsažené v zákoníku práce.  

Závěrem tohoto výkladu uvádím, že novelou zákoníku práce provedenou zákonem 

č. 205/2015 Sb.,114 se v celé části jedenácté tam, kde je to možné, dosavadní terminologie 

přizpůsobuje pojmům zavedeným novým občanským zákoníkem.115 Jde o změny v pojmech, kdy 

namísto „odpovědnosti zaměstnance za škodu“ je nově užíván pojem „povinnost zaměstnance 

 
113 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 989. 
114 Zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje 

zákon č. 266/2006, o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony. 
115 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 205/2015 Sb., zákoník práce, č. 205/2015 Dz 
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k náhradě škody“, slovní spojení „odpovídá za škodu“ je nahrazeno spojením „ je povinen nahradit 

škodu“, spojení „odpovědní zaměstnanci“ spojením „zavázaní zaměstnanci“ a dále tato novela 

nahrazuje pojem „inventarizace“ v ustanovení § 254 zákoníku práce pojmem „inventura“. 

 

5.2 Platná právní úprava  

Oblast odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli nalezneme 

upravenou v části jedenácté, hlavě druhé zákoníku práce, konkrétně v ustanoveních § 250 až 

§ 264. Co se samotné právní úpravy týká, ta se vztahuje jak na zaměstnance, kteří vykonávají práci 

v pracovním poměru, tak i na zaměstnance vykonávající práci na základě některé z dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je vždy subjektivní, 

proto je tedy bez ohledu na druh odpovědnosti zaměstnance vždy nutné jeho zavinění. Nadto je 

třeba uvést, že u některých druhů odpovědnosti zaměstnance existuje zákonné omezení rozsahu 

samotné odpovědnosti. K tomu, aby se mohlo jednat o odpovědnost zaměstnance za škodu, musí 

být nutně splněny určité předpoklady, kterými jsou: 

- protiprávní jednání,  

- vznik škody,  

- příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a vznikem škody (kauzální nexus), 

- zavinění. 

Nicméně i tehdy, budou-li všechny výše zmíněné předpoklady naplněny, nemusí být zaměstnanec 

za škodu odpovědný. Jedná se o případ, kdy je zaměstnanec stižen duševní poruchou, přičemž 

v důsledku této poruchy není schopen ovládat své jednání a posoudit jeho následky, jak stanoví 

§ 261 zákoníku práce. Aby mohl zaměstnanec nést odpovědnost za protiprávní jednání, musí mít 

deliktní způsobilost, což znamená, že musí být schopen ovládnout své chování a posoudit jeho 

následky. Zaměstnanec proto musí mít v okamžiku, kdy protiprávně jednal, schopnost určovací 

a zároveň schopnost rozpoznávací. Schopnost určovací, která je v tomto případě volním kritériem, 

znamená schopnost určit volní zaměření svého jednání, tedy ovládnat své jednání. Oproti tomu 

schopnost rozpoznávací je rozumovým kritériem a je vymezována schopností vnímat 

protiprávnost svého jednání.116 Z hlediska trvání duševní poruchy zaměstnance není rozhodující, 

zda se jedná o duševní poruchu přechodnou, nebo trvalé povahy.117  

 
116 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír a kol. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 

1508 s. ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1000. 
117 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 752/2013. 
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Navzdory výše uvedenému dle ustanovení § 261 odst. 2 zákoník práce přiznává deliktní 

způsobilost i zaměstnanci, který v okamžiku svého jednání neměl schopnosti určovací ani 

rozpoznávací, a to v případě, kdy se vlastní vinou přivedl do stavu, v němž není schopen ovládnout 

své jednání nebo posoudit jeho následky. V praxi se může jednat typicky o stav opilosti v důsledku 

požití alkoholu nebo obdobný stav v důsledku požití jiných omamných látek. Starší, avšak stále 

aplikovatelná judikatura k tomuto uvádí, že: „Kdo způsobil škodu v opilosti, odpovídá za ni, 

jestliže se vlastní vinou uvede do tohoto stavu, a to i když u něho nastal těžší stav opilosti než ten, 

který odpovídá běžným reakcím lidského organismu na alkohol.“118 Zcela jiná by však byla situace, 

kdy by se zaměstnanec nepřivedl do stavu, ve kterém není schopen ovládnout své jednání 

a posoudit jeho následky, vlastním zaviněním. Pokud se tedy nejedná ani o nevědomou nedbalost, 

zaměstnanec za vzniklou škodu neodpovídá.  

Kromě výše uvedeného odpovídá zaměstnanec dle ustanovení § 261 odst. 3 ZP i za škodu, 

kterou způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům, přičemž úmysl může být jak přímý, 

tak i nepřímý. K jednání zaměstnance proti dobrým mravům musí dojít při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním a musí existovat příčinná souvislost mezi jednáním proti 

dobrým mravům a vznikem škody. Odlišností oproti obecné odpovědnosti zaměstnance upravené 

v ustanovení § 250 ZP je především to, že se v tomto případě nejedná o porušení právní povinnosti, 

ale o jednání proti dobrým mravům.  

S ohledem na výše uvedené může tedy podléhat sankci i jednání, kdy určité povinnosti, 

které toto jednání upravují, nejsou přímo vyjádřeny v zákoně nebo jiném právním předpise, ale 

jednání zaměstnance je i přesto obecně považováno za nemravné.119 Vyžadovaný úmysl při 

jednání porušujícím dobré mravy však musí zaměstnavatel prokázat. Toto ustanovení slouží 

především jako pojistka pro případ, kdy by s ohledem na jednání zaměstnance při nepřiznání 

náhrady vzniklé škody došlo k očividné nespravedlnosti.120  

 

5.3 Druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu  

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli můžeme dělit 

následujícím způsobem: 

1) obecná odpovědnost, 

2) zvláštní odpovědnost, 

 
118 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 27. 10. 1971, sp. zn. 2 Cz 34/71, R 24/1972.  
119 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1000. 
120 POKORNÝ, Milan a Josef HOCHMAN. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním: praktická 

příručka. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008. 319 s. ISBN 978-80-7201-722-5. S. 272.  
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a. odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody,  

b. odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, 

c. odpovědnost za ztrátu svěřených věcí. 

Kromě toho někteří autoři rozlišují u zvláštních druhů odpovědnosti odpovědnost zpřísněnou 

a zmírněnou.121  

 

5.3.1 Obecná odpovědnost  

Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je upravena 

v ustanovení § 250 ZP. Tato odpovědnost nastává v případě, kdy zaměstnanec zaviněně poruší své 

povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.  

Co se týká jednotlivých předpokladů vzniku obecné odpovědnosti zaměstnance, kterými 

jsou porušení pracovních povinností zaměstnancem při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností 

a vznikem škody a zavinění na straně zaměstnance, musí být všechny tyto předpoklady splněny 

kumulativně, jinak povinnost k náhradě škody nevznikne. Pokud dojde k zahájení soudního řízení 

o náhradu škody, břemeno tvrzení a důkazní břemeno týkající se všech výše uvedených 

předpokladů vzniku obecné odpovědnosti nese zaměstnavatel. Lze tedy říci, že zavinění u tohoto 

druhu odpovědnosti musí být prokazováno a není možné je presumovat jako u jiných druhů 

odpovědnosti.  

Co se týká pracovněprávních povinností zaměstnance, jsou stanoveny v pracovní 

smlouvě a dále též v zákoníku práce nebo i dalších právních předpisech. Ze zákoníku práce plyne 

zaměstnanci mimo jiné dle ustanovení § 301 povinnost pracovat řádně podle svých sil, znalostí 

a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat 

s ostatními zaměstnanci, dále povinnost využívat pracovní dobu a výrobní prostředky 

k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly, dodržovat právní předpisy 

vztahující se k práci jím vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jím 

vykonávané, pokud s nimi byl řádně seznámen, a také řádně hospodařit s prostředky svěřenými 

mu zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, 

zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.  

Jako příklad obecné odpovědnosti zaměstnance lze uvést případ, kdy zaměstnanec 

odcházející z provozovny kouřil a odhodil na zem hořící nedopalek cigarety, který způsobil požár. 

 
121 KALENSKÁ, Marie. Československé pracovní právo. 2. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: 

Panorama, 1988. 444 s. S. 303 a násl. 
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V důsledku požáru způsobeném porušením pracovněprávních povinností zaměstnance vznikla 

takovýmto nedbalostním jednáním zaměstnavateli škoda na zařízení provozovny a na zboží 

v provozovně se nacházejícím. Za výše uvedené porušení pracovních povinností zaměstnanec 

odpovídá dle ustanovení o obecné odpovědnosti a je povinen škodu nahradit.122 Z výše uvedeného 

vyplývá, že způsobená škoda musí vzniknout při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním, pokud by ke škodě došlo za jiných okolností, odpovídal by zaměstnanec za škodu podle 

občanského zákoníku, nikoliv dle zákoníku práce.  

Zaměstnanec tedy nese odpovědnost za škodu jak co do základu, tak co do výše jen 

v rozsahu odpovídajícím jeho zavinění na vzniku a výši škody, které mu musí být bezpodmínečně 

prokázáno.123 

 

5.3.1.1. Omezení výše náhrady škody u obecné odpovědnosti  

Jak je uvedeno výše, obecná odpovědnost zaměstnance za škodu stojí na principu 

odpovědnosti jen za tu škodu, kterou zaviněným porušením pracovních povinností zaměstnanec 

skutečně způsobil. V praxi však může nastat situace, kdy část škody způsobí porušením svých 

povinností i zaměstnavatel nebo též další zaměstnanec, případně třetí osoba. Pokud tedy 

zaměstnavatel nese podíl na způsobení škody, zaměstnancova odpovědnost se ve stejném poměru 

omezí nebo popřípadě zcela vyloučí.124 

Ze spoluzavinění škody zaměstnavatelem jakožto poškozeným tedy plynou zvláštní 

právní následky, které spočívají zejména ve zmenšení a někdy dokonce i vyloučení 

odpovědnostních následků, jež by postihly zaměstnance jakožto škůdce. Proto se povinnost 

zaměstnance nahradit zaměstnavateli škodu snižuje a někdy zcela odpadá. Zaměstnanec 

a zaměstnavatel tak nesou odpovědnost podle poměru zavinění.125 O porušení povinností na straně 

zaměstnavatele se jedná zejména v těch případech, kdy v příčinné souvislosti se vznikem škody 

došlo k porušení povinností ze strany jeho statutárních orgánů, vedoucích zaměstnanců nebo přímo 

zaměstnavatelem jakožto fyzickou osobou.126 

V případě spoluzavinění škody více zaměstnanci je nezbytné zjistit splnění předpokladů 

odpovědnosti za škodu i u těch zaměstnanců, po nichž zaměstnavatel náhradu škody nevyžaduje. 

Při určování míry zavinění je třeba brát v potaz i formu zavinění u jednotlivých zaměstnanců, 

 
122 Rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 3. 5. 1962, sp. zn. 6 Co 1961/62, (R 13/1963). 
123 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 961. 
124 Tamtéž. 
125 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. 9. 1960, sp. zn. 4 Cz 96/60. 
126 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2018, sp. zn. 21 Cdo 3157/2017. 
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neboť některý z nich mohl své pracovněprávní povinnosti porušit z nedbalosti, zatímco jiný 

zaměstnanec mohl jednat úmyslně.127 K výše uvedenému je třeba zmínit, že při subjektivní 

kumulaci, tedy v případě více zaměstnanců způsobivších škodu zaměstnavateli, neodpovídají tito 

zaměstnanci solidárně, ale jedná se o dělenou odpovědnost, což je podstatný rozdíl oproti právní 

úpravě obsažené v občanském zákoníku – zaměstnanci odpovídají podle míry svého zavinění.128  

V praxi však může nastat situace, kdy je škoda způsobena zaměstnancem, který odpovídá 

za škodu dle zákoníku práce, ale zároveň na způsobené škodě nese podíl i další osoba, která za ni 

odpovídá dle občanskoprávní úpravy. Do konfliktu se tak dostává právě výše zmíněná solidární 

odpovědnost v případě odpovědnosti škůdce dle občanského zákoníku s dělenou odpovědností 

zaměstnance dle zákoníku práce. Tento konflikt vyřešila judikatura, dle které každý ze škůdců 

odpovídá samostatně podle míry svého zavinění. Solidárně odpovědní proto budou pouze ti škůdci, 

jejichž odpovědnost se posuzuje výhradně dle občanského zákoníku, naproti tomu zaměstnanci 

odpovídají za škodu dle právní úpravy obecné odpovědnosti obsažené v zákoníku práce a jejich 

odpovědnost je tedy vždy dělená. 

 

5.3.1.2. Rozsah a způsob náhrady škody při obecné odpovědnosti 

Co se týká samotného rozsahu a způsobu náhrady škody v případě obecné odpovědnosti, 

kterou zaměstnanec způsobil zaměstnavateli zaviněným porušením své pracovněprávní 

povinnosti, nalezneme tuto úpravu v ustanoveních § 257 až § 260 zákoníku práce.  

Dle výše uvedených ustanovení má zaměstnanec v případě obecné odpovědnosti 

povinnost nahradit zaměstnavateli škodu skutečnou. Způsobem náhrady škody je relutární 

restituce, tedy náhrada škody v penězích, a to v případě, že zaměstnanec neodčiní škodu uvedením 

v předešlý stav; v takovém případě se jedná o naturální restituci. Je tedy na zaměstnanci, který ze 

způsobů náhrady škody zvolí.  

Pokud se jedná o škodu způsobenou zaměstnavateli nedbalostním jednáním zaměstnance, 

zákoník práce limituje rozsah náhrady takové škody, což je projevem sociálního aspektu 

pracovního práva a ochrany zaměstnance jakožto slabší strany. Smyslem takového omezení je 

zejména to, že zaměstnanec je zpravidla závislý na příjmu ze zaměstnání, přičemž odměna za 

vykonanou práci může být i jediným zdrojem příjmu zaměstnance. Vzhledem k tomu, že 

zaměstnanci při výkonu práce často využívají různé stroje a zařízení, jejichž hodnota je značná, 

nebylo by v možnostech zaměstnanců, aby v případě vzniku škody na takových strojích 

 
127 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 994. 
128 Viz ustanovení § 2915 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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a zařízeních tuto škodu v plném rozsahu zaměstnavateli nahradili. Dle zákoníku práce proto nesmí 

výše náhrady škody, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje, přesáhnout částku 

odpovídající čtyřapůlnásobku zaměstnancova průměrného měsíčního výdělku před porušením 

povinnosti. Ze samotné existence omezení náhrady škody vyplývá, že u obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu vystupuje do popředí charakter represivní více než reparační. Projevuje se 

zde ochranná funkce pracovního práva. 

