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Úvod 
 

Záměrem předkládané diplomové práce je zmapovat aktuální právní stav 

zákonné úpravy odpovědnosti za škodu, resp. povinnosti k náhradě škody, v základních 

pracovněprávních vztazích, a to nejen s ohledem na relevantní právní materii obsaženou 

v zákoníku práce (tedy především v jeho části XI.), nýbrž i s odkazem na interpretační a 

aplikační praxi soudních orgánů. 

Problematika právní odpovědnosti obecně a úpravy vztahů mezi jejími 

jednotlivými subjekty je stěžejním pilířem každého právního odvětví. Budeme-li totiž 

tento institut nazírat z pohledu účelu a funkcí, které plní, pak dojdeme k závěru, že, 

zatímco „běžné“ normy hmotného práva stanoví, co je ideálním stavem uspořádání 

společenských vztahů, hmotněprávní úprava právní odpovědnosti tento stav 

prostřednictvím apriorně stanovených sankcí preventivně chrání a v případě jeho 

narušení směřuje k jeho obnově (reparaci). Totéž pochopitelně platí i pro odpovědnost 

za škodu v pracovněprávních vztazích, která je středobodem tohoto pojednání. 

Jsem si vědom toho, že zvolené téma je poměrně široké a je výzvou zpracovat 

ho v předpokládaném rozsahu pro účely běžné diplomové práce, v důsledku čehož 

mohou vzniknout určité deficity. Především kapitola tykající se pracovních úrazů a 

nemocí z povolání by potencionálně vydala na samostatný elaborát. Nicméně, v zájmu 

vyváženosti a ucelenosti výsledného pojednání jako celku chápu tuto oblast jako 

neopominutelnou.   

Pokud jde o vlastní vnitřní obsahové rozčlenění tématu, vycházím v zásadě ze 

systematiky zákoníku práce, který se nejprve zabývá otázkami prevence (předcházení 

škodám), poté následuje povinnost zaměstnance k náhradě škody, táž povinnost 

z pohledu zaměstnavatele, vč. odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání, až po společná ustanovení, která část XI. ZP uzavírají. 

Z metodologického hlediska se v práci snažím postupovat od obecnějších 

východisek směrem ke konkrétnějším pojmům, proto je úvodní kapitola mé práce 

věnována teoreticko-právnímu exposé, v němž se zabývám obecnými otázkami 

vztahujícími se k pojmu odpovědnosti, potažmo právní odpovědnosti. Blíže zmiňuji 

funkce tohoto institutu, jeho možné členění na jednotlivé druhy a předpoklady vzniku 

odpovědnostního vztahu. S ohledem na postavení občanského práva jako obecného 

práva soukromého je připojena i podkapitola o obecné odpovědnosti za škodu 
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z hlediska občanského zákoníku. Následuje kapitola věnující se soudní judikatuře 

v českém právním systému a jejímu normativnímu významu pro právní řád. 

Pokud jde o přehled dalších kapitol a jejich podrobnějšího rozčlenění, dovolím si 

v tomto odkázat na úvodní sumář obsahu celé práce, z něhož by měla vyplývat 

zamýšlená hierarchická struktura, přičemž nosnými pilíři jsou pochopitelně dva hlavní 

celky: Povinnost zaměstnance k náhradě škody a Povinnost zaměstnavatele k náhradě 

škody. 

Předestřené téma samozřejmě předpokládá začlenění relevantní judikatury. 

Nutno dodat, že ta je v předmětné právní oblasti vskutku bohatá. Není ambicí této 

diplomové práce (ostatně by to zřejmě ani nebylo žádoucí) být sborníkem judikatury 

nebo kasuistickou příručkou, proto jsem vybral a uvádím pouze ty judikáty, které 

vlastní text práce reflektují, rozvíjejí, doplňují nebo konkretizují, přičemž zmiňované 

právní věty jsou místy aktualizovány, případně parafrázovány tak, aby vyhovovaly jeho 

potřebám. 

Právní stav diplomové práce odpovídá dni uzavření jejího rukopisu: 19. 4. 2016.  
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1 Odpovědnost v právu 
 

1.1 K odpovědnosti obecně 

 

 Poskytnout obecnou definici odpovědnosti není snadné. Je totiž nutné význam 

tohoto pojmu zúžit směrem ke konkrétním společenským vztahům, kterých se dotýká, a 

podle toho i rozlišovat různé druhy odpovědnosti. Lze ale říci, že společným rysem je 

vždy porušení nějaké normy (obecně uznávaného pravidla chování), které je následně 

sankcionováno. Pro porušení pravidla se v literatuře užívá též pojmu delikt. 

 Závažnost porušení konkrétních pravidel nebo představ společnosti o tom, co je 

dobré a správné, s sebou nese i různou míru sankčního postihu. Z toho vychází dělení 

odpovědnosti (a potažmo i deliktů) na několik úrovní: 

 

a) právní odpovědnost – vzniká v důsledku porušení právních norem, viz 

níže, 

b) politická odpovědnost – jako následek jednání při výkonu politické 

funkce, 

c) ústavní odpovědnost – jako určitý hybrid právní a politické odpovědnosti 

ústavních orgánů (např. odpovědnost vlády vůči Poslanecké sněmovně), 

d) morální odpovědnost – zde prof. Gerloch liší mezi vnitřní rovinou 

(svědomím) a vnější (veřejným míněním).
1
 

 

Určení hranic mezi nimi je mnohdy teoreticky i prakticky obtížné, ale o to 

důležitější. Typickým příkladem může být urážka na cti někoho jiného. Zde nacházíme 

prvky jednak morální, ale případně i právní odpovědnosti, a tedy i různé sankční 

následky s tím spojené. V morální rovině může být urážka sankcionována např. 

společenským rozhořčením, ale v právní dimenzi mohou být následky vážnější a vyústit 

v žalobu na ochranu osobnostních práv (v rámci soukromého práva) nebo být (z 

hlediska veřejného práva) kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití.
2
 

 

                                                 
1
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 

159 
2
 „Přestupku se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,…“ § 49 odst. 

1 písm. a) PřesZ 
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1.2 Právní odpovědnost 

  

 Jak plyne z výše uvedeného, tvoří právní odpovědnost pouze jednu z možných 

forem odpovědnosti. Lze ji charakterizovat jako zvláštní druh právního vztahu, který 

vzniká v důsledku porušení primární právní povinnosti, přičemž vzniká nová sekundární 

právní povinnost sankční povahy. Jinými slovy, právní odpovědnost představuje 

právními normami uloženou povinnost strpět určitou sankci jako důsledek dřívějšího 

porušení právní povinnosti. S časového hlediska můžeme vznik právní odpovědnosti 

shrnout do následujícího schématu: existence primární povinnosti → porušení této 

povinnosti → vznik sekundární právní povinnosti, která tvoří obsah právní 

odpovědnosti. 

Právní povinností rozumíme právní normou stanovené obecně závazné pravidlo 

chování, které je uznané a vynucované státem.  

O porušení povinnosti mluvíme za situace, kdy se subjekt takové povinnosti 

svým jednáním odchyluje od stanoveného pravidla chování. Z hlediska právní teorie se 

též užívá pojem právní delikt, jehož se lze dopustit zásadně dvěma způsoby. Jednak 

komisivně, kdy porušení povinnosti spočívá v konání subjektu (chová se jinak, než by 

měl), anebo omisivně (subjekt nekoná, ač by konat měl). Porušení právní povinnosti je 

z hlediska teorie práva právní skutečnost; tedy taková okolnost, kterou právní norma 

předvídá a spojuje s ní vznik, změnu nebo zánik právních vztahů. Z hlediska vůle 

odpovědné osoby rozlišujeme 2 právní skutečnosti: protiprávní jednání a protiprávní 

stav (subjekt odpovídá za objektivně nastalou událost, která je v rozporu s právem).
3
 

 Sankce (povinnost snést újmu) je obecným znakem odpovědnostního právního 

vztahu a vyznačuje se uplatněním právní normou předvídaných nepříznivých právních 

následků vůči tomu, kdo porušil právní povinnost. Lze ji chápat jak ve smyslu 

objektivním, tj. jako sankci apriorně hrozící obecně ze zákona, tak i subjektivně, jako již 

konkrétní postih uložený na základě zákona.
4
 Mezi sankční postihy řadíme:  

 

a) trvání původní povinnosti a možnosti jejího vynucení stanoveným 

způsobem, 

                                                 
3 
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 

160 
4
 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 200 
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b) vznik nové (sekundární) povinnosti, která tvoří obsah právní 

odpovědnosti, 

c) jiný sankční následek, např. v podobě neplatnosti právního jednání, 

zániku práva apod.
5
 

 

 S relevancí ke konkrétnímu případu je realizován buď jen jeden z uvedených 

právních následků, nebo společně více z nich.  

