
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.  



 