Jak je uvedeno výše, zmíněné omezení náhrady mzdy, kterou může zaměstnavatel po 

zaměstnanci požadovat, se uplatní pouze v případě škody způsobené z nedbalosti. Pokud 

zaměstnanec způsobí škodu úmyslně – a to ať už ve formě úmyslu přímého či nepřímého, 

v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek, odpovídá zaměstnanec za škodu v plném 

rozsahu. Nadto je v takovém případě zaměstnavatel oprávněn požadovat po zaměstnanci náhradu 

ušlého zisku. Ušlým ziskem rozumíme v tomto případě to, oč se v důsledku úmyslného 

protiprávního jednání zaměstnance majetek zaměstnavatele nezvětšil, jak by bylo možné 

předpokládat s ohledem na pravidelný chod věcí.129 

Limitovaný rozsah náhrady škody vychází z průměrného výdělku zaměstnance, který je 

upraven v ustanoveních § 351 až § 362 ZP, přičemž průměrným výdělkem zaměstnance rozumíme 

průměrný hrubý výdělek, který se dle zákonných ustanovení zjišťuje z hrubé mzdy nebo platu 

zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. 

Za odpracovanou dobu je považována doba, za kterou zaměstnanci přísluší mzda nebo plat. Aby 

byl průměrný výdělek zjištěn správně, je nutné vymezit rozdíl mezi samotnou mzdou či platem a 

jinými plněními poskytovanými zaměstnanci v souvislosti s pracovním poměrem. Definice mzdy 

je upravena v ustanovení § 109 odst. 2 a definici platu v ustanovení § 109 odst. 3 ZP.  

Dle výše zmíněných ustanovení proto do průměrného výdělku nezapočítáváme náhrady 

mzdy nebo platu, cestovní náhrady, odstupné, odměny za pracovní pohotovost nebo různé odměny 

uvedené v § 224 odst. 2 ZP. 

Rozhodným obdobím je, až na výjimky, kalendářní čtvrtletí, přičemž průměrný výdělek 

se zjišťuje k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období. Zmíněnou 

výjimkou u rozhodného období je případ, kdy zaměstnanec nastoupí do práce v průběhu 

předchozího kalendářního čtvrtletí, potom je rozhodným obdobím doba od vzniku zaměstnání do 

skončení kalendářního čtvrtletí. Avšak pokud zaměstnanec odpracoval méně než 21 dnů, použije 

se místo průměrného hrubého výdělku pravděpodobný výdělek, jejž zaměstnavatel zjistí primárně 

z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec v rozhodném období skutečně dosáhl. Pokud takto 

 
129 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 994. 
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není možné postupovat z důvodu nedostatečné přesnosti či objektivity nebo pokud zaměstnanec 

v rozhodném období nepobíral žádnou mzdu nebo plat, je v takovém případě rozhodná hrubá mzda 

nebo plat, kterých by zaměstnanec zřejmě dosáhl.130 

 

5.3.1.3. Praktické příklady obecné odpovědnosti 

V praxi se můžeme setkat s mnoho nejrůznějšími situacemi, kdy bude zaměstnanec 

odpovídat za škodu způsobenou zaměstnavateli dle ustanovení o obecné odpovědnosti. Zřejmě 

nejčastějším případem bude způsobení škody na pracovních strojích a nástrojích, pomůckách, 

výrobcích, nebo dokonce dopravních prostředcích. 

Může se však jednat i o škodu způsobenou zaměstnavateli schodkem na finančních 

prostředcích nebo jiných svěřených hodnotách v případě, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem 

neuzavřel dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. 

Nebo se může jednat dokonce o zpronevěru ze strany zaměstnance. Pro přiblížení obecné 

odpovědnosti níže uvádím několik příkladů ze soudní judikatury.  

 

Judikatura: Odpovědnost zaměstnance za škodu, pokud nepodepsal dohodu o odpovědnosti131 

Ačkoliv se v tomto případě jedná o poněkud starší rozhodnutí, jde o judikaturu stále 

aplikovatelnou. Tento případ se zabývá zaměstnancem, který pracoval pro zaměstnavatele na 

základní pracovní smlouvy, ale dohodu o hmotné odpovědnosti (dle současné právní úpravy 

dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování) uzavřel se 

zaměstnavatelem až po několika měsících ode dne nástupu do práce, přičemž ke dni podpisu 

dohody nebyla provedena inventura. Dle judikatury je odpovědnost za svěřené předměty a hodnoty 

pro zaměstnance značně tíživá, protože odpovídá za schodek, který vznikl, pokud on sám 

neprokáže, že ho nezavinil; je třeba také přísně dodržovat formu převzetí této odpovědnosti.  

Jelikož zaměstnanec do okamžiku způsobení škody nepřevzal písemně odpovědnost za 

schodek, avšak stále měl dodržovat povinnosti, které mu byly uloženy, nese odpovědnost za 

způsobenou škodu. Nicméně rozdíl je v tom, jaká je jeho pozice v posuzování vzniklého schodku. 

Protože zaměstnanci nebylo v tomto případě možné přičítat odpovědnost za schodek dle zvláštního 

druhu odpovědnosti, odpovídal za jím zaviněně způsobený schodek dle ustanovení o obecné 

odpovědnosti.132 

 

 
130 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1460. 
131 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování dle § 252 zákoníku práce. 
132 Rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 11. 11. 1959, sp. zn. 21 Co 737/59.  
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Judikatura: Význam skončení pracovního poměru pro existenci odpovědnosti zaměstnance za škodu 

Další z případů, který jsem vybral z judikatury, týkající se obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu řešil Nejvyšší soud, přičemž v tomto konkrétním případě se jednalo o vztah 

skončení pracovního poměru a existence odpovědnosti za škodu.  

Jeho podstatou bylo to, že zaměstnanec, který pro zaměstnavatele pracoval jako řidič, 

opakovaně nedocházel do zaměstnání, přičemž k tomu neměl žádný vážný důvod a zaměstnavateli 

své absence neoznamoval. Zaměstnavatel s ním z toho důvodu okamžitě zrušil pracovní poměr 

pro neomluvené absence a na zaměstnanci se domáhal mimo jiné zaplacení škody, která spočívala 

v tom, že žalovaný zaměstnanec přestal pro zaměstnavatele bezdůvodně pracovat a jeho vozidlo 

zůstalo neobsazené až do doby, než se zaměstnavateli podařilo nalézt za žalovaného zaměstnance 

náhradu, respektive než se podařilo nového zaměstnance řádně zapracovat. Škoda tak 

představovala ztrátu na zisku.  

Ačkoliv odvolací soud při rozhodování o výši zmíněné škody zastával názor, že 

zaměstnavatel má právo na náhradu škody jen za tu dobu, po kterou trval pracovní poměr mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, a to i v případě, že zaměstnavateli vznikala škoda také po 

skončení pracovního poměru. Nejvyšší soud, jakožto soud dovolací, se s výše uvedeným názorem 

soudu nižšího stupně neztotožnil, neboť dle jeho názoru žádné ustanovení zákoníku práce 

nestanoví dobu, do kdy pracovněprávní vztahy trvají, přičemž pracovněprávní vztahy nevznikají 

pouze mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ale i mezi zaměstnavatelem a dalšími osobami 

(například pozůstalými nebo dědici po zemřelém zaměstnanci anebo ručitelem za závazek 

zaměstnance vůči zaměstnavateli). Dle Nejvyššího soudu jsou pracovněprávními vztahy též 

nároky zaměstnavatele nebo zaměstnance na náhradu škody, a to i v případě, že ke škodě došlo až 

poté, co pracovní poměr skončil. 

Jestliže tedy zaviněným porušením povinností zaměstnance vyplývajících 

z pracovněprávního vztahu začala zaměstnavateli vznikat škoda, okolnost, že skončil pracovní 

poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sama o sobě neznamená, že došlo k přetržení 

příčinné souvislosti mezi zaviněným porušením pracovních povinností a vznikající škodou. Dle 

výše uvedeného je proto nezbytné věc nadále posuzovat dle příslušných ustanovení o obecné 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.133 

 

 

 

 
133 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 1. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1852/2003.  
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Judikatura: Předpoklady odpovědnosti za škodu z více škodních událostí 

Podstatou tohoto případu, kterým se zabýval Nejvyšší soud v roce 2001, byla skutečnost, 

kdy zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele jako vedoucí referátu v obchodní skupině. 

Zaměstnavatel, jakožto podnikatel, uzavřel celkem 23 kupních smluv s obchodním partnerem na 

dodávku materiálu. Zaměstnanec, který chtěl pro sebe získat obchodní síť svého zaměstnavatele, 

uzavřené kupní smlouvy „stornoval“. V důsledku jeho jednání přestali obchodní partneři při 

objednávání výrobků jednat se zaměstnavatelem a místo něj začali obchodně jednat se společností, 

jejímž jediným společníkem a zároveň statutárním orgánem byl zmíněný zaměstnanec.  

Zaměstnavatel se proto u soudu domáhal na zaměstnanci náhrady škody spočívající 

v ušlém zisku, neboť jeho zaměstnanec úmyslně zrušil kupní smlouvy. 

Dle názoru Nejvyššího soudu je nezbytné, aby v případě objektivní kumulace, kdy 

zaměstnavatel uplatňuje na zaměstnanci náhradu škody, která je dána několika škodními 

událostmi, byly při vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu naplněny všechny předpoklady 

odpovědnosti za škodu kumulativně, a to ve vztahu ke každé jednotlivé škodě, neboť je třeba 

přihlédnout k tomu, že se mohly naplňovat odchylně i předpoklady odpovědnosti žalovaného 

zaměstnance za případnou škodu, a jejich splnění tudíž přísluší zkoumat v každém případě 

zvlášť.134 

 

5.3.2 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 

Jedním z dalších druhů zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu je odpovědnost za 

nesplnění povinnosti k odvrácení škody, která je upravena v ustanovení § 251 zákoníku práce. Je 

třeba zmínit, že se jedná o druh zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu, přičemž odpovědnost 

za nesplnění povinnosti k odvrácení škody má aplikační přednost před obecným druhem 

odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli a vzniká přímo ze zákona.135 Dle 

zmíněného ustanovení může zaměstnavatel požadovat, aby se zaměstnanec, který vědomě 

neupozornil svého nadřízeného na škodu, která hrozila zaměstnavateli, nebo proti takové škodě 

nezakročil, ačkoliv by oznámením nebo zakročením mohl zabránit bezprostřednímu vzniku škody, 

podílel na náhradě škody vzniklé zaměstnavateli, a to v rozsahu, který je přiměřený okolnostem 

případu, pokud škodu není možné nahradit jiným způsobem. Jak vyplývá z výše uvedeného, jedná 

se tedy o porušení prevenční povinnosti, která v sobě zahrnuje jak povinnost zakročovací, tak 

i oznamovací.136 Je však potřeba dodat, že zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou způsobil, 

 
134 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. 21 Cdo 1111/2001. 
135 HŮRKA, Petr; NOVÁK, Ondřej; VRAJÍK Michal. Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným 

komentářem. 1. vydání. Olomouc: ANAG, spol. s r. o., 2012. 247 s. ISBN 978-80-7263-785-0. S. 136. 
136 Viz bod 4.2.1.2 Prevence zaměstnance. 
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když odvracel škodu, jež hrozila zaměstnavateli, nebo odvracel nebezpečí, které přímo ohrožovalo 

život či zdraví, a to v případě, že tento stav sám svým úmyslným jednáním nevyvolal a počínal si 

přitom způsobem přiměřeným okolnostem. To znamená, že odpovědnost zaměstnance za škodu 

vzniklou zaměstnavateli je v příčinné souvislosti s aktivním plněním prevenční povinnosti 

zaměstnance. Zaměstnanec však neodpovídá za takto způsobenou škodu, jestliže stav spočívající 

v hrozící škodě nebo nebezpečí přímo hrozícím životu nebo zdraví sám úmyslně nevyvolal a jednal 

přitom způsobem, který je možné považovat za přiměřený daným okolnostem. Lze tedy říci, že 

v případě, kdy zaměstnanec naopak tento stav vyvolal, a to úmyslně, a následně si počínal 

způsobem okolnostem přiměřeným nebo sice tento stav úmyslně nevyvolal, avšak počínal si 

takovým způsobem, který není možné považovat za přiměřený okolnostem, odpovídá za škodu, 

kterou způsobil při odvracení škody.137 

Zásadním rozdílem mezi odpovědností za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 

a obecnou odpovědností zaměstnance je mimo jiné skutečnost, že v případě odpovědnosti za 

nesplnění povinnosti k odvrácení škody zaměstnanec nese odpovědnost za takovou škodu, kterou 

nezpůsobil přímo svým zaviněným jednáním a není tedy přímým škůdcem, ačkoliv porušil 

pracovněprávní povinnost. Naopak s obecnou odpovědností má i tento druh zvláštní odpovědnosti 

shodný rys v tom, že zavinění musí být zaměstnavatelem prokázáno a není možné je presumovat. 

Z výše uvedeného vyplývá, že důkazní břemeno nese i v tomto případě zaměstnavatel.  

Aby došlo k naplnění všech znaků odpovědnosti zaměstnance za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody, musí být splněny kumulativně následující předpoklady: 

- škoda vzniklá zaměstnavateli, 

- porušení povinnosti zaměstnance upozornit na hrozící škodu, popřípadě proti ní zakročit, 

- příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením povinnosti upozornit, popřípadě 

zakročit proti hrozící škodě, 

- zavinění alespoň ve formě nedbalosti vědomé, 

- skutečnost, že škodu není možné uhradit jinak. 

Jak vyplývá z výše uvedených předpokladů, tento odpovědnostní vztah mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem má podpůrnou akcesorickou povahu, neboť se uplatní až 

v případě, kdy zaměstnavatel nedosáhl náhrady škody jiným způsobem, tedy když vyčerpal 

všechny ostatní možnosti úhrady škody od toho, kdo škodu přímo způsobil. To znamená, že 

k odpovědnosti zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody je nezbytné zjistit, zda 

 
137 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 971. 
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škodu nelze nahradit jinak, typicky proto, že přímého škůdce se nepodařilo zjistit, nebo z toho 

důvodu, že od přímého škůdce není možné náhrady způsobené škody dosáhnout.  