Je nutné uvést, že vznik sekundárního právní vztahu ve většině případů v zásadě 

nemá vliv na trvání primární právní povinnosti, jejíž splnění bývá i nadále vymahatelné. 

Původní povinnost zde tedy nezaniká, rušitel je stále povinen dodržovat původní 

pravidlo chování a odpovědnostní vztah existuje vedle tohoto primárního vztahu. 

 

1.2.1 Hlavní funkce právní odpovědnosti 

 

Pokud jde o základní funkce, které právní odpovědnost plní, jsou jimi:  

 

a) kompenzační funkce – Projevuje se především v oblasti soukromého 

práva, kde hlavním sankčním důsledkem odpovědnosti za vzniklou 

škodu je její náhrada (reparace). 

b) satisfakční funkce – Lze ji řadit pod kompenzační, představuje za 

určitých okolností povinnost poskytnout poškozené straně kromě 

materiálního odškodnění i jisté zadostiučinění, typicky v případech 

nemajetkové újmy (kupř. povinnost omluvit se). 

c) represivní funkce – Nepříznivý právní následek má být chápán jako 

dostatečný trest. Tento aspekt je příznačný pro trestní právo. 

d) preventivní funkce – Úzce souvisí s předešlou funkcí. Právní 

odpovědnost působí směrem k adresátům předem jako hrozba 

nepříznivých následků v případě porušení práva.
6
 

 

                                                 
5 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 

161 
6 ŠKOP, Martin a Petr MACHÁČ. Základy právní nauky. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, s. 165 
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1.2.2 Druhy právní odpovědnosti  

 

 Zřejmě nejzásadnějším a pro účely této práce i stěžejním dělením je klasifikace 

právní odpovědnosti na odpovědnost subjektivní a objektivní, přičemž hlavním 

rozlišovacím kritériem je předpoklad zákonodárce o zavinění (viz níže). Jinak řečeno, 

je-li prvkem nutným ke vzniku odpovědnosti zaviněné jednání odpovědné osoby, či 

nikoliv.  

 O subjektivní právní odpovědnosti hovoříme v případě, kdy právní norma 

stanoví, že subjekt odpovídá za své zaviněné jednání, kterým porušil stanovenou právní 

povinnost. Proto se někdy užívá i pojem odpovědnost za zavinění nebo odpovědnost za 

zaviněné porušení právní povinnosti. Zavinění je podstatným předpokladem subjektivní 

odpovědnosti a je v konkrétních právních případech vždy předmětem zkoumání a 

dokazování. S tímto v právu spojujeme pojem exkulpace (vyvinění), který lze chápat 

jako možnost subjektu vyvinit se tím, že bude prokázáno, že škodlivý následek svým 

jednáním nezavinil.
7
  

 Oproti tomu u objektivní odpovědnosti zavinění vyžadováno není. Subjekt 

odpovídá objektivně za nastalý škodlivý následek, nikoliv za své zaviněné jednání. 

Běžně se užívá i výraz odpovědnost za výsledek. Zavinění není předpokladem 

objektivní právní odpovědnosti, dotčený subjekt odpovídá již z titulu existence 

protiprávního stavu či nezaviněného protiprávního jednání. I přesto umožňuje právní 

řád ve stanovených případech se této odpovědnosti zprostit; pak mluvíme o liberaci, 

liberačních důvodech (nutno odlišovat od pojmu exkulpace). Příkladem může být 

povinnost náhrady škody z provozní činnosti.
8
 Neposkytuje-li právní norma žádné 

liberační důvody, jde o tzv. absolutní (striktní) objektivní odpovědnost.
9
 

 Ze základního dělení právního řádu na soukromou a veřejnou část, plyne i další 

možná klasifikace právní odpovědnosti, a to na odpovědnost soukromoprávní 

(typickými příklady jsou odpovědnost za škodu, za vady, za prodlení atd.) a 

odpovědnost veřejnoprávní, mezi jejíž tradiční druhy řadíme: 

                                                 
7
 „Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením 

povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.“ § 250 odst. 1 ZP 
8
 „Kdo provozuje závod nebo jiné zařízení sloužící k výdělečné činnosti, nahradí škodu vzniklou 

z provozu, ať již byla způsobena vlastní provozní činností, věcí při ní použitou nebo vlivem činnosti na 

okolí. Povinnosti se zprostí, prokáže-li, že vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně požadovat, aby ke 

škodě nedošlo.“ § 2924 ObčZ 
9 ŠKOP, Martin a Petr MACHÁČ. Základy právní nauky. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, s. 168 
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 trestní odpovědnost, 

 správní (administrativní) odpovědnost, 

 disciplinární – např. kárná provinění v rámci stavovských předpisů, 

 ústavní, 

 mezinárodněprávní – podle norem mezinárodního práva veřejného. 

 

Uvedené členění kopíruje i třídění právních deliktů na soukromoprávní (ty jsou 

upraveny normami soukromého práva – občanský zákoník, zákoník práce apod.) a 

veřejnoprávní (trestné činy, správní delikty, disciplinární delikty, ústavní delikty a 

mezinárodněprávní delikty). 

 

1.2.3 Prvky právní odpovědnosti (deliktu) 

  

 Pokud jde o zaviněné porušení právní povinnosti (subjektivní odpovědnost), 

rozlišují se čtyři předpoklady deliktu, které musí být splněny, aby mohl vzniknout 

odpovědnostní právní vztah. Těmito prvky deliktu jsou: 

 

1. objekt deliktu, 

2. objektivní stránka deliktu, 

3. subjekt deliktu, 

4. subjektivní stránka deliktu. 

 

Objektem deliktu jsou určité právem chráněné hodnoty, společenské vztahy, 

zájmy apod., které zákonodárce považuje za natolik důležité a významné, že jim 

poskytuje ochranu prostřednictvím institutu právní odpovědnosti. 

 

Objektivní stránka deliktu se skládá ze 3 podmnožin: protiprávního jednání, 

škodlivého následku a příčinné souvislosti mezi tímto jednáním a následkem.  

Protiprávní jednání je v právní vědě chápáno jako projev vůle jedince ve vnějším 

světě, jenž je v rozporu s právem (contra legem). Z toho tedy plyne, že nejde o právně 

relevantní jednání tam, kde vůle není projevena vnějším aktem, a ani tam, kde se 

jednání nachází ve stavu pouhé myšlenky či představy.  
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Druhým aspektem objektivní stránky je škodlivý následek (újma). Ten spočívá 

v porušení, v některých případech v již pouhém ohrožení, právem chráněného zájmu, 

čili objektu (viz výše). Škodlivý následek se může projevovat ve formě hmotné i 

nehmotné. Takto jej chápe i občanský zákoník, když rozlišuje mezi újmou v podobě 

nemateriální a újmou materiální, tedy škodou jako újmou na jmění.
10

  

A konečně třetí podmnožinu tvoří příčinná souvislost (kauzální nexus), která 

musí být mezi jednáním a následkem prokázána. Subjekt v zásadě odpovídá jen za 

následky, které svým jednáním přímo vyvolal. Právní věda zde vychází z obecných 

poznatků o vzájemné podmíněnosti jevů a zkoumá souvislosti mezi příčinou a 

následkem. Operuje se s tzv. zásadou umělé izolace jevů – vyděluje se určité jednání 

(příčina) a určitý následek a zkoumá se vztah mezi nimi. Jak uvádí prof. Gerloch, může 

nastat řetěz jednání a následků, čili konkrétní následek nastane z jiné příčiny.
11

  

V rámci pojednání o objektivní stránce právní odpovědnosti nesmím opomenout 

zmínit problematiku institutu okolností vylučujících protiprávnost. Jde o případy, kdy 

jednání, které by jinak bylo posuzováno jako protiprávní, takto kvalifikováno není, a to 

z důvodu, že je zde právem uznaná okolnost, která tuto protiprávnost vylučuje. Jde 

například o nutnou obranu
12

, krajní nouzi
13

, oprávněné použití zbraně apod.  

 

Za subjekt deliktu nauka označuje toho, kdo se dopustí porušení právní 

povinnosti a komu právní řád zároveň přiznává způsobilost k protiprávnímu jednání 

(deliktní způsobilost); tedy schopnost protiprávně jednat včetně relevantních právních 

důsledků s tím spojených. Není-li osoba takto způsobilá, nemůže být subjektem 

odpovědnostního vztahu. Problematika deliktní způsobilosti je široká a je třeba se jí 

zabývat vždy ve vztahu ke konkrétnímu právnímu odvětví, o které jde, protože různé 

zákony stanoví podmínky této způsobilosti odlišně. Pokud jde o fyzické osoby, je 

odpovědnost typicky podmíněna věkem a psychickým stavem v době spáchání deliktu; 

rozlišují se přitom rozumové a volní vlastnosti. Snad nejlépe se tento aspekt projevuje 

                                                 
10

 § 2894 ObčZ 
11 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 

177 
12

 „Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí 

přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě. To neplatí, je-li zjevné, že napadenému hrozí 

vzhledem k jeho poměrům újma jen nepatrná nebo obrana je zcela zjevně nepřiměřená, zejména vzhledem 

k závažnosti újmy útočníka způsobené odvracením útoku.“ § 2905 ObčZ 
13

 „Kdo odvrací od sebe nebo od jiného přímo hrozící nebezpečí újmy, není povinen k náhradě újmy tím 

způsobené, nebylo-li za daných okolností možné odvrátit nebezpečí jinak nebo nezpůsobí-li následek 

zjevně stejně závažný nebo ještě závažnější než újma, která hrozila, ledaže by majetek i bez jednání v 

nouzi podlehl zkáze. To neplatí, vyvolal-li nebezpečí vlastní vinou sám jednající.“ § 2906 ObčZ 
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v oblasti trestního práva institutem nepříčetnosti, jak stanoví § 26 trestního zákoníku.
14

 

Nositelem odpovědnosti mohou být za podmínek stanovených zákonem i právnické 

osoby. Tak se např. účinností zákona o trestní odpovědnosti právnických osob staly i 

tyto entity postižitelnými za spáchání vybraných trestných činů.
15

 Z pohledu 

soukromého práva je zajímává odpovědnost nezletilých osob, které nenabyly plné 

svéprávnosti, a osob stižených duševních poruchou. Ty zásadně odpovídají za škodu 

jen, pokud byly schopny ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. Ovšem 

společně a nerozdílně (solidárně) se škůdci jsou povinni nahradit škodu i ti, kteří nad 

nimi zanedbali náležitý dohled.
16

 Ex lege se tedy stávají subjektem původního 

odpovědnostního vztahu mezi škůdcem a poškozeným, ačkoliv svým jednáním škodu 

bezprostředně nezpůsobili.
17

 

 

Subjektivní stránka deliktu je vedle motivu (dlouhodobá vnitřní orientace 

delikventa) a pohnutky (momentální podnět k jednání) představována především 

zaviněním. Zaviněním rozumíme psychický vztah subjektu k jeho protiprávnímu 

jednání a ke škodlivému následku. Zavinění je tvořeno složkou vědomí (vědomost 

subjektu o deliktním jednání a jeho následcích) a  složkou volní (vůle subjektu takto 

jednat). Na základě této premisy rozlišuje právní nauka 2 základní formy zavinění 

(úmysl a nedbalost): 

 

1. úmysl (dolus) 

a. úmysl přímý (dolus directus) – delikvent si je vědom 

protiprávnosti svého činu a chce způsobit škodlivý následek, 

b. úmysl nepřímý (dolus eventualis) – delikvent ví, že může takový 

škodlivý následek způsobit, a pro případ, že se tak stane, je s tím 

srozuměn,  

 

2. nedbalost (culpa) 

                                                 
14

 „Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své 

jednání, není za tento čin trestně odpovědný.“ § 26 TrZ 
15

 z. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 
16

 § 2920 a 2921 ObčZ 
17 ŠKOP, Martin a Petr MACHÁČ. Základy právní nauky. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2011, s. 171 
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a. nedbalost vědomá (culpa lata) – delikvent ví, že svým jednáním 

může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů 

spoléhá, že tento následek nenastane, 

b. nedbalost nevědomá (culpa levis) – delikvent nevěděl, že svým 

jednáním může škodlivý následek způsobit, ale vzhledem 

k okolnostem a svým osobním poměrů to vědět měl a mohl. 

 

U objektivní právní odpovědnosti absentuje subjektivní stránka deliktu. Prvky 

tohoto druhu odpovědnosti jsou tedy tři: subjekt, objekt a objektivní stránka deliktu, 

kterou vzhledem k relevanci zavinění odpovědné osoby (subjektu) tvoří pouze 

protiprávní stav (škodlivý následek), příp. protiprávní jednání jiné osoby, než která nese 

odpovědnost.
18

 

 

1.3 Obecná odpovědnost za škodu dle ObčZ 

 

 

Ačkoliv zákoník práce obsahuje zvláštní úpravu odpovědnosti za škodu 

v pracovněprávně vztazích, považuji pro ucelenost této práce za vhodné, ba přímo 

nutné, zmínit se o této materii z pohledu občanského práva jako obecného práva 

soukromého.
19

  Obecná odpovědnost za škodu je vedle odpovědnosti za vady a 

odpovědnosti za prodlení stěžejní kategorií občanskoprávní odpovědnosti. Občanský 

zákoník, z. č. 89/2012 Sb., však pojem odpovědnost za škodu nezná. Namísto toho užívá 

pojem povinnost nahradit újmu, přičemž rozlišuje mezi újmou materiální a imateriální. 

Škoda je podle občanského zákoníku chápána jako materiální (majetková) újma na 

jmění, která je objektivně ocenitelná, tedy přesně vyčíslitelná v penězích.
20

 

Občanský zákoník v zásadě rozlišuje tři důvody vzniku deliktní odpovědnosti: 

porušení ujednané smluvní povinnosti, porušení zákona a porušení dobrých mravů. 

Povinnost škůdce nahradit poškozenému majetkovou újmu (škodu) zahrnuje vždy 

obecně (ex lege) povinnost k její náhradě. Oproti tomu, nemajetková újma jako druhá 

                                                 
18

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 

178-180 
19

 „Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu, 

v jakém je neupravují jiné právní předpisy. K zvyklostem lze hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon.“ § 9 

odst. 2 ObčZ 
20

 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, s. 360 an. 
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kategorie možné způsobené újmy se odčiňuje  pouze v případech, je-li to výslovně 

ujednáno, či stanoví-li tak zvlášť zákon.
21

  

Lze tedy shrnout, že z pohledu občanského práva je odpovědnost za škodu 

vnímána jako zvláštní druh závazkového vztahu mezi (inter partes) škůdcem a 

poškozeným, který vzniká jako důsledek škůdcova porušení právní povinnosti. To 

ostatně vyplývá i ze systematiky občanského zákoníku, v němž je tato problematika 

zařazena části čtvrté Relativní majetková práva, hlava III Závazky z deliktů. 

 

Pokud jde o způsob náhrady škody, nahrazuje se tato v souladu s § 2951 ObčZ 

primárně uvedením do předešlého stavu (restitutio in integrum). Není-li to dobře 

možné, či žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Hradí se skutečná škoda 

(damnum emergens) a případný ušlý zisk (lucrum cessans). Skutečnou škodu lze 

charakterizovat jako materiální újmu v podobě snížení majetku poškozeného, kdežto 

ušlý zisk představuje to, co poškozenému doslova „ušlo“ v důsledku škodní události.
22

  

 

Jak vyplývá z výše uvedeného a jak by bylo možné dovodit i prostou komparací 

původní a nové právní úpravy, došlo vlivem stále ještě nedávné rekodifikace 

soukromého práva k určitým terminologickým posunům, které se v důsledku promítly i 

do znění části jedenácté zákoníku práce (Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, § 248 

– 275 ZP). Ani samotný občanský zákoník však tyto změny nezohledňuje důsledně. 

K tomu si dovolím citovat následující:  

 

„Je pravda, že v hlavě III. části čtvrté NOZ zabývající se závazky z deliktů, tedy 

jednou z klíčových oblastí právní odpovědnosti (v sankčním smyslu), pojem odpovědnost 

téměř nenalezneme. Namísto odpovědnosti za škodu se v textu užívá formulace 

„povinnost nahradit škodu“. Dokonce však ani zde není text konzistentní, neboť § 2942 

odst. l NOZ zní: „Povinnosti k náhradě škody způsobené vadou výrobku se škůdce 

zprostí, jen prokáže-li, že škodu zavinil poškozený nebo ten, za jehož čin poškozený 

odpovídá.“ Je pravděpodobné, že termín „odpovídá“ se ve smyslu odpovědnosti za 

škodu v tomto případě do textu dostal ne zcela šťastnou transpozicí evropské směrnice. 

To již ale nelze říci o § 2953 odst. l NOZ, jenž váže možnost snížení náhrady za 

způsobenou škodu na to, jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, 

                                                 
21

 § 2894 ObčZ 
22

 § 2952 ObčZ 
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který škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného.“ … 

„Odpovědnost nezmizela ani z dnes aktuálního znění předpisu. Při jeho zevrubnějším 

zkoumání zjistíme, že text není v užívání pojmu odpovědnost zdaleka tak konzistentní, 

jak jeho autoři v důvodové zprávě deklarují. Snaha uniknout pojmu odpovědnost 

pomocí nahrazování tohoto slova je na první pohled patrná, i přesto však lze v 

ustanoveních nového občanského zákoníku nalézt odpovědnost téměř ve všech jejích 

významech, které se užívají v platném právu.“
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
23

 GERLOCH, Aleš a Karel BERAN. Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu. 