Co se týká případů uplatnění ustanovení upravujících odpovědnost zaměstnance za 

nesplnění povinnosti k odvrácení škody, je třeba dbát na to, že pokud dojde ke splnění podmínek 

obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu, není možné, aby zaměstnanec odpovídal za nesplnění 

povinnosti k odvrácení škody, protože tato odpovědnost přichází v úvahu pouze v případě, kdy 

zaměstnanec nesplnil svou oznamovací povinnost nebo povinnost zakročit v případě hrozící 

škody, avšak on sám není jejím přímým škůdcem. Naopak pokud zaměstnanec způsobil škodu 

zaměstnavateli svým zaviněným, avšak nedbalostním porušením pracovněprávních povinností, 

zaměstnavatel má vůči němu nárok na náhradu škody ve výši odpovídající maximálně 

čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Náhradu ve výši skutečné škody si 

může zaměstnavatel nárokovat, pokud ji zaměstnanec způsobil úmyslně, v opilosti nebo po 

zneužití jiných návykových látek. Jak vyplývá z výše uvedeného, tak v případě splnění podmínek 

obecné odpovědnosti nemůže zaměstnavatel vůči zaměstnanci místo nároku na náhradu škody dle 

ustanovení § 257 odst. 1 požadovat, aby se podílel na náhradě způsobené škody dle ustanovení 

§ 258.138 Výše uvedené judikoval Nejvyšší soud ve svém poměrně nedávném rozhodnutí.139 

 

5.3.2.1. Rozsah náhrady škody při odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvrácení škody  

Co se týká rozsahu náhrady škody u odpovědnosti zaměstnance za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody, jedná se o povinnost zaměstnance podílet se na náhradě škody, kterou sám 

přímo nezpůsobil, přičemž výše náhrady této škody závisí především na okolnostech, které bránily 

splnění povinnosti. Dále se pro účely určení výše náhrady bere v potaz význam škody pro 

zaměstnavatele. Celková výše náhrady škody je však limitována, a to částkou odpovídající 

maximálně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Zákonný limit náhrady je 

tak v případě tohoto druhu zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu nižší než v případě 

odpovědnosti obecné. Jak už jsem zmínil, tak dle platné právní úpravy již není brán zřetel při 

stanovení výše náhrady škody na osobní a majetkové poměry zaměstnance.140 

 

5.3.2.2. Praktické příklady odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvrácení škody  

Jak již bylo uvedeno výše, povinnost zaměstnance odvrátit škodu spočívá zejména ve 

splnění prevenční povinnosti uvedené v § 249 ZP, tedy v povinnosti notifikační a povinnosti 

 
138 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 971. 
139 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2014, sp. zn. 21 Cdo 3555/2013. 
140 K tomu blíže viz bod 5.1.2. Úprava odpovědnosti zaměstnance za škodu v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoníku práce. 
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zakročovací. Příkladem nesplnění notifikační, tedy oznamovací povinnosti, v důsledku které bude 

zaměstnanec odpovídat za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, je situace, kdy zaměstnanec 

pracující se strojem zaměstnavatele vědomě neupozorní svého nadřízeného na neobvyklý hluk 

nebo vyšší počet vadných výrobků zhotovených jím obsluhovaným strojem, a to proto, že se snaží 

splnit zaměstnavatelem stanovenou výrobní kvótu, v důsledku čehož dojde k rozbití tohoto stroje.  

Příkladem, kdy zaměstnanec nesplní svou zakročovací povinnost, čímž ponese 

odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, je situace, kdy zaměstnanec pracující na 

pozici číšníka vidí skupinku odcházejících hostů z restauračního zařízení bez placení, pokud se 

číšník ani nepokusí jejich odchodu zabránit a nevyzve je k zaplacení útraty. V obou výše 

uvedených případech může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat, aby se podílel na úhradě 

vzniklé škody.141 

 

5.3.3  Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat 

Dalším druhem zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli 

je odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, jež 

je upravena v ustanoveních § 252 až § 254 ZP. Charakteristickým znakem této odpovědnosti 

zaměstnance jsou zpřísněné podmínky ve vztahu k zaměstnanci, jakožto povinnému subjektu. 

Předpoklady vzniku povinnosti k náhradě dle tohoto druhu odpovědnosti jsou potom následující: 

- dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen 

„dohoda o odpovědnosti“), 

- schodek na svěřených hodnotách a 

- zavinění zaměstnance, které se předpokládá. 

  

5.3.3.1. Dohoda o odpovědnosti 

Jak je uvedeno výše, tak mezi základní předpoklady odpovědnosti zaměstnance za 

schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, je, aby zaměstnavatel 

s tímto zaměstnancem uzavřel dohodu o odpovědnosti za tyto hodnoty. Podmínkou platnosti této 

dohody je existence pracovněprávního vztahu, ať už pracovního poměru, nebo právního vztahu 

založeného  některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dohoda o odpovědnosti 

může být přitom buď součástí výše zmíněných právních jednání zakládajících pracovněprávní 

vztah, nebo může být uzavřena samostatně. Další zásadní podmínkou platnosti dohody 

 
141 HŮRKA, P. a kol. Pracovní právo v bodech s příklady. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 

2014. 148 s. ISBN 978-80-7478-440-8. S. 125.  
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o odpovědnosti je věk osmnáct let na straně zaměstnance, přičemž pokud byla svéprávnost 

zaměstnance omezena, nesmí za něj dohodu o odpovědnosti uzavřít jeho zástupce bez ohledu na 

věk zaměstnance. Dohodu o odpovědnosti nemůže platně uzavřít ani zaměstnanec, který, ačkoliv 

je plně svéprávný z důvodu přiznání svéprávnosti nebo uzavřením manželství před nabytím 

zletilosti, nesplňuje zákonnou podmínku osmnácti let. Zákon dále stanoví, že dohoda o 

odpovědnosti musí mít písemnou formu.  

Nezbytným obsahem dohody o odpovědnosti musí být závazek zaměstnance k převzetí 

odpovědnosti za hodnoty, které mu zaměstnavatel svěří a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. 

Naopak v dohodě o odpovědnosti nemusí být uvedeno pracovní místo ani pracoviště zaměstnance, 

ke kterým se odpovědnost vztahuje, a dále nemusí obsahovat ani vymezení hodnot, za které 

zaměstnanec odpovědnost převzal. 

Uzavřením dohody o odpovědnosti přejímá zaměstnanec odpovědnost za schodek bez 

ohledu na konkrétní místo výkonu práce, pracovní pozici nebo kolektiv s ním společně zavázaných 

zaměstnanců. Dojde-li u zaměstnance ke změně pracovního poměru, nese si tento zaměstnanec 

odpovědnost za schodek s sebou. Odpovědnost za schodek trvá v zásadě po celou dobu trvání 

pracovního poměru, respektive od uzavření dohody o odpovědnosti, pokud od ní zaměstnanec 

neodstoupí.  

Dohodu o odpovědnosti může uzavřít jeden zaměstnanec, v takovém případě se jedná 

o individuální odpovědnost, nebo se může zaměstnanec zavázat, že bude pracovat na pracovišti 

s více zaměstnanci, kteří ponesou společnou odpovědnost za svěřené hodnoty a budou tak 

odpovídat společně. V praxi se častěji uplatňuje odpovědnost společná.142 V případě, že dohodu 

o odpovědnosti neuzavřou všichni zaměstnanci hospodařící se svěřenými hodnotami, nesou 

odpovědnost jen ti, kteří se k odpovědnosti za schodek zavázali. Zaměstnanci, kteří sice se 

svěřenými hodnotami také hospodařili, avšak dohodu o odpovědnosti neuzavřeli, tak mohou 

odpovídat dle ustanovení o obecné odpovědnosti. Za hospodaření se svěřenými hodnotami se 

považuje, když zaměstnanec přichází do styku s těmito hodnotami, které jsou předmětem společné 

odpovědnosti zaměstnanců. To znamená, že všichni společně odpovědní zaměstnanci nemusí se 

svěřenými hodnotami přímo manipulovat (např. osoba zajišťující úklid prvozovny). 

Zaměstnanec přestává být odpovědný za schodek na svěřených hodnotách, které je 

povinen vyúčtovat, pokud od dohody o odpovědnosti odstoupí, a to nejpozději v době, kdy dochází 

k realizaci změny pracovního poměru, kterým se rozumí dohodnutý výkon jiné práce, převedení 

na jinou práci, přeložení, zařazení na jiné pracoviště nebo změna v kolektivu společně 

 
142 BĚLINA, Miroslav, PICHRT Jan a kol.  Pracovní právo. 7. doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2017. 477 s. ISBN 978-80-7400667-8. S. 320. 
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odpovědných zaměstnanců, dále pokud zaměstnavatel v době do patnácti kalendářních dnů od 

okamžiku, kdy od doručení upozornění zaměstnance na závady v pracovních podmínkách, jež 

brání zaměstnanci, aby mohl řádně hospodařit se svěřenými hodnotami, tyto závady neodstraní. 

Zmíněné upozornění zaměstnance musí mít písemnou formu.  

Okamžikem odstoupení zaměstnance od dohody o odpovědnosti zaniká jeho závazek 

z dohody vyplývající, přičemž za okamžik odstoupení zaměstnance se považuje den jeho doručení 

zaměstnavateli. Dle ustanovení zákoníku práce zaměstnanec doručuje písemnost určenou 

zaměstnavateli zpravidla osobním předáním v místě sídla zaměstnavatele. Na žádost zaměstnance 

je zaměstnavatel povinen doručení písemnosti písemně potvrdit. Zaměstnanec však může ve svém 

odstoupení od dohody o odpovědnosti uvést i datum pozdější, potom se za den odstoupení 

považuje zaměstnancem uvedené pozdější datum.  

Kromě výše uvedeného jednostranného právního jednání zaměstnance spočívajícího 

v odstoupení od dohody o odpovědnosti je možné, aby se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli 

na zániku závazku ze zmíněné dohody ke sjednanému dni. Nejpozdějším možným datem zániku 

závazku z dohody o odpovědnosti je den, ke kterému dojde ke skončení pracovního poměru 

zaměstnance.  

 

5.3.3.2. Hodnoty svěřené k vyúčtování 

V ustanovení § 252 odst. 1 zákon uvádí hodnoty, které mohou být zaměstnanci svěřeny 

k vyúčtování na základě dohody o odpovědnosti, a to hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu 

nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Ze zmíněného zákonného ustanovení 

vyplývá, že se jedná o výčet pouze demonstrativní. Podmínkou této odpovědnosti je možnost 

zaměstnance se svěřenými hodnotami osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly 

svěřeny. Zaměstnanec tedy nemůže být odpovědný např. za nářadí používané k výkonu práce nebo 

pracovní pomůcky apod., protože se v tomto případě nejedná o hodnoty, které jsou předmětem 

obratu nebo oběhu. Předmětem obratu nebo oběhu mohou být i hodnoty svěřené k vyúčtování 

spočívající ve věcech ve skladě, pokud jsou svěřeny zaměstnanci skladu a tento zaměstnanec 

s nimi může osobně disponovat. Pokud tedy zaměstnanec vydá zmíněné věci ze skladu jiným 

zaměstnancům, aby je používali při výkonu práce, nebo jsou věci svěřovány dalším osobám, např. 

hostům (příbory a nádobí v pohostinství a ložní prádlo v hotelích), nemají tyto věci povahu hodnot 

svěřených k vyúčtování ve smyslu ustanovení § 252 odst. 1.143 

 
143 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 
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Dle judikatury není možné považovat za hodnoty svěřené k vyúčtování zásoby paliva, se 

kterými zaměstnanec nakládá při výkonu práce topiče, neboť je není možné vyúčtovávat, protože 

má být toto palivo spotřebováno.144 Naopak dle starší judikatury požadavky kladené na hodnoty 

svěřené zaměstnanci k vyúčtování splňuje zboží v prodejně nebo na skladě, přepravované zboží, 

finanční prostředky vybrané poštovním doručovatelem od občanů, pohonné hmoty, přepravky, 

obaly, stravenky, poštovní známky apod.145 

Považuji za podstatné dále zmínit, že hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování nemusí 

být vlastnictvím zaměstnavatele, neboť judikatura Nejvyššího soudu uvádí, že pro vznik 

odpovědnosti zaměstnance za schodek není podstatné, komu patřily hodnoty, které byly 

zaměstnanci svěřeny.146 

 

5.3.3.3. Schodek a inventura 

Jak vyplývá z výše uvedeného, schodek patří mezi předpoklady povinnosti zaměstnance 

k náhradě škody dle ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, 

přičemž tímto pojmem rozumíme chybějící hodnoty, tedy rozdíl mezi skutečným stavem 

svěřených hodnot, jež má zaměstnanec povinnost vyúčtovat, a mezi údaji účetní evidence, o který 

je skutečný stav nižší než účetní stav, přičemž sem řadíme i schodky na finančních prostředcích.147 

V praxi se často pro označení schodku používá pojem „manko“. Podstatným znakem schodku je 

tedy skutečnost, že hodnoty svěřené k vyúčtování opravdu chybí, nikoliv, že jsou zničeny nebo 

znehodnoceny. Dále není za schodek možné považovat ani účetní schodek, neboť při něm 

nevzniká skutečná škoda. Ačkoliv je i v tomto případě rozdílný skutečný stav majetku oproti 

účetnímu stavu, jde jen o chyby v účetnictví a majetek zaměstnavatele se ve skutečnosti nezmenšil. 