Praha: Leges, 2014, s. 29, 30 
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2 Soudní judikatura v českém právním systému 
 

 

Český právní systém se již tradičně řadí mezi tzv. kontinentální typ právní 

kultury, jenž se vyznačuje zejména důrazem na psané (positivní) právo. To je 

charakteristický znak, který jej odlišuje od angloamerického typu právní kultury, kde 

jsou hlavními prameny práva právní obyčeje a předchozí závazná soudní rozhodnutí 

(precedenty). Z toho vyplývá i rozdíl v postavení soudců z hlediska tvorby práva. 

Zatímco v kontinentálním systému soudci právo „nalézají“ mezi stranami (inter partes) 

a jejich rozhodnutí není pramenem práva, angloameričtí soudci mohou svými 

rozhodnutími právo přímo „tvořit“, a to s účinky erga omnes.
24

 

Jak vyplývá z Ústavy
25

, soudce je při svém rozhodování vázán zákonem a 

mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu, což je jeden z důležitých 

aspektů soudcovské nezávislosti. Soudce nejprve subsumuje daný skutkový stav pod 

příslušnou normu, kterou vyloží (interpretuje) a aplikuje. Výsledkem tohoto procesu je 

individuální akt aplikace práva (soudní rozhodnutí), který je v daném případě závazný. 

Je možné se setkat i s pojmem soudcovského dotváření práva. To je situace, kdy soudce 

pomocí interpretačních postupů musí překlenout mezery v zákoně (právu), protože 

nemůže odmítnout rozhodnout pro nedostatek právní úpravy. Takové jednání by bylo 

odepřením spravedlnosti (denegatio iustitiae), a tudíž v rozporu s doktrínou právního 

státu. 

Důležitým prvkem demokratického právního státu, jakým je dle Ústavy i Česká 

republika, je důraz na právní jistotu a předvídatelnost práva. Jinými slovy, existuje 

ústavní požadavek, aby v obdobných případech bylo rozhodováno (judikováno) 

obdobně. Nebo možná lépe, aby soudci v obdobných případech interpretovali a 

„nalézali“ právo obdobně. Naplňování tohoto cíle se děje prostřednictvím soustavy 

obecných soudů a systému opravných prostředků.  

 

 

 

                                                 
24 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 

106 
25

 čl. 95 odst. 1 Ústavy 
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2.1 Normativní význam judikatury 

 

Judikaturu lze definovat jako rozhodovací praxi soudů nebo také jako soubor 

soudních rozhodnutí (judikátů) týkajících se interpretace určité právní normy či otázky, 

např. pracovněprávní odpovědnosti za škodu. 

Pochopitelně ne každé rozhodnutí soudu lze považovat za judikát ve smyslu této 

kapitoly. Jedná se převážně o rozhodnutí vyšších soudů, která podávají obecný výklad 

určité normy, případně sama vytvářejí určité právní principy, které mají normativní 

význam pro řešení dalších obdobných kauz.
26

  

Jak píše prof. Gerloch, právní názor soudu vyššího stupně je v daném případě 

(ad hoc) závazný. Pro jiné, byť obdobné, případy právní názor vyšší instance formálně 

závazný není, avšak má pro ně nespornou relevanci (normativní sílu), opírající se 

zejména o procesní pozici daného subjektu interpretace.
27

 Je tedy nutné rozlišovat mezi 

závazností daného judikátu vyššího soudu a jeho relevancí pro future. Někdy se proto 

hovoří o quasiprecedentech, protože taková rozhodnutí fakticky působí jako precedenty, 

ale nejsou formálně závazná pro jiné případy a jejich nedodržení není sankcionováno.
28

 

Soudci soudů nižších stupňů se v zásadě mohou od ustálené judikatury a v ní 

obsažených právních názorů odchýlit, nesou však argumentační břemeno. Zde je právě 

nejvíce patrný normativní význam judikatury v českém právním systému. Krom tohoto 

plní judikatura pochopitelně také funkci podporného argumentačního nástroje, který 

dodává nárokům a odůvodnění na přesvědčivosti.
29

 

Zákon o soudech a soudcích
30

 stanoví, že Nejvyšší soud ČR sleduje a 

vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů a v zájmu jednotného rozhodování zaujímá 

stanoviska k rozhodovací činnosti soudů ve věcech určitého druhu. V českém právní 

prostředí sice není žádnému orgánu svěřeno oprávnění podávat obecně závazný výklad 

právních norem, ale lze shrnout, že Nejvyšší soud skrze svou autoritu, judikaturu a 

stanoviska zásadním způsobem působí na rozhodovací činnost soudů nižších instancí a 

de facto obecný výklad podává. 

                                                 
26

 BOBEK, Michal a Zdeněk KÜHN. Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: 

Auditorium, 2013, s. 108 
27

 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 

130 
28 tamtéž, s. 101 
29 BOBEK, Michal a Zdeněk KÜHN. Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: 

Auditorium, 2013, s. 112 
30

 § 14 odst. 3 ZSS 
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Pokud jde o nálezy Ústavního soudu, pak čl. 89 odst. 2 Ústavy stanoví, že 

vykonatelná rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. 

Toto zdánlivě jednoznačné ustanovení však není v praxi ani teorii interpretováno 

shodně. Vzbuzuje otázku, nakolik a která meritorní rozhodnutí jsou vlastně obecně 

právně závazná, a to včetně právních názorů v nich obsažených. Prof. Pavlíček shledává 

v zásadě dva protichůdné názory. Na jedné straně je to postoj, že všechna rozhodnutí 

Ústavního soudu ve věci samé, včetně relevantních právních názorů, jsou obecně 

závazná, na straně druhé pak převažující názor, že, s výjimkou nálezů, které ruší právní 

předpisy (ÚS zde působí jako tzv. negativní zákonodárce), nejsou jeho meritorní 

rozhodnutí obecně závazná, resp. tedy ani právní názory v odůvodněních takových 

nálezů.
31

  

 

Lze tedy uzavřít, že demokratický právní stát kontinentálního typu právní 

kultury by se měl vyznačovat konstantní, sjednocenou a srozumitelnou judikaturou, 

která bude jednak naplňovat požadavek právní jistoty a oprávněného očekávání občanů, 

ale také flexibilně vyplňovat mezery v právu a tím udržovat právní řád jako koherentní 

celek. Tento přístup zřejmě proklamuje i občanský zákoník, když v § 13 výslovně 

uvádí: „Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní 

případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který 

se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ 

rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé 

vysvětlení důvodu této odchylky.“
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011, str. 958 
32

 § 13 ObčZ 
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3   Odpovědnost za škodu v pracovním právu 
 

3.1 Pracovněprávní odpovědnost 

 

Jak již bylo předestřeno v této práci, z dělení právního řádu na jednotlivé 

oborové větve vychází právní věda při rozlišování obecného institutu právní 

odpovědnosti na konkrétní druhy, z nichž každý se vyznačuje určitými specifickými 

rysy. Nejinak je to mu v případě pracovního práva, resp. pracovněprávní odpovědnosti. 

Zásadním předpokladem vzniku pracovněprávní odpovědnosti je existence 

základního pracovněprávního vztahu  (pracovní poměr, vztah založený dohodami o 

pracích konaných mimo pracovní poměr), jehož obsahem jsou pracovněprávní práva a 

povinnosti. Jde tedy vždy o odvozený odpovědnostní vztah, který je na druhou stranu 

ale relativně samostatný, neboť, vznikne-li, je na další trváním pracovněprávního vztahu 

nezávislý a jako takový ho může i přetrvat.  

Pracovněprávní odpovědnost lze charakterizovat jako zvláštní druh 

pracovněprávního vztahu odpovědnostního charakteru, který typicky vzniká jako 

sankční důsledek porušení pracovněprávní povinnosti.
33

 

Dalším specifikem tohoto druhu odpovědnosti je silný vliv tzv. základních zásad 

pracovněprávních vztahů, konkrétně zásady zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance.
34

 Jejím projevem je modifikace odpovědnosti na straně zaměstnance, 

který zásadně odpovídá subjektivně v omezeném rozsahu za zaviněné porušení 

pracovněprávní povinnosti. Oproti tomu, odpovědnost zaměstnavatele je podle ZP 

konstruována jako objektivní a neomezená.  

Pracovněprávní odpovědnost nemusí být vždy pouze jediným následkem 

porušení povinnosti z pracovněprávního vztahu. V závislosti na okolnostech není 

vyloučena realizace jiných druhů odpovědnosti (např. občanskoprávní, správní nebo 

trestněprávní), které na sebe mohou navazovat nebo se vzájemně překrývat. Pokud 

zaměstnanec zaviněně poruší povinnost vyplývající z pracovního poměru a tím způsobí 

škodu třetí osobě, dojde ke vzniku občanskoprávní odpovědnosti mezi zaměstnavatelem 

a touto třetí osobou. Zaměstnavateli posléze vzniká z titulu pracovněprávní 

odpovědnosti regresní nárok vůči jeho zaměstnanci. Jiným příkladem, může být situace, 

                                                 
33

 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 410 
34

 § 1a odst. 1 písm. a) ZP 
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kdy zaměstnavatel ve vztahu k zaměstnanci poruší svou povinnost a toto jeho jednání 

zároveň (souběžně) naplní skutkovou podstatu trestného činu.
35

 

Pokud jde o dělení pracovněprávní odpovědnosti, můžeme ji klasifikovat z více 

úhlů pohledu. Z hlediska předpokladu zavinění jako odpovědnost subjektivní nebo 

objektivní, dále rozlišujeme odpovědnost individuální a kolektivní a v případě náhrady 

újmy je možné mluvit o odpovědnosti závazkové (ex contractu) a mimozávazkové (ex 

delictu), přičemž jako případ ojedinělé závazkové odpovědnosti v současném 

tuzemském pracovním právu lze uvést institut smluvní pokuty sjednané pro případ 

porušení konkurenční doložky.
36

 A konečně, v literatuře se setkáváme i s následujícím 

dělením odpovědnosti podle charakteru sankce: 

 

a) hmotná odpovědnost – odpovědný subjekt je stižen povinností něco dát 

(dare), př. povinnost nahradit újmu, poskytnout zaměstnanci náhradu, 

b) jiná než hmotná odpovědnost – představuje povinnost nehmotné povahy, 

tedy něco strpět (pati), něčeho se zdržet, př. strpět okamžité zrušení 

pracovního poměru, 

c) odpovědnost realizovaná „neúčastníky“ pracovněprávního vztahu – jde o 

oblast realizace veřejnoprávního dohledu nad pracovněprávními vztahy 

s sankčními následky především pro zaměstnavatel, př. kontrolní činnost 

Inspektorátu práce.
37

 

 

3.2 Odpovědnost za škodu 

 

Odpovědnost za škodu (povinnost k náhradě majetkové újmy) je pravděpodobně 

nejfrekventovanějším a nejdůležitějším typem hmotné odpovědnosti v pracovním právu. 

Problematika odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích je upravena v části 

jedenácté zákoníku práce nazvané Náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Jedná se o 

poměrně koherentní samostatnou právní úpravu, která je tudíž relativně nezávislá na 

subsidiární aplikaci ustanovení občanského zákoníku.
38

 Důvodem této komplexní 

zvláštní úpravy je bezpochyby snaha zákonodárce naplnit již zmíněnou základní zásadu 

                                                 
35

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 305 
36

 § 310 ZP 
37

 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 413 
38

 „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským 

zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.“ § 4 ZP 
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pracovněprávních vztahů kladoucí důraz na zvláštní zákonnou ochranu postavení 

zaměstnance, jejímž důsledkem je, že postavení zaměstnance a zaměstnavatele je 

v tomto ohledu nerovné. Občanskoprávní úprava je oproti tomu vystavěna na zásadě 

rovnosti stran.  

Ochranná funkce zákoníku práce se projevuje i modifikací dalšího stěžejního 

východiska soukromého práva, a sice zásady smluvní volnosti. Podle všeobecného 

ustanovení § 4a odst. 1 ZP
39

 totiž odchylným ujednáním nelze přiznat méně práva nebo 

naopak stanovit více povinnosti, než kolik určuje zákon, případně kolektivní smlouva. 

V tomto směru se tedy nelze od zákonné úpravy platně odchýlit. Ostatně, právní materie 

odpovědnosti za škodu je tradičně charakteristická svou kogentností. Jediný prostor pro 

platné smluvní ujednání zaměstnavatele se zaměstnancem, kterým dochází ke zpřísnění 

povinnosti nahradit škodu, představují zákoníkem práce předvídané dohody o 

odpovědnosti za svěřené hodnoty, resp. ztrátu svěřených věcí (viz níže). V těchto 

případech se zaměstnanec svým smluvním přivolením ocitá v režimu zpřísněné 

(kvalifikované) odpovědnosti se všemi důsledky, které z toho plynou (presumpce 

zavinění atp.).
40

 

Odpovědnost zaměstnance vychází ze zcela jiným předpokladů než odpovědnost 

zaměstnavatele. Zaměstnanec je chráněn především tím, že jeho odpovědnost je vždy 

subjektivní, tj. odpovídá, pouze pokud škodu zavinil, a limity náhrady případné škody 

způsobené z nedbalosti jsou stanovené přímo zákonem. Zde se přihlíží především k 

alimentační a sociální funkci mzdy. Na zaměstnance je zákoníkem práce nazíráno jako 

na ekonomicky i sociálně zranitelnější subjekt pracovněprávních vztahů, proto škoda 

způsobená „pouhou“ nedbalostí nesmí zásadním způsobem ohrozit jeho životní 

podmínky. Z tohoto důvodu zákoník práce důsledně odděluje institut odpovědnosti na 

straně zaměstnance a zaměstnavatele.
41

 

K aplikaci příslušných ustanovení o pracovněprávní odpovědnosti za škodu 

dochází zásadně jen v případech, kdy ke škodě (újmě) došlo při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Mimo tento rámec nemůže dojít ke vzniku 

odpovědnostního vztahu podle zákoníku práce. Tím ovšem není dotčena případná běžná 

občanskoprávní odpovědnost, která ale vychází z principu rovnosti stran, přičemž 

                                                 
39

 „Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je 

právo nebo povinnost, které stanoví tento zákon nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše 

přípustné.“ § 4a odst. 1 ZP 
40

 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém 

pracovním právu. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2009, str. 160-164 
41

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 308 
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zaměstnanec ztrácí své zvýhodněné postavení. Výkladem důležitého pojmu plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se zabývám nížeji v rámci pojednání o 

společných ustanoveních. 

Zákonná úprava náhrady újmy plní stejně jako v případě obecné právní 

odpovědnosti v zásadě tři základní funkce: preventivní, reparační a sankční. Jednak má 

tedy působit apriorně na subjekty pracovněprávních vztahů  a odradit je od porušování 

povinností, dále má zajistit, aby poškozené straně byla újma nahrazena (uvedením 

v předešlý stav, pekuniární kompenzací, poskytnutím satisfakce), a konečně, má vést 

k potrestání škůdce, případně odpovědné osoby.
42

 

Nutno podotknout, že zákonem č. 205/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015 

došlo ke změně znění části XI. zákoníku práce, který již napříště pojem odpovědnost za 

škodu nezná. Namísto toho užívá výraz povinnost k náhradě škody. Pro účely této práce 

i s ohledem na její název budu užívat místy tyto pojmy jako synonyma a prosím, aby to 

tak bylo i chápáno, i když se budu snažit co nejvěrněji držet aktuálního znění zákona. 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Úprava právních vztahů vznikajících při výkonu závislé práce je – na rozdíl od dřívější 

úpravy zákonem č. 65/1965 Sb. – charakterizována dispozitivností. Uvedená zásada, 

včetně zásady smluvní volnosti, je však v pracovním právu vzhledem k jeho ochranné 

funkci vůči zaměstnanci výrazně modifikována celou řadou kogentních norem. Jejich 

použití na pracovněprávní vztahy nelze svobodnou vůlí účastníků pracovněprávních 

vztahů ani platně nahradit jiným ujednáním, ani je vyloučit, nebo nějak omezit. 

Ustálená judikatura pak setrvává na tom, že z povahy ustanovení ZP vyplývá nemožnost 

odchýlení se od ustanovení o náhradě škody. (NS 21 Cdo 773/2014) 

 

3.2.1 Škoda a nemajetková újma 

 

Škodou se zpravidla rozumí majetková újma vyčíslitelná v penězích. Je 

představována skutečnou škodou a ušlým ziskem.  

Skutečná škoda (damnum emergens) spočívá ve zmenšení majetku poškozeného. 

V rámci pracovního práva se za skutečnou škodu na straně zaměstnance se považuje i 

                                                 
42

 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 415 
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ušlý výdělek, protože plní vyživovací funkci nejen ve vztahu ke konkrétnímu 

zaměstnanci, ale i osobám jím vyživovaným.  

Ušlý zisk (lucrum cessans) představuje očekávané rozmnožení majetku 

poškozeného, ke kterému však důsledkem narušení normálního běhu věcí nedošlo. V 

Hradí se pouze v případech zákoníkem práce výslovně uvedených.  

 

Pro nemajetkovou újmu je naproti tomu charakteristická její imateriální povaha. 