Schodek se obvykle zjišťuje inventurou, což znamená zjišťování skutečného stavu 

veškerého majetku a závazků, přičemž se ověřuje, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu 

majetku a závazků v účetnictví.148 Zákoník práce nestanoví, že by se provádění inventury musel 

účastnit sám odpovědný zaměstnanec, avšak pokud je při inventuře přítomný, může mít tato 

skutečnost vliv na zvýšení věrohodnosti inventurních záznamů. To potvrzuje i judikatura 

Nejvyššího soudu, dle které nemusí být při provádění inventurních soupisů odpovědný 

zaměstnanec přítomen, jestliže však inventurní soupisy nebyly podepsány osobou odpovědnou za 

 
144 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 1985, sp. zn. 13 Co 272/85.  
145 Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 4. 6. 1981, sp. zn. Cpj 13/81. 
146 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. 21 Cdo 4711/2017. 
147 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 973. 
148 Blíže viz ustanovení § 29 a § 30 zák. č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví. 
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provedení inventarizace, je neprůkazná celá inventarizace, která z takových soupisů vycházela.149 

Nicméně je třeba dodat, že zaměstnavatel může schodek prokázat i jiným způsobem. Podstatná je 

skutečnost, že některé hodnoty svěřené zaměstnanci k vyúčtování chybí, není nutné prokázat 

v jaký okamžik a jakým způsobem ke schodku došlo.150 Dle judikatury Nejvyššího soudu je možné 

zjišťovat schodek v některých méně složitých případech též porovnáním účetního stavu, který je 

zřejmý z dokladu, jímž zaměstnanec převzal určité hodnoty svěřené k vyúčtování s doklady 

(případně hotovostí, ceninami, výdajovými doklady), kterými zaměstnanec dokládá „fyzický stav“ 

v době vyúčtování.151 Co se týká situací, kdy je zaměstnavatel povinen inventuru provést, jedná se 

o situace následující:  

- při uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty,  

- při zániku závazku z této dohody,  

- při výkonu jiné práce,  

- při převedení zaměstnance na jinou práci,  

- při převedení zaměstnance na jiné pracoviště,  

- při přeložení zaměstnance, 

- při skončení pracovního poměru. 

Pokud se jedná o pracoviště, kde je k této odpovědnosti zavázámo společně více zaměstnanců, 

zákon stanoví, že inventuru musí zaměstnavatel provést: 

- při uzavření dohod o odpovědnosti za svěřené hodnoty se všemi společně zavázanými 

zaměstnanci,  

- při zániku závazku ze všech těchto dohod,  

- při výkonu jiné práce,  

- při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště nebo přeložení všech 

společně zavázaných zaměstnanců,  

- při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance nebo jeho zástupce, 

- na žádost kteréhokoliv ze společně zavázaných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu, 

- při odstoupení některého z nich od dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty. 

Pokud v případě společné odpovědnosti odchází zaměstnanec z kolektivu společně 

odpovědných zaměstnanců z důvodu skončení pracovního poměru, výkonu jiné práce, převedení 

na jiné pracoviště nebo svého přeložení, přičemž tento zaměstnanec nepožádal zaměstnavatele, 

aby provedl inventuru, odpovídá takový zaměstnanec za případný schodek zjištěný nejbližší 

 
149 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 2942/2000. 
150 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 2007, sp. zn. 21 Cdo 920/2006. 
151 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. 21 Cdo 3574/2011. 
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inventurou na jeho dřívějším pracovišti. Takto odpovídá i zaměstnanec, jenž je zařazen na 

pracoviště mezi další zaměstnance společně zavázané k vyúčtování svěřených hodnot, pokud 

nepožádá zaměstnavatele o provedení inventury. To ovšem neplatí v případě, kdy zaměstnanec 

z důvodu zařazení na jiné pracoviště od dohody o odpovědnosti odstoupí. Pokud zaměstnavatel na 

žádost zaměstnance ve výše uvedených případech inventuru neprovede, ponese zaměstnanec 

odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách zjištěný nejbližší inventurou na jeho předchozím 

nebo novém pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnavatel prokáže vznik schodku v té části 

inventarizačního období, kdy byl zaměstnanec na pracovišti ještě (popřípadě již) přítomen.152 

 

5.3.3.4. Způsobení schodku zaměstnancem 

Co se týká zavinění schodku na hodnotách svěřených zaměstnanci k vyúčtování a jeho 

prokazování, jedná se o zcela odlišnou konstrukci, než je tomu v případě obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu, neboť při existenci schodku postačí, aby zaměstnavatel prokázal, že se 

zaměstnancem platně uzavřel dohodu o odpovědnosti a zaměstnanec potom nese odpovědnost za 

tento schodek. Naopak ke zproštění odpovědnosti zaměstnanec za škodu vzniklou schodkem na 

svěřených hodnotách je třeba, aby zaměstnanec prokázal, že vzniklý schodek nezavinil, a to zcela 

nebo jen zčásti. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o zavinění předpokládané.  

Zavinění zaměstnance není dáno v případě, kdy byla škoda v podobě schodku způsobena 

úmyslným jednáním třetí osoby odcizením hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Nicméně 

je třeba podotknout, že zavinění třetí osoby neznamená bez dalšího zánik odpovědnosti 

zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách. Judikatura Nejvyššího soudu k výše zmíněnému 

uvádí, že: „Zaměstnanec se však zprostí odpovědnosti za schodek, jestliže prokáže, že schodek 

vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění, například proto, že pachatel vloupání prokazatelně 

vytvořil takovou situaci, která hmotně odpovědnému pracovníku bránila se svěřenými hodnotami 

hospodařit a je opatrovat. Z hlediska zavinění hmotně odpovědného zaměstnance musí být 

zvažováno i to, zda porušením svých pracovních povinností neumožnil takové jednání třetích 

osob.“153 Pokud bude mít třetí osoba, jakožto škůdce, povinnost nahradit škodu dle ustanovení 

občanského zákoníku, neznamená to, že zaměstnanec nemusí prokazovat, že schodek nevznikl 

jeho zaviněním, ať už zcela nebo zčásti, aby se zprostil své odpovědnosti za schodek.  

Pokud zaměstnanec hradil zaměstnavateli škodu vzniklou schodkem, který však zčásti 

nebo zcela nezavinil a v tomto rozsahu se odpovědnosti následně zprostil, plnil v tomto rozsahu 

 
152 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 987. 
153 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1358/2002.  
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bez právního důvodu a zaměstnavateli tak vzniklo bezdůvodné obohacení. Proto rozsah, v němž 

se pracovník zprostil odpovědnosti za schodek, musí být v řízení o vydání bezdůvodného 

obohacení bezpečně zjištěn, aby bylo možné stanovit výši bezdůvodného obohacení, které 

zaměstnavatel získal a které je tak povinen vydat. 

 

5.3.3.5. Rozsah náhrady škody při odpovědnosti za schodek 

Dle zákonného ustanovení § 259 zákoníku práce má zaměstnanec, jenž je povinen 

k náhradě škody vzniklé schodkem na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat, povinnost 

nahradit takto vzniklou škodu v plné výši. 

Je však nutné rozlišovat rozsah náhrady škody v případě individuální odpovědnosti 

a v případě odpovědnosti společné. Zatímco v případě individuální odpovědnosti má povinnost 

odpovědný zaměstnanec nahradit škodu v plné výši sám, v případě společné odpovědnosti se určí 

jednotlivým společně odpovědným zaměstnancům podíl náhrady podle poměru jejich dosažených 

hrubých výdělků za dobu od předcházející inventury do dne zjištění schodku. Podíl všech 

zaměstnanců však není stejný, neboť výdělek vedoucího a jeho zástupce se započítává dvakrát. 

Hrubým výdělkem se rozumí hrubý výdělek za výkon práce, do něhož není možné 

zahrnout náhrady mzdy nebo platu nebo nemocenské dávky. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že 

při rozdělování schodku, respektive rozvržení náhrady škody mezi jednotlivé zaměstnance, se bere 

v potaz doba, po kterou byl zaměstnanec na pracovišti skutečně přítomen a mohl se společně 

s ostatními zaměstnanci podílet na výkonu práce, v jejímž průběhu schodek vznikl. Hrubé výdělky 

jednotlivých zaměstnanců jsou nejčastěji zúčtovány měsíčně, přičemž se započítává hrubý výdělek 

za celý kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předchozí inventuře, a naopak se nezapočítá výdělek, 

kterého zaměstnanec dosáhl v měsíci, ve kterém došlo ke zjištění schodku. Jinak je tomu v případě 

zaměstnanců, kteří byli na pracoviště zařazeni až v průběhu inventurního období. 

Z mezd či platů všech odpovědných zaměstnanců zjištěných dle výše uvedeného postupu 

je nutné zjistit procentuální podíl každého z těchto zaměstnanců. Dle výsledných podílů se potom 

rozpočítá celkový zjištěný schodek na svěřených hodnotách. Podstatné je, aby podíl každého 

z řadových zaměstnanců nepřesáhl zákonný limit, kterým je částka odpovídající jednomu 

průměrnému výdělku zaměstnance před vznikem škody. Pokud by k takové situaci mělo dojít, je 

nezbytné částky přesahující průměrné výdělky řadových zaměstnanců rozpočítat dle 

procentuálního poměru hrubých výdělků vedoucího a jeho zástupce a o takto zjištěné částky 

navýšit jejich podíly.154 
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Rozsahem náhrady škody při společné odpovědnosti více zaměstnanců se zabýval 

i Nejvyšší soud, dle něhož je nezbytné vyloučit z celkové částky škody, kterou mají hradit společně 

zavázaní zaměstnanci, částku odpovídající škodě, o níž bylo nepochybně zjištěno, že byla 

zaviněna jedním či více společně odpovědnými zaměstnanci. Zbývající škoda se rozdělí mezi 

všechny společně odpovědné zaměstnance podle poměru jejich hrubých výdělků.155 To znamená, 

že i v případě, kdy je zaměstnanec povinen k náhradě škody za část schodku, kterou způsobil 

zaviněně sám, odpovídá tento zaměstnanec i za zbývající sníženou část schodku, neboť zbytek 

schodku hradí všichni společně odpovědní zaměstnanci dle výše popsaného postupu. 

Prakticky může jít o případ, kdy jeden ze společně odpovědných zaměstnanců zaviněně 

porušil své pracovněprávní povinnosti v příčinné souvislosti se vznikem části schodku, a to např. 

tím, že odcizil peněžní prostředky z pokladny či zboží ze skladu, nebo tím, že v důsledku svého 

nedbalostního jednání vytvořil podmínky, jež umožnily odcizení hodnot svěřených k vyúčtování.  

 

5.3.3.6. Praktické příklady odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 

Co se týká tohoto druhu zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu, i odpovědnost za 

schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, je často řešena 

v judikatuře Nejvyššího soudu, případně i soudů jiných.  

Typickým příkladem této odpovědnosti je situace, kdy zaměstnanec pracující na pozici 

prodavače, který podepsal dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci 

k vyúčtování, při počítání denní tržby zjistí, že v pokladně chybí peněžní prostředky. Za takto 

vzniklý schodek odpovídá zaměstnanec v případě individuální odpovědnosti v plné výši a musí jej 

zaměstnavateli nahradit.  

 

Judikatura: K otázce, co je možné považovat za hodnoty svěřené k vyúčtování 

Nejvyšší soud řešil v roce 2010 případ, kdy zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele na 

pozici „dělník na úseku lití zlatých šperků“. Od okamžiku, kdy byl na tuto pozici zařazen, uzavřel 

se zaměstnavatelem dohodu o odpovědnosti. Jednou došlo k situaci, kdy zaměstnanec jako 

obvykle prováděl lití zlatých šperků a převzetí zlata, z něhož je vyráběl, stvrdil svým podpisem. 

Následně tento zaměstnanec spolu se svými kolegy opustil pracoviště a šel na oběd, přičemž 

však ponechal pět kusů neopracovaných zlatých odlitků o váze cca 2 kg sušit na vypalovací peci. 

Když se zaměstnanec vrátil z oběda, zjistil, že žádný ze zlatých odlitků na vypalovací peci již není. 

Pachatele krádeže se nepodařilo zjistit. Podle provedeného vyúčtování byla jako rozdíl mezi 

 
155 Směrnice Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 9. 11. 1961, sp. zn. Pls 2/61.  
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skutečným stavem a účetním stavem evidována ztráta 2063,95 g zlata. Nejvyšší soud se dle výše 

uvedeného skutkového stavu zabýval především otázkou, zda je možné považovat materiál, 

v tomto případě zlato, za hodnotu svěřenou zaměstnanci k vyúčtování ve smyslu ustanovení 

zákoníku práce o odpovědnosti zaměstnance za schodek a zda se tak může jednat o způsobilý 

předmět dohody o odpovědnosti. Zaměstnanec se při soudním řízení bránil tvrzením, že zlato 

převzaté žalovaným k výkonu sjednané práce za hodnotu svěřenou k vyúčtování považovat možné 

není, protože bylo určeno ke zpracování. 

Co se týká podmínky oběhu nebo obratu ve vztahu k hodnotám, které byly zaměstnanci 

svěřeny a které je povinen vyúčtovat, Nejvyšší soud k tomuto uvádí, že je nezbytné za oběh 

považovat i případy, kdy zaměstnavatel svěří zaměstnanci určité hodnoty, s nimiž má disponovat 

a přetvářet je a které je povinen následně vyúčtovat. To znamená, že za oběh není možné považovat 

pouze případ, kdy se na vzhledu a obsahu těchto hodnot v důsledku zaměstnancovy práce ničeho 

nemění. Nejvyšší soud dále uvádí, že: „…zlato, které žalovaný převzal k výkonu sjednané práce 

a se kterým v rámci své osobní dispozice prováděl určitý výrobní postup, je nepochybně hodnotou, 

kterou je zaměstnanec povinen následně po zpracování vyúčtovat, a proto je způsobilým 

předmětem dohody o hmotné odpovědnosti, na jejímž základě zaměstnanec přejímá zvýšenou 

odpovědnost…“156 

 

Judikatura: Posouzení dodržení písemné formy u dohody o odpovědnosti 

Další otázkou, kterou se zabývaly jak obecné soudy, tak i Ústavní soud ve vztahu 

k odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, bylo posouzení, zda byla účastníky dodržena 

písemná forma dohody o odpovědnosti, kterou zákoník práce vyžaduje. Pokud totiž tato forma 

není dodržena, je zmíněné právní jednání stiženo takovou vadou, která má za následek neplatnost. 

Z požadavku na písemnou formu vyplývá, že z listiny musí být kromě jiného zřejmé, kdo projev 

vůle učinil. 