Jde o zvláštní kategorii případů, kdy nedochází ke škodám na majetku, ale 

k nehmatatelné újmě, a zákonodárce z určitého důvodu stanoví povinnost jejího 

odčinění (satisfakce). Povinnost k její náhradě je dána v zásadě jen tehdy, stanoví-li tak 

výslovně zákoník práce.
43

 

   

3.3 Prevence (§ 248, 249 ZP) 

 

Ačkoliv je zřejmě nejdůležitějším aspektem institutu povinnosti k náhradě újmy 

její reparační funkce, neméně důležitou roli sehrává i prevence, tedy předcházení 

škodám. Takto koneckonců vnímá i zákonodárce, když příslušnými ustanoveními 

obsaženými v Hlavě I uvozuje právě část XI. zákoníku práce. Povinnosti směřující 

k zajištění prevence jsou zde ukládány zaměstnavateli i zaměstnanci. 

 

Na straně zaměstnavatele je dána povinnost zajišťovat zaměstnancům 

odpovídající pracovní podmínky tak, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez 

hrozby újmy na zdraví či majetku. Zaměstnavatel má rovněž povinnost zakročit a učinit 

opatření k odstranění závad, které zjistí nebo o kterých se dozví. Je povinen předcházet 

vzniku možných budoucích škod, stejně jako odvracet škody již hrozící.  

Z důvody ochrany svého majetku je v nezbytném rozsahu oprávněn vykonávat 

kontrolu věcí (tašky, batohy apod.), které jeho zaměstnanci k němu vnášejí nebo 

odnášejí. Za stejným účelem je oprávněn provádět i osobní prohlídky zaměstnanců, 

které ale může vykonávat pouze osoba stejného pohlaví. Všechny kontroly a prohlídky 

musí respektovat ochranu osobnosti zaměstnance. 

 

                                                 
43

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 309 
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U zaměstnance je dána obecná prevenční povinnost. Ta směřuje k předcházení 

vzniku majetkové újmy (škody), nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení. 

Zaměstnanec si má při výkonu své práce počínat v souladu s tímto požadavkem. Je 

povinen upozornit nadřízeného vedoucího pracovníka na každou hrozící škodu či 

nemajetkovou újmu (povinnost oznamovací).  

Hrozí-li zaměstnavateli škoda, k jejímuž odvrácení je třeba neodkladného 

zákroku, je zaměstnanec zásadně povinen zakročit (povinnost zakročovací). To neplatí, 

bráni-li mu v tom důležitá okolnost nebo pokud by tím vystavil vážnému ohrožení sebe, 

osoby blízké nebo ostatní pracovníky. Zákoník práce neobsahuje vlastní definici pojmu 

osoba blízké, podpůrně se proto užije relevantní ustanovení občanského práva.
44

 Je třeba 

dodat, že pokud zaměstnanec poruší zmíněné povinnosti, může po něm zaměstnavatel 

za určitých podmínek žádat náhradu škody v souladu s § 251 ZP.
45

 

V rámci preventivních opatření musí též zaměstnanec informovat svého 

nadřízeného vedoucího o skutečnosti, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, 

načež je zaměstnavatel povinen reagovat (viz výše). 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Zaměstnanec je obecně povinen zachovávat při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním vždy takový stupeň pozornosti, který lze po něm vzhledem ke 

konkrétní časové a místní situaci rozumně požadovat a který je objektivně způsobilý 

zabránit či alespoň co nejvíce omezit riziko vzniku škod na zdraví a majetku; 

zaměstnanci však není uložena povinnost předvídat každý v budoucnu možný vznik 

škody. Nestanoví-li zaměstnavatel sám určitý postup, závisí volba vhodného opatření 

v konkrétních podmínkách na zaměstnanci a na jeho úvaze. (NS 21 Cdo 1924/2013) 

 

 

   

 

                                                 
44

 „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona 

upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo 

obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá 

důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo 

osoby, které spolu trvale žijí.“ § 22 odst.1 ObčZ 
45

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 466-

468 
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4 Povinnost zaměstnance k náhradě škody 
 

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je systematicky 

zařazena do hlavy II části jedenácté zákoníku práce. Jak již bylo předestřeno, povinnost 

zaměstnance k náhradě škody je koncipována zásadně na subjektivním principu, tj. 

zaměstnanec odpovídá pouze za své zaviněné jednání  (v podobě konání i opomenutí), 

kterými porušil stanovené povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním, případně i za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým 

mravům. Zákoník práce rozlišuje čtyři druhy povinností zaměstnance k náhradě škody, 

z nichž první je tzv. obecná, zbylé tři jsou pak označovány jako zvláštní: 

 

a) obecná povinnost nahradit škodu, 

b) nesplnění povinnosti k odvrácení k škody, 

c) schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, 

d) ztráta svěřených věcí.
46

 

 

4.1 Obecná povinnost nahradit škodu (§ 250 ZP) 

 

Ustanovení § 250 ZP upravují případy obecné odpovědnosti zaměstnance za 

škodu. Zaměstnanec má povinnost nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil 

zaviněným porušením pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním. Z podrobnějšího rozboru této věty lze extrahovat, s existencí jakých 

předpokladů spojuje zákoník vznik této sankční povinnosti.   

Za prvé musí dojít ke vzniku škody coby majetkové újmy na straně 

zaměstnavatele. Zpravidla se hradí jen škoda skutečná, náhrada ušlého zisku připadá 

v úvahu pouze v případě škody způsobené úmyslně (viz níže). 

Druhým předpokladem je objektivní stránka deliktu, kterou tvoří jednání 

porušující povinnosti při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním
47

, příp. 

zaměstnancovo jednání v rozporu s dobrými mravy (§ 261 odst. 3 ZP). 

Mezi zmíněným jednáním a vznikem škody musí být dána příčinná souvislost 

neboli kauzální nexus. 

                                                 
46

 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 420 
47

 § 273 a 274 ZP  
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Zaměstnanec je odpovědný subjektivně, proto poslední nezbytný předpoklad je 

tvořen zaviněním, ať už ve formě úmyslu či nedbalosti. Zaměstnavatel však nese 

důkazní břemeno a musí zavinění zaměstnance prokázat. Jinak platí zásada, že 

zaměstnanec neodpovídá za škodu, kterou nezavinil. 

Jsou-li splněny předpoklady, je třeba odpovědnost zaměstnance posuzovat v 

souladu s pracovněprávními předpisy. V praxi to znamená, že třetí subjekt nemůže 

náhradu škody uplatňovat přímo na zaměstnanci, ale musí se obrátit na jeho 

zaměstnavatele, který ji této třetí osobě uhradí. Tím zaměstnavateli vznikne škoda, 

kterou mu je zaměstnanec v souladu se zákoníkem práce povinen nahradit.
48

  

Dále platí, že pokud škoda byla způsobena též porušením povinnosti ze strany 

zaměstnavatele, povinnost zaměstnance k její náhradě se poměrně omezí. Zaměstnanec 

tedy odpovídá pouze v rozsahu, v jakém škodu sám svým zaviněním zapříčinil.    

 

 Relevantní judikatura: 

 

Předpokladem pro vznik obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu je porušení 

pracovních povinností zaměstnancem, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením 

pracovních povinností a vznikem škody (tzv. kauzální nexus) a zavinění na straně 

zaměstnance. Ke vzniku povinnosti k náhradě škody je zapotřebí, aby všechny 

předpoklady byly splněny současně; chybí-li kterýkoliv z nich, nárok nevzniká. (NS 21 

Cdo 848/2011) 

 

Pracovněprávní povinnosti zaměstnance jsou stanoveny právními předpisy, pracovním 

řádem, pracovní smlouvou a případně pokynem přímo nadřízeného vedoucího. Ostatní 

předpisy (interní normy, předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atp.) 

jsou zaměstnanci povinni dodržovat pouze tehdy, pokud s nimi byli řádně seznámeni. 

(…) Podle povahy věci nemusí dostačovat, že si zaměstnanec předpis přečetl, nebo 

dokonce, že byl pouze informován, kde se s ním může seznámit. Zvláště u složitějších 

vnitřních předpisů je třeba zaměstnanci předpis blíže a podrobně vysvětlit, případně si i 

ověřit, že zaměstnanec předpisu porozuměl. (NS 21 Cdo 4135/2010) 

 

                                                 
48 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 469 
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Zaměstnanec, který při výkonu svého zaměstnání způsobí porušením povinnosti 

z pracovního poměru škodu cizímu podniku nebo jiné třetí osobě, odpovídá jen svému 

zaměstnavateli, a to v rozsahu a za podmínek ZP. (NS 4 Cz 48/60) 

 

Zásadu podle nichž zaměstnanec, který při výkonu svého zaměstnání způsobí 

porušením povinnosti z pracovního poměru škodu cizímu podniku nebo jiné třetí osobě, 

odpovídá jen svému zaměstnavateli, nelze použít v případě, kdy jde o vybočení 

zaměstnance z povinností vyplývajících z pracovního poměru. (KS v Ústí nad Labem 11 

Co 28/61) 

 

Z mezí plnění pracovních úkolů a přímé souvislosti s ním nevybočuje taková činnost, 

která nepostrádá místní, časový a věcný (vnitřní účelový) vztah k plnění pracovních 

úkolů. Uvedená kritéria nemají ovšem stejný význam; rozhodující je věcný (vnitřní 

účelový) vztah, tj. vztah činnosti, jíž byla způsobena škoda, k pracovním úkolům. 