Skutkově šlo o situaci, kdy zaměstnavatel uvedl chybně svou obchodní firmu v dohodě 

o odpovědnosti, kterou uzavřel s jednou ze zaměstnankyň. Když byl potom zjištěn schodek na 

hodnotách svěřených této zaměstnankyni k vyúčtování, dotyčná se bránila tvrzením, že 

odpovědnost za schodek nenese, neboť nebyla dodržena písemná forma. Tomu přisvědčily 

i obecné soudy. Ústavní soud však předmětná soudní rozhodnutí zrušil, neboť dle jeho názoru: „Za 

situace, kdy pracovněprávní předpisy nepředepisují povinnost označit zaměstnavatelský subjekt 

jeho obchodním jménem a kdy bylo nepochybné, kdo je účastníkem právního úkonu, nebyla podle 

 
156 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. 21 Cdo 1205/2010. 
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názoru Ústavního soudu dotčena písemná forma dohody o hmotné odpovědnosti. Ústavní soud se 

proto nemohl ztotožnit s názorem obecných soudů, které v nepřesném označení 

zaměstnavatelského subjektu shledaly nesplnění požadavku písemné formy. Uvedený postup 

obecných soudů by vyjadřoval přepjatý formalismus, jehož důsledkem by byla zjevná 

nespravedlnost…“157 

 

Judikatura: Uzavření individuálních dohod o odpovědnosti na pracovišti s více zaměstnanci 

Další praktický příklad týkající se individuální odpovědnosti více zaměstnanců 

pracujících na stejném pracovišti řešil Nejvyšší soud v roce 2010. Jednalo se o případ, kdy se 

zaměstnavatel domáhal na své zaměstnankyni pracující na pozici finanční referentky nahrazení 

škody způsobené několikamilionovým schodkem. S touto zaměstnankyní měl uzavřenou dohodu 

o odpovědnosti, a to individuální. Protože se zaměstnankyně pokoušela vystavením falešných 

pokladních výdajových dokladů zakrýt schodek, který způsobila, přičemž poté byla obžalovaná 

pro trestný čin zpronevěry, domáhal se zaměstnavatel rozdílu mezi schodkem a částkou, kterou 

jakožto poškozený požadoval v adhezním řízení, neboť k oné částce se zaměstnankyně přiznala 

orgánům činným v trestním řízením.  

Ačkoliv se zaměstnankyně bránila tvrzením, že s ní a s její kolegyní zaměstnavatel 

uzavřel jen dohody o individuální odpovědnosti, a to nikoliv s doložkou o společné odpovědnosti, 

nenesou tak odpovědnost za schodek, jenž vznikl na společném pracovišti, ve výši odpovídající 

podílům dle jejich dosažených hrubých výdělků, ale mohou odpovídat za vzniklý schodek jen v 

případě, pokud je jim prokázáno, že převzaly svěřené hodnoty a teprve na těchto individuálně 

převzatých hodnotách vznikl schodek.  

Na základě výše uvedeného skutkového stavu Nejvyšší soud judikoval, že pokud na 

pracovišti s více zaměstnanci nebyla uzavřena dohoda o společné odpovědnosti za schodek, ale 

pouze dohoda o individuální odpovědnosti, neznamená to, že by tyto dohody byly neplatné. 

Nicméně rozsah náhrady škody jednotlivých zaměstnanců, kteří se zaměstnavatelem 

uzavřeli dohody o individuální odpovědnosti za schodek vzniklý na společném pracovišti, není 

možné stanovit dle poměru jejich hrubých výdělků a dle toho, zda se jedná o vedoucího či jeho 

zástupce nebo řadového zaměstnance, ale že tito zaměstnanci ponesou odpovědnost za schodek 

v plné výši podle rozsahu odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců.158 

  

 

 
157 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001, sp. zn. IV. ÚS 160/99.  
158 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2426/2009. 
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5.3.4 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 

Nosným ustanovením posledního z druhů zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu, 

tedy odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, je § 255 a § 266 zákoníku práce. Dle zmíněných 

ustanovení má zaměstnanec povinnost nahradit zaměstnavateli škodu, kterou způsobil ztrátou 

nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, jež mu zaměstnavatel svěřil 

na písemné potvrzení. Pokud však cena takové věci přesahuje částku 50.000 Kč, může ji 

zaměstnavatel svěřit zaměstnanci, jen pokud spolu uzavřeli dohodu o odpovědnosti za ztrátu 

svěřených věcí. Dle zákoníku práce může zmíněný limit 50.000 Kč změnit vláda svým nařízením. 

Předmětem této odpovědnosti nemohou být jakékoliv věci, se kterými zaměstnanec 

přichází do styku, ale jen nástroje, ochranné pracovní prostředky a další obdobné věci. Jinak řečeno 

předmětem odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí mohou být výhradně jednotlivé věci, jež 

zaměstnavatel svěřil zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce. Lze tedy říci, že se jedná o věci, 

které má zaměstnanec k dispozici při výkonu práce, může s nimi nakládat a má možnost zabezpečit 

je proti ztrátě. Z výše uvedeného vyplývá, že se tak zpravidla jedná o věci menších rozměrů, jež 

zaměstnanec používá opakovaně, a proto je zaměstnavatel z praktických důvodů, aby je nemusel 

zaměstnanci při každodenním příchodu do práce vydávat, svěřil zaměstnanci. Příkladmo se jedná 

o nářadí, brašnu na nářadí, různé nástroje, přístroje, ochranné pomůcky, pracovní oděv i obuv, ale 

často i notebooky a mobilní telefony. Naopak znaky svěřených věcí dle ustanovení o odpovědnosti 

za jejich ztrátu nenaplňují stroje, motorová vozidla, vybavení kanceláří nábytkem, ale ani 

předměty, jež k výkonu práce užívají též další zaměstnanci.159 

Zákoník práce nijak neomezuje možnou hodnotu nebo množství svěřovaných věcí, za 

které má zaměstnanec nést odpovědnost, nicméně ke svěření těchto věcí zaměstnanci musí dojít 

oproti jeho podpisu, tedy jednostrannému právnímu jednání. Aby takovému zaměstnanci vznikla 

povinnost nahradit škodu vzniklou ztrátou svěřených věcí, musí dojít ke splnění všech 

následujících předpokladů: 

- písemné potvrzení o převzetí svěřené věci nebo dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených 

věcí, pokud cena věci přesahuje částku 50.000 Kč, 

- vznik škody v podobě ztráty svěřené věci, 

- zavinění zaměstnance, které se předpokládá. 

Z požadovaného písemného potvrzení o převzetí svěřené věci musí být patrno, o jakou 

věc se jedná, a musí být zaměstnancem podepsáno. Na základě jednoho písemného potvrzení je 

 
159 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 989. 
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možné zaměstnanci svěřit i více věcí za předpokladu, že jsou v něm všechny tyto věci individuálně 

uvedeny. 

Co se týká dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, kterou jsou zaměstnavatel se 

zaměstnancem povinni uzavřít v případě, kdy zaměstnavatel svěřuje zaměstnanci věc, jejíž cena 

přesahuje částku 50.000 Kč, jsou některé podmínky této dohody obdobné jako u dohody 

o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Dohoda musí mít též 

písemnou formu, jinak je neplatná. Zaměstnanci, jenž ji uzavírá, musí být alespoň osmnáct let 

a jeho svéprávnost nesmí být omezena. Pokud byla svéprávnost zaměstnance omezena, nesmí za 

něj zástupce uzavřít tuto dohodu o odpovědnosti. V této dohodě se zaměstnanec zavazuje nahradit 

zaměstnavateli škodu v případě, že dojde ke ztrátě svěřené věci.  

V případě, že zaměstnavatel nevytvoří vhodné podmínky, aby zaměstnanec mohl 

zabezpečit svěřené věci, jejichž cena je vyšší než 50.000 Kč, proti ztrátě, může zaměstnanec dle 

ustanovení § 256 zákoníku práce od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí odstoupit. 

Takové odstoupení musí mít písemnou formu. Okamžikem odstoupení zaměstnance od dohody 

o odpovědnosti zaniká jeho závazek z dohody vyplývající, přičemž za okamžik odstoupení 

zaměstnance se považuje den jeho doručení zaměstnavateli. Zaměstnanec však může ve svém 

odstoupení od dohody o odpovědnosti uvést i datum pozdější, potom se za den odstoupení 

považuje zaměstnancem uvedené pozdější datum.  

Jak vyplývá z povahy této odpovědnosti zaměstnance za škodu, jeho povinnost nahradit 

škodu je dána, jen dojde-li ke ztrátě svěřené věci. Obdobně jako u odpovědnosti zaměstnance za 

schodek je i zde zavinění zaměstnance presumováno. Pokud nedojde ke ztrátě svěřené věci, ale 

pouze k jejímu poškození, nese zaměstnanec odpovědnost za takto způsobenou škodu jen dle 

ustanovení o obecné odpovědnosti v případě, že dojde ke splnění všech předpokladů jejího vzniku. 

Dokud se neprokáže, že došlo ke ztrátě svěřené věci, má zaměstnavatel právo domáhat se ochrany 

svého vlastnického práva vydáním věci. Až pokud je zřejmé, že zaměstnanec věc nemá, může se 

zaměstnavatel domáhat po zaměstnanci náhrady škody.160 Navíc dle judikatury Nejvyššího soudu 

může mít nevrácení svěřené věci na výzvu zaměstnavatele za následek ukončení pracovního 

poměru, a to dokonce až jeho okamžitým zrušením.161 

Zaměstnanec se však může odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zprostit, pokud 

prokáže, že ke ztrátě věcí došlo zcela nebo částečně bez jeho zavinění. Typickým příkladem je 

situace, kdy zaměstnavatel nevytvoří zaměstnanci podmínky potřebné pro řádnou úschovu svěřené 

věci (uzamykatelnou skříňku přístupnou pouze zaměstnanci, uzamykatelná zásuvka apod.), 

 
160 Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky ze dne 28. 3. 1975, sp. zn. Cpj 34/74. 
161 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 2006, sp. zn. 21 Cdo 2832/2005. 
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přičemž ztráta svěřené věci byla důsledkem těchto nedostatečných podmínek. Je tedy povinností 

zaměstnavatele takové podmínky vytvořit. Dále zaměstnanec nenese odpovědnost za ztrátu 

svěřených věcí v případě jejich odcizení vloupáním, pokud zaměstnanec nepřispěl k odcizení tím, 

že porušil své pracovní povinnosti.162 

K zániku závazku vyplývajícího z této dohody dochází kromě výše uvedených případů 

i při ztrátě svěřené věci, pokud zaměstnanec nahradí škodu, kterou touto ztrátou způsobil 

zaměstnavateli, a dále při vrácení svěřené věci zaměstnavateli za trvání pracovního poměru. 

Závazek z dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci zaniká nejpozději dnem, kdy dochází ke 

skončení pracovního poměru. Je ale třeba dodat, že samotným skončením pracovního poměru 

nedochází k zániku nesplněné povinnosti zaměstnance k náhradě škody způsobené zaměstnavateli 

ztrátou svěřené věci, případně nezaniká ani zaměstnancova povinnost vydat zaměstnavateli 

svěřenou věc, pokud ji má i po skončení pracovního poměru u sebe.  

 

5.3.4.1. Rozsah náhrady škody při odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí 

Úpravu rozsahu náhrady škody u odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených věcí 

nalezneme v ustanovení § 259, přičemž zaměstnanec je povinen nahradit takovou škodu v plné 

výši, stejně jako je tomu u individuální odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených 

hodnotách, které je povinen vyúčtovat. Pro účely určení výše škody na svěřené věci se vychází 

z její obvyklé ceny v době poškození nebo ztráty, přičemž se zohledňují náklady, které musel 

účelně vynaložit poškozený zaměstnavatel k obnovení nebo nahrazení funkce této věci. 

Nejjednodušším způsobem určení obvyklé ceny věci je dohoda poškozeného zaměstnavatele se 

zaměstnancem, pokud ta ovšem není možná, zpravidla se určuje na základě znaleckého posudku. 

Pro úplnost je třeba uvést, že nelze při určení ceny věci vycházet z její hodnoty dle účetních 

záznamů, tedy tzv. účetní hodnoty, protože ta bývá často nižší a v některých případech dokonce 

nulová, ačkoliv tržní cena takové věci s ohledem na její stav obvykle nulová není.163 

 

5.3.4.2. Praktické příklady odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí 

Tak jako všechny ostatní druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli byla i odpovědnost za ztrátu svěřených věcí v mnoha případech soudy posuzována.  

Typickým příkladem, ve kterém bude zaměstnanec odpovědný za ztrátu svěřené věci, je 

případ, kdy zaměstnanec proti písemnému potvrzení převezme od zaměstnavatele mobilní telefon, 

 
162 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 989. 
163 Tamtéž. S. 1086. 
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který si běžně nosí s sebou domů. Tento telefon zapomene v restauračním zařízení a když se pro 

něj vrátí, telefon se na místě již nenachází. V tomto případě tedy zaměstnanec nese odpovědnost 

za ztrátu svěřeného mobilního telefonu a musí zaměstnavateli nahradit škodu, jež odpovídá 

obvyklé ceně tohoto telefonu s přihlédnutím k jeho opotřebení, v plné výši. 

 

Judikatura: Vztah odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů k obecné odpovědnosti zaměstnance 

Nejvyšší soud se v minulosti zabýval případem, jehož skutkové okolnosti byly 

následující. Zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele jako vedoucí autoservisu, přičemž převzal 

různé pracovní nástroje. Zaměstnavatel při provedené kontrole zjistil, že předmětné nástroje 

v dílně chybí. Zaměstnanec se bránil tvrzením, že za ztrátu svěřených věcí neodpovídá, neboť je 

nepřevzal oproti písemnému potvrzení, s těmito předměty ani osobně nedisponoval, protože byly 

určené pro výkon práce dalších zaměstnanců.  

Soud na základě výše uvedeného skutkového stavu judikoval, že pokud zaměstnavatel 

požaduje po zaměstnanci náhradu škody, a to na základě jeho odpovědnosti za ztrátu svěřených 

věcí, a během soudního řízení se zjistí, že zaměstnavatel nesvěřil věci zaměstnanci oproti 

písemnému potvrzení, soud musí dále zkoumat, zda zaměstnanec neodpovídá za vzniklou škodu 

zaměstnavateli z důvodu své obecné odpovědnosti za škodu.164 

 

5.4 Určení, projednání a snížení výše náhrady škody 

Výši náhrady škody, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje, určuje sám 

zaměstnavatel. Pokud ovšem škodu způsobil vedoucí zaměstnanec, jenž je statutárním orgánem, 

nebo jeho zástupce, sám nebo společně s podřízeným zaměstnancem, musí výši náhrady škody 

určit osoba, která statutární orgán nebo jeho zástupce do funkce ustanovila. 

Výši náhrady škody, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje, musí zaměstnavatel 

se zaměstnancem projednat a písemně mu ji oznámit, a to zpravidla ve lhůtě do 1 měsíce od zjištění 

vzniklé škody a povinnosti zaměstnance k její náhradě.  

Zaměstnavatel může se zaměstnancem uzavřít písemnou dohodu, jejímž předmětem je 

způsob náhrady škody; tato dohoda musí obsahovat výši náhrady škody, kterou zaměstnavatel po 

zaměstnanci požaduje. Pokud však výše požadované náhrady škody převyšuje částku 1.000 Kč, 

musí zaměstnavatel obsah této dohody, včetně způsobu náhrady škody, projednat s odborovou 

organizací. Samotné oznámení zaměstnavatelem požadované výše náhrady škody je významné za 

předpokladu, že zaměstnanec shledá zaměstnavatelem požadovanou výši náhrady škody za 

 
164 Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky ze dne 29. 6. 1981, sp. zn. 4 Cz 15/81. 
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oprávněnou, a  povinnost nahradit škodu tedy uzná co do důvodu a výše, protože dojde k plnění 

předpokladu pro uzavření výše uvedené dohody o způsobu náhrady škody. Zmíněné určování výše 

náhrady škody, její projednání se zaměstnancem, a dokonce i požadovaná součinnost s odborovou 

organizací mají pouze pořádkovou povahu a nejsou nezbytné pro uplatňování nároku na náhradu 

škody.165 

Pokud zaměstnanec písemně uzná peněžitý nárok zaměstnavatele, a to co do důvodu 

a výše, promlčí se tento nárok dle ustanovení občanského zákoníku o zajištění závazků za deset 

let ode dne, kdy k znání došlo.166 V případě, že zaměstnanec v uznání stanoví dobu, do které 

náhradu škody zaplatí, promlčí se právo zaměstnavatele na náhradu škody za deset let od 

posledního dne stanovené doby. Dále lze na tento pracovněprávní vztah aplikovat další ustanovení 

občanského zákoníku, které stanoví, že dluh uznaný co do důvodu a výše v rozsahu jeho uznání 

v době uznání trvá.167 K problematice uznání pracovněprávních nároků Nejvyšší soud judikoval 

následující: „Protože peněžitý nárok může co do důvodu a výše uznat jen ten, kdo je povinen nárok 

uspokojit, je nepochybné, že nemůže být uznán (s důsledky vyplývajícími z ustanovení § 263 odst. 2 

věty první zák. práce) nárok, který nikdy nevznikl. Od neexistujícího nároku je třeba odlišit nárok, 

který má v budoucnu vzniknout nebo který vznikl a teprve po uznání se stane splatným; takovéto 

nároky může ten, kdo je povinen nároky uspokojit, písemně uznat co do důvodů a výše, i když 

v době uznání ještě nevznikly nebo se dosud nestaly splatnými.“168 Současně je třeba dodat, že 

pokud zaměstnanec uzná vedle vzniklých nároků zaměstnavatele i nároky, které nikdy nevznikly, 

nejsou tím právní účinky uznání vzniklých nároků dotčeny.169 

Co se týká rozlišení mezi uznáním závazku zaměstnance k náhradě škody způsobené 

zaměstnavateli a dohodou o narovnání, k tomu Nejvyšší soud uvádí, že: „Dojde-li ještě dříve, než 

zaměstnanec uzná svůj závazek k náhradě škody v určené výši a přistoupí na dohodu o způsobu 

její úhrady, mezi účastníky k jednání, kterým si vyjasňují svá rozdílná stanoviska k otázkám 

odpovědnosti zaměstnance, tedy k jednání směřujícímu k odstranění pochybností, rozporů 

a docílení vzájemných ústupků, jde o dohodu, jíž si účastníci upravili nároky mezi nimi sporné. 

S takovou dohodou, mající povahu narovnání, je spojen zánik původního závazku zaměstnance 

k náhradě škody a jeho nahrazení novým závazkem, jehož právní důvod spočívá v dohodě 

(narovnání), nikoli v odpovědnosti zaměstnance za způsobenou škodu.“170 

 
165 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1001. 
166 Ustanovení § 639 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
167 Ustanovení § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
168 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2004, sp. zn. 21 Cdo 233/2004. 
169 Tamtéž. 
170 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 5. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2697/2003. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2v6nrvfzygmmrwgm
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5.4.1 Moderační právo soudu 

Zákoník práce ve svém ustanovení § 264 stanoví právo soudu přiměřeně snížit výši 

náhrady škody požadovanou zaměstnavatelem po zaměstnanci, a to z důvodů zvláštního zřetele 

hodných. Jeho podstatou je možnost soudu snížit zaměstnavatelem požadovanou výši náhrady 

škody tak, aby přiznaná náhrada škody odpovídala tomu, co lze v daném případě po zaměstnanci 

spravedlivě požadovat. 

Jelikož je hypotéza výše zmíněné právní normy abstraktní, je ponecháno soudu, aby podle 

svého uvážení individuálně v každém z případů stanovil, co považuje za důvody zvláštního zřetele 

hodné z předem neomezeného okruhu okolností. Definici důvodů zvláštního zřetele hodných 

nenalezneme v žádném pracovněprávním předpise, nicméně soud může přihlédnout např. 

k okolnostem vzniku škody, charakteru, formě nebo míře zavinění škody a dále též k osobním 

sociálním a majetkovým poměrům zaměstnance nebo k poměrům zaměstnavatele.171 

Splnění zákonných předpokladů pro snížení požadované náhrady škody musí soud při 

rozhodování o nároku zaměstnavatele na náhradu škody způsobené zaměstnancem zkoumat vždy 

i bez návrhu, protože uvedené ustanovení tvoří dohromady s ustanoveními upravujícími 

předpoklady vzniku nároku (respektive jeho maximální výši) celkovou skutkovou podstatu, která 

upravuje povinnost zaměstnance nahradit škodu zaměstnavateli.172 

Pro užití moderačního práva musí být nejprve zjištěna výše škody, za kterou nese 

zaměstnanec odpovědnost. Soud nemůže při snížení náhrady škody zohledňovat porušení 

povinností ze strany zaměstnavatele nebo spoluzavinění dalších zaměstnanců, protože by byly 

zohledněny v podstatě duplicitně, neboť se tyto okolnosti zohledňují v rámci ustanovení § 257 

odst. 4 a 5 zákoníku práce. Obdobně je tomu i u odpovědnosti zaměstnance za schodek na 

hodnotách svěřených mu k vyúčtování v případě, kdy zaměstnanec prokáže, že část schodku 

nezavinil.173 Pokud soud využije moderačního práva, je nezbytné tak učinit před tím, než zohlední 

limity výše požadované náhrady škody. V případě škody velkého rozsahu nebo vysokého schodku 

je totiž rozdíl mezi výší škody, za kterou zaměstnanec ve skutečnosti odpovídá, a zákonným 

limitem tak podstatnou okolností, že pokud by došlo k dalšímu snížení náhrady škody ještě dále 

pod stanovený limit z důvodu zmírňovacího práva, nebyl by naplněn zákonný požadavek, aby 

snížení výše náhrady škody bylo přiměřené.174 

 

 
171 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 10. 2011, sp. zn. 21 Cdo 2511/2010. 
172 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2004, sp. zn. 21 Cdo 1330/2004. 
173 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 10. 2011, sp. zn. 21 Cdo 2511/2010. 
174 BĚLINA, Miroslav, DRÁPAL, Ljubomír. Zákoník práce: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019. 1508 s. 

ISBN 978-80-7400-759-0. S. 1003. 
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5.5 Promlčení nároku zaměstnavatele na náhradu škody 

Na promlčení nároku zaměstnavatele na náhradu škody, kterou mu způsobil zaměstnanec, 

se použije na základě subsidiarity občanský zákoník. Dle jeho ustanovení subjektivní promlčecí 

lhůta činí tři roky.  

Pro počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty je podstatné, kdy se zaměstnavatel dozví 

o vzniku škody a o tom, který zaměstnanec za ni odpovídá. Dle judikatury přitom není nezbytné, 

aby zaměstnavatel znal přesnou výši škody. Nejvyšší soud mimo jiné uvádí, že: „Poškozený se 

dozví o škodě, jakmile zjistí skutkové okolnosti, z nichž lze dovodit vznik škody a orientačně 

(přibližně) i její rozsah (tak, aby bylo možné určit přibližně výši škody v penězích) a není třeba, 

aby znal rozsah (výši) škody přesně (např. na základě odborného posudku).“175 

Objektivní lhůta je potom obecně desetiletá, avšak výjimkou je, pokud zaměstnanec 

způsobí škodu úmyslně. V takovém případě se nárok zaměstnavatele na její náhradu promlčí 

nejpozději v objektivní lhůtě, která trvá patnáct let. Pro začátek běhu objektivní promlčecí lhůty je 

rozhodný den vzniku škody, respektive den, kdy se škoda projevila. První den objektivní promlčecí 

lhůty tak začíná běžet následující den po dni, v němž tato škoda vznikla, respektive se projevila. 

Tento den přitom nemusí být nezbytně shodný se dnem, kdy nastala událost, která zapříčinila vznik 

škody, protože se škoda nemusela projevit ihned, ale až s odstupem času. 

Na základě výše vymezených lhůt lze říci, že nárok zaměstnavatele se promlčí v té lhůtě, 

která uplyne jako první. 

 

5.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 

Jelikož některá povolání s sebou nesou větší riziko způsobení škody, využívají často 

takoví zaměstnanci možnosti uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

povolání, čímž značně zvyšují svou ochranu. Pojištění zaměstnance při výkonu povolání se 

vztahuje na obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, přičemž 

výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až částky odpovídající 

čtyřapůlnásobku průměrného měsíčního výdělku. Subjektů nabízejících takové pojistné produkty 

je na trhu několik; jejich jednotlivé produkty se více či méně liší, a to zejména v rozsahu pojistného 

krytí a ve výši limitů pojistného plnění. U rozsahu pojistného krytí je potom důležité dbát na 

výluky z pojištění, přičemž k těm nejčastějším patří škoda, kterou zaměstnanec způsobil úmyslně, 

škoda, kterou způsobil pod vlivem alkoholických či jiných psychotropních látek, nebo škoda 

způsobená v rámci stávky apod. 

 
175 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2011, sp. zn. 25 Cdo 224/2010. 
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Obvyklou součástí pojistné smlouvy je potom spoluúčast zaměstnance, na základě níž se 

vypočítá částka, kterou se bude na náhradě škody podílet zaměstnanec a kterou pojišťovna. 

V některých případech je možné spoluúčast stanovit i pevnou částkou.  

Co se týká výše limitů pojistného plnění, ta se pohybuje zpravidla mezi 35.000 až 

700.000 Kč. Ceny pojistného se značně liší v závislosti na rozsahu pojistného krytí, výši limitů 

pojistného plnění nebo míry spoluúčasti zaměstnance. 

Tento pojistný produkt přináší jisté výhody jak pro zaměstnance, kterého chrání, tak i pro 

zaměstnavatele, neboť mu dává alespoň částečnou záruku toho, že mu bude způsobená škoda 

nahrazena.176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176 Internet Info, s. r. o., www.mesec.cz, NEJEDLÁ, Jana. Jak vybrat pojištění odpovědnosti při výkonu povolání? 

[online]. [cit. 29. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.mesec.cz/clanky/jak-vybrat-pojisteni-odpovednosti-pri-vykonu-

povolani/. 

http://www.mesec.cz/
https://www.mesec.cz/clanky/jak-vybrat-pojisteni-odpovednosti-pri-vykonu-povolani/
https://www.mesec.cz/clanky/jak-vybrat-pojisteni-odpovednosti-pri-vykonu-povolani/
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6. Srovnání právní úpravy odpovědnosti zaměstnance za škodu v České 

republice a na Slovensku 

V této kapitole se zabývám stručnou komparací právní úpravy odpovědnosti zaměstnance 

za škodu způsobené zaměstnavateli v České republice a na Slovensku. Ta je v obou státech velice 

podobná, a to zejména s ohledem na historický vývoj obou zemí, kdy až do 31. 12. 1992 byla tato 

problematika upravena jednotně v zákoně č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, což znamená, že se 

slovenská pracovněprávní úprava vyvíjela stejně jako úprava česká, a to včetně institutu 

odpovědnosti zaměstnance za škodu. Jelikož jsou si tyto dvě právní úpravy podobné, a též 

s ohledem na minimální jazykovou bariéru, lze poměrně jednoduše komparovat jednotlivá 

zákonná ustanovení v původním znění.  

Od roku 2001 je však odpovědnost zaměstnance za škodu upravena v zákoně č. 311/2001 

Zb., zákonníku práce (dále jen „slovenský zákoník práce“). Tento pracovněprávní předpis je platný 

od 2. 7. 2001 a účinnosti nabyl dne 1. 4. 2002.  

Dle ustanovení § 1 odst. 3 slovenského zákoníku práce se na individuální pracovněprávní 

vztahy v souvislosti s výkonem závislé práce fyzických osob pro právnické osoby nebo fyzické 

osoby a kolektivní pracovněprávní vztahy vztahují všeobecná ustanovení občanského zákoníku. 

 Co se týká samotné odpovědnosti zaměstnance za škodu, která je upravena v ustanoveních 

§ 179 a následujících, předchází jí, stejně jako v české právní úpravě, ustanovení o generální 

a speciální prevenční povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Těmito ustanoveními tak začíná 

část osmá slovenského zákoníku práce, která je nazvána „Náhrada škody“.  

Dle ustanovení o generální prevenci má zaměstnanec povinnost počínat si tak, aby 

nedocházelo k ohrožení života, zdraví a poškození majetku anebo k jeho zničení ani 

k bezdůvodnému obohacení. Obsahem speciální prevence zaměstnance je potom jeho povinnost 

upozornit vedoucího zaměstnance na případ hrozící škody a dále má zaměstnanec povinnost 

zakročovací v případě, kdy je zákroku třeba k odvrácení hrozící škody, pokud mu v tom nebrání 

důležité okolnosti anebo pokud tím nevystaví vážnému ohrožení sebe, ostatní zaměstnance nebo 

osoby blízké. Pokud zaměstnanec zjistí, že nemá zaměstnavatelem vytvořené potřebné pracovní 

podmínky, je povinen tuto skutečnost oznámit vedoucímu zaměstnanci. 

Obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli upravuje 

ustanovení § 179 slovenského zákoníku práce, dle něhož nese zaměstnanec odpovědnost za škodu, 

již způsobil tím, že porušil své povinnosti při plnění pracovních úloh nebo v přímé souvislosti 

s ním, a to zaviněně. Jelikož principy odpovědnosti ve slovenské právní úpravě odpovídají 

principům českým, jsou shodné i zákonné předpoklady vzniku obecné odpovědnosti zaměstnance, 

kterými jsou vznik škody, zaviněné protiprávní jednání zaměstnance a příčinná souvislost mezi 
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tímto jednáním a vznikem škody. Tak jako je tomu v české právní úpravě, i v té slovenské jsou 

ustanovení o obecné odpovědnosti zaměstnance ve vztahu subsidiarity k ustanovením upravujícím 

jednotlivé druhy zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu. Co se týká maximální možné výše 

náhrady škody, kterou může dle ustanovení o obecné odpovědnosti zaměstnavatel po zaměstnanci 

požadovat, ta dle slovenského zákoníku práce odpovídá čtyřnásobku průměrného měsíčního 

výdělku, zatímco dle české právní úpravy dokonce čtyřapůlnásobku. 

V ustanovení § 181 slovenského zákoníku práce nalezneme úpravu odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou porušením jeho povinnosti upozornit na hrozící škodu nebo 

zakročit proti hrozící škodě, ačkoliv ji slovenský zákoník práce podřazuje pod obecnou, respektive 

všeobecnou odpovědnost. Obdobné ustanovení obsahuje i český zákoník práce, avšak s rozdílným 

limitem pro výši náhrady škody. Slovenská právní úprava je v tomto ohledu k zaměstnancům 

méně přívětivá, neboť zaměstnanec odpovídá za škodu až do výše čtyřnásobku průměrného 

měsíčního výdělku. Oproti tomu česká úprava limituje výši náhrady škody trojnásobkem 

průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. V odst. 3 výše zmíněného ustanovení potom 

slovenská právní úprava zužuje odpovědnost zaměstnance, když stanoví, že zaměstnanec nenese 

odpovědnost za škodu vyplývající z podnikatelského rizika. Jelikož slovenský zákoník práce 

pojem podnikatelské riziko nedefinuje, je dle judikatury Nejvyššío soudu SR možné při jeho 

vymezení částečně vycházet z důvodové zprávy k zákoníku práce z roku 1965, 

která podnikatelské riziko, které bylo dříve označováno jako hospodářské riziko, charakterizovala 

jako škody a ztráty, jež vznikají nepatrným přehlédnutím nebo nepozorností a které nepřesahují 

určené procento výrobků, a dále škody způsobené při zkušební výrobě. Riziko v tomto smyslu je 

tedy možné charakterizovat jako možnost negativních důsledků názorů (chování) zaměstnance, 

které se může projevit také v jeho rozhodovací činnosti. Do podnikatelského rizika se obvykle 

zahrnují též škody způsobené přirozenými vlastnostmi výrobků a materiálů.177 

Co se týká obdobné ochrany zaměstnance, respektive omezení jeho odpovědnosti 

v takových případech, dle českého zákoníku práce je třeba aplikovat obecné ustanovení § 1a odst. 

1 písm b), dle něhož má zaměstnavatel zajistit zaměstnanci uspokojivé a bezpečné podmínky pro 

výkon práce, popř. ustanovení § 248 odst. 1, které stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit 

zaměstnanci takové pracovní podmínky, aby mohl řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení 

zdraví a majetku. Nicméně je třeba dodat, že obdobná ustanovení obsahuje i slovenský zákoník 

práce, tudíž obecná odpovědnost zaměstnance dle slovenské právní úpravy je s ohledem na její 

omezení v případě škody vyplývající z podnikatelského rizika pojata úžeji než úprava česká.  

 
177 Rozsudek Nejvyššího soudu Slovenské republiky ze dne 25. 9. 2007, č. j. 5 Cdo 244/2008. 
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Obdobně jako v českém zákoníku práce najdeme i v tom slovenském úpravu 

odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat. Tento druh zvláštní odpovědnosti zaměstnance stojí na stejných principech jako v české 

právní úpravě, tzn. že zavinění zaměstnance se při vzniku schodku předpokládá, pro odpovědnost 

zaměstnance je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti v písemné formě, nezbytná je existence 

pracovněprávního vztahu a samozřejmě vznik škody v podobě schodku, ke které došlo při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Shodně je upraven i požadavek na minimální 

věk zaměstnance uzavírajícího dohodu o odpovědnosti, tedy 18 let. Nicméně ve slovenském 

zákoníku práce nenajdeme toto ustanovení zařazené do části upravující odpovědnost zaměstnance 

za škodu, konkrétně dohodu o hmotné odpovědnosti jako v české úpravě, ale nalezneme je mezi 

všeobecnými ustanoveními týkajícími se zaměstnance v § 11 odst. 3. Jedná se však pouze o rozdíl 

v systematice slovenského zákoníku práce oproti českému. Naproti tomu obsahovým rozdílem 

institutu odpovědnosti zaměstnance za schodek je odlišná lhůta stanovená pro možnost 

zaměstnance odstoupit od dohody o odpovědnosti, a to v případě, kdy zaměstnavatel neodstraní 

závady v pracovních podmínkách, jež brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami, 

přestože jej zaměstnanec na takovou skutečnost písemně upozornil. Dle slovenského zákoníku 

práce činí výše zmíněná lhůta jeden měsíc, naproti tomu český zákoník práce je ve vztahu 

k zaměstnavateli přísnější, když zaměstnanec může od dohody odstoupit již po patnácti dnech od 

neodstranění závad zaměstnavatelem. Větších rozdílů v úpravě odpovědnosti zaměstnance za 

schodek mezi českou a slovenskou právní úpravou nenajdeme. Je ale třeba dodat, že jak v českém, 

tak i ve slovenském zákoníku práce najdeme ustanovení, dle kterého se zaměstnanec zprostí 

odpovědnosti za schodek, pokud zaměstnavatel zanedbáním svých povinností znemožnil 

zaměstnanci se svěřenými hodnotami nakládat. Z uvedeného vyplývá, že bez ohledu na výše 

uvedené lhůty je v zájmu zaměstnavatele splnit své povinnosti co nejdříve, neboť v opačném 

případě ani před uplynutím lhůty zaměstnanec za schodek v rozsahu zaviněném porušením 

povinností zaměstnavatele neodpovídá.  

Posledním druhem zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu je odpovědnost 

zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů, již slovenský zákoník práce upravuje v ustanovení 

§ 185, dle kterého zaměstnanec odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků 

a jiných podobných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na základě písemného potvrzení. 

Zaměstnanec se zbaví odpovědnosti úplně nebo zčásti, jestliže prokáže, že ztráta vznikla úplně 

nebo zčásti bez jeho zavinění. Z výše uvedeného je zřejmé, že slovenská právní úprava se od české 
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výrazně neliší. Tak tomu bylo až do roku 2011, kdy bylo novelou178 slovenského zákoníku práce 

rozšířeno ustanovení § 185 o třetí odstavec, dle kterého zaměstnavatel může po dohodě se zástupci 

zaměstnanců vymezit okruh zaměstnanců, s nimiž může dohodnout povinnost, aby si nechali 

pojistit předmět, jejž jim zaměstnavatel svěřil, a to pro případ ztráty nebo zničení. Toto doplněné 

ustanovení bylo následně novelizováno179 ještě v roce 2012, kdy je nově upravena i možnost 

zaměstnavatele za stejných podmínek stanovit i okruh zaměstnanců, kterým sám nechá pojistit 

předměty jim svěřené. Jiné rozdíly v právní úpravě odpovědnosti zaměstnance za svěřené 

předměty (respektive v české právní úpravě již věci) nejsou. Navíc je třeba dodat, že uvedené 

ustanovení ve slovenské právní úpravě pouze dává možnost zaměstnavateli a zaměstnanci 

dohodnout se na pojištění předmětů, avšak možnost takovéto dohody vyplývá již ze samotné 

podstaty soukromoprávního vztahu za předpokladu, že není v rozporu se zákonem. 

Dalším rozdílem, který byl zmíněn již v komparaci obecné odpovědnosti zaměstnance 

v České republice a na Slovensku, je právní úprava rozsahu náhrady škody, jež se jeví ve 

slovenském pracovněprávním kodexu jako méně komplikovaná, neboť sjednocuje limitaci výše 

náhrady škody v případě obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu a odpovědnosti zaměstnance 

za škodu způsobenou porušením jeho povinnosti upozornit na hrozící škodu nebo zakročit proti 

hrozící škodě, a to na čtyřnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před porušením 

povinnosti. Oproti tomu – jak už bylo konstatováno výše – česká právní úprava vychází 

z předcházející právní úpravy a stanoví u obecné odpovědnosti zaměstnance maximální výši 

náhrady škody na čtyřapůlnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením 

povinnosti a u odpovědnosti za nesplnění povinnosti k odvrácení škody na trojnásobek jeho 

průměrného měsíčního výdělku. 

Co se týká rozsahu náhrady škody v případě úmyslného jednání zaměstnance, dle 

slovenské právní úpravy může zaměstnavatel kromě skutečné škody požadovat též náhradu ušlého 

zisku, avšak pouze za předpokladu, že by její neuhrazení odporovalo dobrým mravům. Česká 

právní úprava se jeví pro zaměstnance jako příznivější, když v případě úmyslně způsobené škody 

dává zaměstnavateli možnost požadovat i náhradu ušlého zisku, a to bez dalšího. 

Na závěr komparace právních úprav obsažených ve slovenském a českém zákoníku práce 

bych chtěl zmínit ještě jeden rozdíl, jímž je absence úpravy moderačního práva soudu ve vztahu 

k výši náhrady škody způsobené zaměstnancem ve slovenském zákoníku práce. Nicméně jak bylo 

 
178 Zákon č. 257/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších 

predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinný od 1. 1. 2012. 
179 Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Účinný od 1. 1. 2013. 
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uvedeno v úvodu této kapitoly, jelikož komparované právní úpravy vychází ze stejného základu, 

tedy zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, podstaty jednotlivých druhů odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli jsou shodné a rozdíly zmíněné u jejich 

jednotlivých ustanovení jsou v kontextu komparovaných úprav spíše menší. 
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7. Návrhy de lege ferenda 

Níže uvedené návrhy na případné zlepšení právní úpravy oblasti odpovědnosti 

zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli obsažené v zákoníku práce nebudou většího 

rozsahu, nýbrž budou sledovat spíše drobné změny, neboť právní úprava této oblasti je velice 

konstantní a v praxi funkční, proto také byla z podstatné části převzata z předchozího 

pracovněprávního kodexu, přičemž i slovenská právní úprava se od ní příliš neodchýlila. Na 

druhou stranu je třeba zmínit, že ne vždy je vhodné převzít ustanovení z ověřené právní úpravy, 

pokud již nereflektuje změny, ať už společenské, nebo ekonomické. 

 

Zvýšení částky podmiňující povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací výši 

a způsob náhrady škody (ust. § 263 odst. 3 zákoníku práce) 

První návrh de lege ferenda se týká požadavku zákoníku práce v ustanovení § 263 odst. 3, 

dle kterého má zaměstnavatel povinnost projednat s odborovou organizací výši náhrady škody, 

kterou po zaměstnanci požaduje, a dále též obsah dohody o způsobu její úhrady, pokud výše 

náhrady převyšuje částku 1.000 Kč. Ačkoliv má toto ustanovení spíše pořádkovou povahu 

a splnění jím stanovených povinností není nezbytné pro uplatnění nároku na náhradu škody 

zaměstnavatele, mělo by být zmíněné ustanovení i přesto dodržováno, a tudíž je třeba, aby 

odpovídalo současné době. K uvedenému ustanovení je třeba dodat, že vychází z předcházející 

právní úpravy. Jako zcela nepřiměřenou vidím stanovenou částku 1.000 Kč, neboť je nedůvodně 

nízká. Částka byla stanovena od účinnosti předchozího zákoníku práce dne 1. 1. 1966 ve výši 

500 Kčs. Pokud bychom tuto hodnotu porovnali s průměrnou mzdou v tehdejší době, která činila 

1.453 Kčs,180 limitace zakotvená zákoníkem práce pro povinnost zaměstnavatele projednat výši 

náhrady škody a obsah dohodo o způsobu její náhrady s odborovou organizací v poměru 

k průměrné mzdě činila přibližně její jednu třetinu (34,4 %). 

Novelou předchozího zákoníku práce byla v roce 1988 částka 500 Kčs zdvojnásobena na 

1.000 Kčs. Pokud bychom tuto částku opět porovnali s tehdejší průměrnou mzdou, která 

dosahovala částky 3.095 Kčs,181 opět se pohybujeme přibližně v její jedné třetině (32,3 %). 

Od zmíněné novely zákoníku práce na konci osmdesátých let minulého století již nebyla 

zmíněná hranice 1.000 Kč zvýšena, a to ani v novém zákoníku práce. 

 
180 ČSÚ, Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v civilním sektoru národního hospodářství podle ekonomické 

činnosti (sekce OKEČ) a sfér, 1955 – 1992 [online]. [cit. 4.11.2020]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/documents/10180/35067255/1100251539.pdf/afd4b303-aa1d-42f6-a1e8-

8bab1b3f58ae?version=1.1  
181 Tamtéž. 

https://www.czso.cz/documents/10180/35067255/1100251539.pdf/afd4b303-aa1d-42f6-a1e8-8bab1b3f58ae?version=1.1
https://www.czso.cz/documents/10180/35067255/1100251539.pdf/afd4b303-aa1d-42f6-a1e8-8bab1b3f58ae?version=1.1
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Pokud bylo cílem zákonodárce případně zvýšit ochranu zaměstnance tím, že v případě 

škody způsobené zaměstnavateli a její náhrady převyšující určitou částku je nezbytné zapojit 

odborovou organizaci, jakožto nejvýznamnějšího zástupce zaměstnanců, přičemž povinnost 

součinnosti odborové organizace podmínil stanovením limitu výše požadované náhrady škody, 

měl by tento limit odpovídat současné situaci. Dle mého názoru jen nepatrná část škod způsobená 

zaměstnancem zaměstnavateli a z toho vyplývající její náhrada požadovaná zaměstnavatelem bude 

pod limitem 1.000 Kč. Domnívám se tedy, že částka stanovená v této výši je zbytečná a zákoník 

práce by měl stanovit povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou organizací výši náhrady 

škody požadovanou zaměstnavatelem a způsob její náhrady bez ohledu na její výši nebo naopak 

částku stanovenou v ustanovení § 263 odst. 3 zákoníku práce navýšit, a to několikanásobně. Pokud 

bychom vycházeli opět z průměrné mzdy ve druhém čtvrtletí roku 2020, která činila 34.271 Kč,182 

dle mého názoru by částka podmiňující povinnost zaměstnavatele projednat s odborovou 

organizací výši náhrady škody a způsob její náhrady měla činit např. 10.000 Kč. Opět by se jednalo 

přibližně o třetinu průměrné mzdy (29,1 %).  