V podstatě jde o to, zda zaměstnanec sledoval z objektivního i subjektivního hlediska 

plnění pracovních úkolů. (NS ČSSR Cpj 87/70) 

 

Škoda není pouhým souhrnem ztrát, které vznikly zaměstnavateli činností zaměstnance, 

nýbrž jen tou majetkovou újmou, která je důsledkem konkrétního porušení pracovních 

povinností a je s tímto porušením pracovních povinností v příčinné souvislosti. 

V případě objektivní kumulace více škodních událostí je třeba zkoumat splnění 

předpokladů odpovědnosti zaměstnance za škodu v každém škodním případě zvlášť. 

(NS 21 Cdo 1111/2001) 

 

Zavinění lze charakterizovat jako psychický vztah jednajícího ke svému jednání, které je 

protiprávní, a ke škodě jako následku takového jednání. Zavinění ve formě úmyslu 

(úmyslné zavinění) je dáno tehdy, jestliže jednající věděl, že škodu může způsobit a 

chtěl škodu způsobit (úmysl přímý), nebo tehdy, když jednající věděl, že škodu může 

způsobit, a pro případ, že ji způsobí, byl s tím srozuměn (úmysl nepřímý). Zavinění ve 

formě nedbalosti (nedbalostní zavinění) je dáno tehdy, jestliže jednající věděl, že škodu 

může způsobit, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí (nedbalost 

vědomá), nebo tehdy, jestliže jednající nevěděl, že škodu může způsobit, ač o tom 

vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nedbalost 

nevědomá). (NS 21 Cdo 1059/2003) 
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Na srozumění jednajícího se způsobením škody lze usoudit tehdy, jestliže jednající 

nepočítal s žádnou konkrétní okolností, která by mohla zabránit škodnímu následku, 

který si představoval jako možný, nebo jestliže spoléhal jen na okolnosti, které nebyly 

reálně způsobilé takovému následku zamezit. (…) Pro účely rozlišení vědomé 

nedbalosti od nepřímého úmyslu je třeba hodnotit, zda důvody, pro které jednající 

spoléhá na to, že škodu nezpůsobí, mají charakter takových konkrétních okolností, které 

sice v posuzovaném případě nebyly způsobilé zabránit škodě (nešlo o „přiměřené 

důvody“), které by ale v jiné situaci a za jiných podmínek k tomu reálně způsobilé být 

mohly. (NS 21 Cdo 2811/2013) 

 

Otázka příčinné souvislosti mezi jednáním nebo opomenutím škůdce a vznikem škody 

je otázkou skutkovou, nikoliv právní. (NS 21 Cdo 300/2001) 

 

4.1.1 Rozsah a způsob náhrady škody (§ 257 ZP) 

 

Zaměstnanec, který odpovídá zaměstnavateli za škodu podle ustanovení § 250 

ZP o obecné povinnosti k náhradě škody, hradí zaměstnavateli skutečnou škodu 

v penězích, nebo jejím odčiněním uvedením v předešlý stav, je-li to možné. 

Zákonodárce zde dává zaměstnanci možnost volby mezi těmito dvěma způsoby. 

Škoda způsobená zaměstnancem z nedbalosti se ze zákona nahrazuje pouze do 

výše rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před  porušením 

povinnosti, které ke škodě vedlo. Toto ustanovení značně chrání postavení zaměstnance 

coby ekonomicky slabšího subjektu, včetně jeho mzdy a funkcí, které mzda plní (př. 

alimentační funkce mzdy). Zmíněné „zastropování“ výše náhrady škody ale neplatí, 

způsobil-li zaměstnanec škodu úmyslně, z opilosti, nebo v důsledku zneužití 

návykových látek. V případě úmyslně způsobené škody je dokonce zaměstnanec 

povinen nahradit zaměstnavateli vedle skutečné škody i ušlý zisk. 

Byla-li škoda zapříčiněna též zaměstnavatelem nebo za ní odpovídá společně 

více zaměstnanců, je každý zaměstnanec povinen k náhradě jen té poměrné části škody, 

která odpovídá míře jeho zavinění. Nelze tedy požadovat náhradu celé škody po jednom 
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zaměstnanci, jak by tomu bylo v případě aplikace obecných ustanovení o solidárních 

závazcích.
49

 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Poměrné určení náhrady škody v případě spoluzavinění poškozeného zaměstnavatele je 

přiměřené, jestliže odpovídá formě a stupni zavinění škůdce a poškozeného. (NS 4 Cz 

96/60) 

 

Celkové pojetí právní úpravy náhrady škody podle ZP nasvědčuje tomu, že z hlediska 

povinnosti nahradit škodu je namístě zpravidla náhrada v penězích. Tomu, kdo za škodu 

odpovídá, je dána ovšem i možnost, aby přivodil zánik nárok poškozeného na náhradu 

škody uvedením v předešlý stav. (S III, str. 77) 

 

Jestliže v důsledku zaviněného porušení povinností vyplývajících z pracovněprávního 

vztahu zaměstnancem začala zaměstnavateli vznikat škoda, okolnost, že pracovní poměr 

zaměstnance skončil, sama o sobě neznamená, že by věc neměla být nadále posuzována 

podle ustanovení o obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu. (NS 21 Cdo 

1852/2003) 

 

4.2 Nesplnění povinnosti k odvracení škody (§ 251 ZP) 

 

Tento první druh zvláštní povinnosti zaměstnance nahradit škodu dopadá na 

situace nesplnění prevenční povinnosti podle § 249 ZP. Jedná se vlastně o sankci v 

případech, kdy zaměstnanec vědomě neupozorní nadřízeného vedoucího pracovníka na 

hrozící škodu, případně proti této hrozící škodě sám nezakročí, ač by tím zabránil jejímu 

bezprostřednímu vzniku, vyjma okolností, kdy je této povinnosti zproštěn (§ 249 odst. 2 

ZP). Zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat, aby se podílel na náhradě škody 

jemu takto způsobené, ovšem pouze v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud 

ji není možné nahradit jinak. 

                                                 
49

 „Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a 

všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech 

spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.“ § 1872 odst. 1 ObčZ 
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Z teoretického hlediska musí být tedy kumulativně splněny následující 

předpoklady: porušení prevenční povinnosti zaměstnance, vznik škody na straně 

zaměstnavatele, vztah příčinné souvislosti mezi těmito dvěma prvky, zavinění 

zaměstnance (musí být prokázáno alespoň ve formě nevědomé nedbalosti – 

zaměstnanec bez přiměřených důvodů spoléhá, že ke škodě nedojde, ač ví svým 

jednáním ji může způsobit) a skutečnost, že škodu není možné nahradit jinak (např. 

přímý škůdce není znám nebo z důvodu své omezené odpovědnosti nenahradil celou 

škodu). 

V souladu § 251 odst. 2 ZP dále platí, že zaměstnanec není povinen k náhradě 

škody, jestliže ji způsobil při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí 

přímo ohrožujícího život či zdraví, pokud ovšem tento stav ohrožení (nebezpečí) sám 

úmyslně nevyvolal a počínal si způsobem přiměřeným okolnostem. Zřejmým excesem 

by byl nepoměr mezi škodou původně hrozící a škodou vzniklou v důsledku jejího 

odvracení.
50

 

 

4.2.1 Rozsah a způsob náhrady škody (§ 258 ZP) 

 

Povinnost nahradit škodu je i v tomto případě z důvody ochrany postavení 

zaměstnance limitována. Výše její náhrady nesmí přesáhnout částku rovnající se 

trojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Zaměstnanec vlastně nehradí 

vzniklou škodu, ale pouze se podílí na její úhradě ve výši požadované zaměstnavatelem. 