 

Povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o možnostech pojištění odpovědnosti 

zaměstnance z výkonu povolání 

Mým druhým návrhem de lege ferenda je zavést povinnost zaměstnavatele informovat 

zaměstnance o možnostech pojištění odpovědnosti zaměstnance z výkonu povolání, a to zejména 

v případě odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat. Kromě toho, že existují profese, pro které je pojištění povinné ze zákona (např. advokát, 

notář, soudní exekutor, veterinární lékař, stomatolog, daňový poradce…), nalezneme i mnoho 

dalších profesí, pro něž zákon povinné pojištění nestanoví, avšak je pro ně vhodné s ohledem na 

výšší riziko vzniku škody. Takovou profesí může být např. prodavač/prodavačka, neboť denně 

přichází do styku s finančními prostředky často v řádu desetitisíců, přičemž právě u této profese je 

běžná dohoda o odpovědnosti za schodek. 

Domnívám se, že je v zájmu jak zaměstnance, tak i zaměstnavatele, aby měl zaměstnanec 

pojištění odpovědnosti z výkonu povolání sjednáno, neboť povinnost zaměstnance nahradit 

zaměstnavateli škodu spočívající ve schodku v plné výši může mít pro zaměstnance závažné 

následky. Na druhou stranu se díky pojištění zaměstnance může zaměstnavateli dostat náhrady 

 
182 ČSÚ, Průměrné mzdy – 2. čtvrtletí 2020 [online]. [cit. 4. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2020. 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2020
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škody od pojišťovny i v případech, kdy by se zaměstnavatel náhrady škody na zaměstnanci 

s ohledem na jeho poměry nedomohl vůbec nebo pouze v omezené výši.  

Myslím si, že se značná část zaměstnanců nemusí orientovat na trhu komerčních pojištění, 

neboť pojistných produktů nalezneme na trhu opravdu mnoho, a někteří zaměstnanci nemusí 

dokonce vědět, že pojištění odpovědnosti zaměstnance z výkonu povolání existuje. Zaměstnavatel 

by tak pomohl zaměstnanci zvýšit jeho ochranu v případě vzniku škody. 

K výše uvedenému bych na závěr rád uvedl, že jsem se v praxi setkal i se zaměstnavateli, 

kteří dokonce nabízí úhradu pojistného na pojištění odpovědnosti zaměstnance z výkonu povolání 

jakožto jeden z benefitů. 

 

Zpřísnění obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu (ust. § 250 a § 257) 

Posledním návrhem de lege ferenda je s ohledem na výrazný nepoměr v přístupu 

k odpovědnosti zaměstnance a odpovědnosti zaměstnavatele zpřísnění obecné odpovědnosti 

zaměstnance v případě způsobení škody z nedbalosti. Dle současné právní úpravy je výše náhrady 

škody, kterou může zaměstnavatel po zaměstnanci požadovat, limitována čtyřapůlnásobkem 

zaměstnancova průměrného hrubého měsíčního výdělku.  

Zpřísnění obecné odpovědnosti zaměstnance by dle mého názoru mohlo spočívat 

v dobrovolném zvýšení limitu náhrady škody, a to na základě dohody mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem. Zaměstnavatel by přitom po dobu platnosti dohody vyplácel zaměstnanci úhradu 

za vyšší míru jeho odpovědnosti. Tím by se mohl vyvážit případný tlak ze strany zaměstnavatelů 

na uchazeče o zaměstnání podmiňováním uzavření pracovní smlouvy právě uzavřením i takovéto 

dohody.  

Při této úvaze mi byla jistou inspirací německá právní úprava odpovědnosti zaměstnance 

za schodek, kde podmínku úhrady ze strany zaměstnavatele nalezneme.183  

Domnívám se, že využití by navrhovaná úprava našla zejména v případech, kdy 

zaměstnanci pracují s drahými stroji nebo zařízeními, kde je riziko jejich poškození. 

Zaměstnavatel nemusí být vždy natolik ekonomicky silný, aby vzniklá škoda, kterou by jinak 

zaměstnanec byl povinen nahradit jen do výše zákonného limitu, nemohla pro takového 

zaměstnavatele znamenat značné finanční potíže. 

 

 

 
183 Principy německé odpovědnosti zaměstnance za schodek, tedy tzv. „mankohaftung“ vymezuje zejména německá 

judikatura, nikoliv právní předpisy. 
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Závěr 

Odpovědnost za škodu je právním institutem, který můžeme najít v právním řádu napříč 

jeho odvětvími, a to jak v právu soukromém, tak i v právu veřejném. Úpravu odpovědnosti proto 

najdeme také v pracovním právu – jak ve vztahu k zaměstnanci, tak ve vztahu k zaměstnavateli. 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat právní úpravu odpovědnosti a podat 

přehledný a ucelený výklad institutu odpovědnosti zaměstnance za škodu, v němž je patrný princip 

ochrany zaměstnance, jakožto slabší strany, a tento institut podrobně rozebrat. Samotná analýza 

se netýkala pouze platné právní úpravy, ale při výkladu jednotlivých ustanovení byl kladen důraz 

i na judikaturu, a to jak starší, tak i novější, přičemž důležitost judikatury je třeba zdůraznit 

zejména ohledně základních pojmů, které zákon v mnoha případech nevykládá. 

I přes to, že v poměrně nedávné době došlo k rekodifikaci soukromého práva přijetím 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a několik let před tím k přijetí nového zákoníku 

práce, v oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu nedošlo k zásadnějším změnám a její 

koncepce zůstala zachována, na základě čehož lze konstatovat, že právní úprava odpovědnosti 

zaměstnance za škodu je velice stabilní.  

Dle mého názoru je právní úprava oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu obsažená 

v zákoníku práce upravena v zásadě na velmi dobré úrovni. Domnívám se, že ať už obecná 

odpovědnost zaměstnance za škodu, nebo jednotlivé druhy jeho zvláštní odpovědnosti poměrně 

dobře pokrývají situace, do kterých se zaměstnanec v rámci pracovněprávního vztahu při 

způsobení škody může dostat. Nicméně i přes výše uvedené si myslím, že v české právní úpravě 

institutu odpovědnosti zaměstnance za škodu nalezneme prostor pro zlepšení, proto jsem své 

návrhy de lege ferenda zpracoval v poslední kapitole této práce. 

Na základě analýzy jednotlivých ustanovení oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu 

jsem dospěl k závěru, že velice podstatná je prevence. Pokud však i přes veškerou snahu zabránit 

vzniku škody ke škodě dojde, právní úprava je koncipována tak, aby negativní následky, jež 

s sebou škoda přináší, byly pro poškozeného zaměstnavatele co nejmenší, avšak při zachování 

určité úrovně ochrany zaměstnavatele. Zaměstnanec má tedy povinnost k náhradě škody, přičemž 

v určitých případech právní úprava stanoví limity pro náhradu škody, kterou po zaměstnanci může 

zaměstnavatel požadovat. Co se týká zmíněné úrovně ochrany zaměstnance v oblasti jeho 

odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli, je třeba zmínit, že ačkoliv princip ochrany 

zaměstnance prostupuje celým zákoníkem práce, v oblasti odpovědnosti zaměstnance za škodu se 

projevuje velmi intenzivně, dokonce více než ve většině států Evropské unie.  
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Závěrem bych chtěl dodat, že nastavení správné míry odpovědnosti zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli je klíčová také pro důvěru zaměstnavatele v pracovněprávní vztah, 

neboť s ohledem na silnou ochranu zaměstnance i v oblasti odpovědnosti za škodu mohou někteří 

zaměstnavatelé místo uzavírání pracovněprávních vztahů se zaměstnanci přistupovat k tzv. 

„outsourcingu“ neboli uskutečňování některých činností prostřednictvím jiných zdrojů, tedy 

subjektů, na základě obchodněprávních vztahů. V krajním případě se někteří zaměstnavatelé 

mohou uchýlit k obcházení zákoníku práce a namísto uzavírání pracovních smluv spolupracovat 

s osobami samostatně výdělečně činnými, ačkoliv tyto osoby fakticky vykonávají závislou práci. 

V takovém případě hovoříme o tzv. švarcsystému, který s sebou přináší negativní důsledky pro 

státní ekonomiku. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že problematika odpovědnosti zaměstnance 

za škodu je stále aktuálním tématem, ze své podstaty týkajícím se každého zaměstnance i každého 

zaměstnavatele, a proto je třeba ji neustále věnovat patřičnou pozornost. 
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LUHAN, Jaroslav, TÝCOVÁ, Marie. Náhrada škody v pracovním právu. 1. vyd. Praha: Práce, 

1967. 230 s.  

 

POKORNÝ, Milan a Josef HOCHMAN. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním: 

praktická příručka. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2008. 319 s. ISBN 978-80-7201-722-5. 
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Odpovědnost zaměstnance za škodu  

 

Abstrakt 

Obsahem této práce je problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli. Téma práce je neustále aktuální, neboť se týká velkého počtu osob, když v prvním 

čtvrtletí roku 2020 byly v České republice evidovány více než čtyři miliony zaměstnanců. 

Problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu, respektive její náhrady je pro zaměstnance 

velice citlivé téma, neboť náhrada škody např. ve výši několika měsíčních výdělků je značným 

zásahem do ekonomické situace téměř každého zaměstnance. Navíc právní úprava odpovědnosti 

zaměstnance za škodu s ohledem na její dlouhodobě silnou ochranu zaměstnance může mít vliv 

na trh práce, protože zaměstnavatelé jsou často vystaveni značnému riziku, spočívajícím v limitech 

náhrady škody, které mohou po zaměstnancích požadovat, v důsledku čehož mohou raději 

přistupovat k jiným formám spolupráce než na základě pracovní smlouvy. 

Cílem práce bylo podat přehledný a ucelený výklad institutu odpovědnosti zaměstnance 

za škodu, tento institut podrobně rozebrat a analyzovat právní úpravu jednotlivých druhů 

odpovědnosti zaměstnance za škodu ve spojitosti s vybranou relevantní judikaturou a nakonec 

i poskytnout dílčí návrhy de lege ferenda. Při zpracování práce jsem vycházel z hypotézy, že se 

jedná o oblast, jejíž právní úprava je poměrně konstantní a že se zásada ochrany zaměstnance v této 

oblasti projevuje velice intenzivně.  

Práce je rozdělena do sedmi částí. Podstatou první části je vymezení pojmu pracovního 

práva, jeho zásad, formálních pramenů a postavení pracovního práva v systému práva. Ve druhé 

části práce se stručně věnuji vymezení právněteoretických pojmů odpovědnosti a škodě, neboť se 

jedná o pojmy klíčové pro zpracovávanou problematiku. Třetí část této práce je věnována druhům 

odpovědnosti v pracovním právu. Ve čtvrté části se zaměřuji již na odpovědnost za škodu 

v pracovním právu, její právní úpravu a jednotlivé funkce. Důležitou součástí této kapitoly je též 

prevenční povinnost zaměstnance a zaměstnavatele a dále výklad odpovědnosti zaměstnavatele za 

škodu, neboť je podstatný pro doplnění kontextu a možnost porovnání s odpovědností 

zaměstnance za škodu. V páté části se věnuji pojmu odpovědnosti zaměstnance za škodu, 

historickému vývoji tohoto institutu a dále analyzuji jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnance 

za škodu s ohledem na judikaturu. Šestá část této práce je věnována stručné komparaci české 

právní úpravy této oblasti s právní úpravou slovenskou. Sedmou částí práce jsou potom návrhy de 

lege ferenda, ke kterým jsem dospěl po analýze a komparaci české právní úpravy.  

 



 

 

 

95 

Klíčová slova 

odpovědnost zaměstnance za škodu, rozsah náhrady škody, zavinění, zaměstnanec, zaměstnavatel, 

pracovní právo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

96 

Liability of the employee for damage 

 

Abstract 

The content of this thesis is the issue of employee's liability for damage caused to 

employer. The topic of the thesis is constantly relevant, as it concerns a large number of people, 

because in the first quarter of 2020 more than four million employees were registered in the Czech 

Republic. The issue of employee's liability for damage, respectively its compensation is a very 

sensitive topic for employees, as compensation for damage, for example in the amount of several 

monthly incomes, is a significant intervention in the economic situation of almost every employee. 

In addition, the regulation of employee liability for damage, given its long-term strong protection 

of employees, can have an impact on the labor market, as employers are often exposed to the 

significant risk of damages they may demand from employees. As a result, employers may prefer 

other forms of cooperation than on the basis of an employment contract.  

The aim of the thesis was to give a clear and comprehensive interpretation of the institute 

of employee's liability for damage, to analyze this institute in detail and analyze the legal regulation 

of various types of employee's liability for damage in connection with selected relevant case law, 

and finally to provide partial proposals de lege ferenda. I proceeded from the hypothesis that this 

is an area whose legislation is relatively constant and the principle of employee protection in this 

area is very intensive. 

The thesis is divided into seven parts. The essence of the first part is the definition of the 

concept of labor law, its principles, formal sources and the position of labor law in the legal system. 

In the second part of this thesis I briefly deal with the definition of legal theoretical terms of 

liability and damage, as these are key terms for the issues. The third part of this thesis is devoted 

to the types of liability in labor law. In the fourth part, I focus on liability for damage in labor law, 

its legislation and individual functions. An important part of this chapter is also the preventive 

duty of the employee and the employer, as well as the interpretation of the employer's liability for 

damage, as it is essential to complete the context and the possibility of comparison with the 

employee's liability for damage. In the fifth part I deal with the concept of employee liability for 

damage, the historical development of this institute and further I analyze the various types of 

employee's liability for damage with respect to case law. The sixth part of this thesis is devoted to 

a brief comparison of the Czech legislation in this area with the Slovak legislation. The seventh 

part of the thesis are de lege ferenda proposals, which I came to after the analysis and comparison 

of the Czech legislation.  
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