Ten je povinen přihlédnout zejména k okolnostem, které bránily splnění povinnosti, a 

k významu škody pro něj. Situaci tedy nelze nijak paušalizovat, zaleží vždy na širších 

okolnostech konkrétní kauzy.
51

   

 

 Relevantní judikatura: 

 

Jsou-li splněny podmínky odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli uvedené v ustanovení § 250 odst. 1 ZP, je vyloučena odpovědnost 

zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení téže škody. (NS 21 Cdo 3555/2013) 

 

                                                 
50

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 421 
51

 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 312 
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Zvláštní prevenční povinnost zaměstnance zakročit nastupuje v případě, kdy nelze 

vyčkávat a 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. (…) 

Sankční povaha odpovědnosti zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 

je dána tím, že nejde o vlastní náhradu škody, která by nebyla vznikla, kdyby 

zaměstnanec dostál své zvláštní prevenční, nýbrž že se jedná jen o podíl zaměstnance na 

náhradě této škody, jehož rozsah musí být přiměřený okolnostem případu a při jehož 

určení se přihlédne zejména k okolnostem, které bránily splnění povinnosti, a k 

významu škody pro zaměstnavatele s tím, že výše náhrady škody je limitována 

trojnásobkem průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.  (21 Cdo 3555/2013) 

 

4.3 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec 
povinen vyúčtovat (§ 252-254 ZP) 

 

Další druh zvláštní povinnosti zaměstnance nahradit škodu zahrnuje případy, 

kdy zaměstnavatel se zaměstnancem uzavře dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot 

svěřených zaměstnanci k vyúčtování, na nichž je posléze zjištěn schodek, který je 

zaměstnanec povinen podle určitých pravidel dorovnat. Základní předpoklad povinnosti 

nahradit schodek na svěřených hodnotách představuje jednak vzniklá škoda v podobě 

zjištěného schodku, dále řádně uzavřená a platná dohoda o odpovědnosti zaměstnance a 

zavinění na straně zaměstnance, které je ovšem v rámci této zostřené (kvalifikované) 

odpovědnosti presumováno. 

Svěřenými hodnotami, jejichž schodek je zaměstnanec povinen nahradit, 

zákoník práce rozumí hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, 

které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnance možnost osobně 

disponovat, a to po celou dobu, kdy mu byly svěřeny. Jde o hodnoty, u kterých lze 

průběžně kontrolovat jejich stav a které při nakládání s nimi vyžadují určitou zvýšenou 

opatrnost. Typickým příkladem je svěřená pokladní hotovost nebo skladové zásoby. 

Důkazní povinnost zaměstnavatele je v tomto případě značně ulehčena. Zavinění 

zaměstnance je již ex lege presumováno. V praxi to znamená, že je-li na svěřených 

hodnotách zjištěn schodek, předpokládá se, že ho zavinil zaměstnanec. Jde ale o 

vyvratitelnou domněnku. Zaměstnance se zprostí zcela nebo zčásti své hmotné 
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odpovědnosti, pokud prokáže, že ke vzniku škody (schodku) došlo zcela nebo zčásti bez 

ohledu na jeho zavinění. Zde zákoník práce demonstrativně uvádí případ zanedbání 

povinnosti zaměstnavatele, které zaměstnanci znemožnilo se svěřenými hodnotami 

nakládat. 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Zvýšená odpovědnost podle § 252 ZP může být smluvena jen u takových svěřených 

hodnot, které jsou předmětem obratu nebo oběhu. Tak je tomu nejen u hotovostí, cenin, 

zboží atd., ale i u jiných hodnot k vyúčtování, např. u takových předmětů vydávaných 

zaměstnancem, který za jejich vyúčtování převzal odpovědnost, ze skladu jiným 

zaměstnancům, aby jimi nakládali, používali je při výkonu svého zaměstnání nebo u 

mimo ně, a po skončení tohoto používání je vrátili do skladu, nebo sami vykázali, co se 

s nimi stalo. (NS Cpj 154/63) 

 

Možnost zvýšené odpovědnosti zaměstnance podle ustanovení § 252 odst. 1 ZP je 

žádoucí při výkonu každého zaměstnání, v rámci něhož je nutné, aby zaměstnancům 

byly svěřeny určité hodnoty, s nimiž sami disponují a hospodaří jako s vlastními a které 

jsou povinni ve stanoveném období vyúčtovat. Osobní dispozice zaměstnance s 

hodnotami určenými k obratu nebo oběhu je charakteristickým znakem tohoto 

odpovědnostního vztahu. Má-li zaměstnanec snášet riziko, že v případě zjištění schodku 

uhradí zjištěnou škodu v plné výši, musí mít také vytvořeny odpovídající pracovní 

podmínky, včetně možnosti posoudit, zda hodnoty, které mu mají být svěřeny, netrpí 

právními či faktickými vadami. Proces převzetí svěřených hodnot není nijak 

formalizován, přesto tento proces nelze redukovat na pouhý fyzický kontakt s 

předávanými hodnotami. Zaměstnanec je proto oprávněn posoudit, zda mu jsou 

zmíněné hodnoty předávány v souladu s právními předpisy. (NS 21 Cdo 585/2013) 

 

Předměty, které jsou zaměstnancům svěřovány za tím účelem, aby je půjčovali dalším 

osobám (př. ložní prádlo v hotelu), nemají povahu svěřených věcí ve smyslu § 255 odst. 

1 ZP; nejsou zaměstnanci svěřovány k tomu, aby je sám při výkonu svého zaměstnání 

používal. V případě, že by zaměstnanec převzal tyto věci na písemné potvrzení, 

odpovídal pouze v režimu obecné povinnosti nahradit škodu. (NS Cpj 154/63) 

 



30 

4.3.1 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených 
zaměstnanci k vyúčtování 

 

Esenciálním prvkem odpovědnosti zaměstnance za schodek je dohoda o 

odpovědnosti k ochraně svěřených hodnot, pro kterou zákon stanoví několik 

specifických podmínek. Lze ji uzavřít pouze písemně, a to nejdříve v den, kdy 

zaměstnanec dosáhne věku 18 let. Nutná je plná svéprávnost zaměstnance. V případě 

jejího omezení nesmí tuto dohodu za zaměstnance uzavřít ani jeho zástupce. Vedle 

individuálního sjednání, může být dohoda samozřejmě uzavřena s více zaměstnanci na 

tomtéž pracovišti najednou. Hodnoty jsou jim svěřeny společně, tudíž i za schodek 

odpovídají společně (společná povinnost k náhradě škody).
52

 

Ustanovení § 253 ZP upravuje samostatně problematiku odstoupení od takto 

uzavřené dohody o odpovědnosti. Zaměstnanci je dáno právo od dohody odstoupit z 

důvodu, že vykonává jinou práci, je převáděn na jinou práci nebo jiné pracoviště, je 

překládán, nebo jestliže zaměstnavatel do 15 kalendářních dnů od písemného 

upozornění ze strany zaměstnance neodstraní závady, které jsou na překážku řádnému 

hospodaření se svěřenými hodnotami. Poslední zmíněný důvod představuje v zásadě 

sankci pro nekonajícího zaměstnavatele. V rámci sjednané společné odpovědnosti může 

zaměstnanec také odstoupit, jestliže byl na jeho pracoviště zařazen jiný zaměstnanec, 

případně ustanoven nový vedoucí nebo jeho zástupce. I pro oznámení odstoupení od 

dohody o odpovědnosti (stejně jako pro její sjednání) vyžaduje zákon písemnou formu. 

K zániku závazku z dohody o hmotné odpovědnosti dochází vždy nejpozději 

dnem skončení pracovního poměru nebo dnem doručení odstoupení od této dohody 

zaměstnavateli, pokud v písemném odstoupení není uveden den pozdější. Ač to zákon 

explicitně neuvádí, lze tento závazkový vztah změnit, tedy i ukončit, též vzájemnou 

dohodou obou stran. 
53

  

 

 Relevantní judikatura: 

 

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování se stává 

perfektní až podpisem smlouvy a působí ode dne jejího podpisu. Její sjednání se 

zpětnou účinností je v rozporu s účelem zákona. (OS v Plzni 13 C 33/59) 

 

                                                 
52

 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str.422 
53

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 485 
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Počátek účinnosti dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k 

vyúčtování lze vázat na splnění odkládací podmínky. (NS 21 Cdo 920/2006) 

 

Pro platnost dohody se vyžaduje, aby mezi jejími účastníky byl pracovněprávní vztah. 

(...) Není vyloučeno, aby tato dohoda byla obsažena v pracovní smlouvě. (NS SSR Cpj 

50/75) 

 

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování může 

být uzavřena i při dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenovitě při 

dohodě o pracovní činnosti. (NS 6 Cz 38/68) 

 

Dohodu může pracovník platně uzavřít již v průběhu dne, který datem odpovídá tomu 

dni, kdy se pracovník před osmnácti lety narodil. (NS ČSR 6 Cz 45/87) 

 

Náležitostí dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k 

vyúčtování, jejíž platnosti je zapotřebí písemné formy, je její vlastnoruční podpis. (NS 

ČSR 5 Cz 56/79)  

 

Dohodu o odpovědnosti k ochraně svěřených hodnot je třeba uzavřít se všemi 

zaměstnanci, kteří mají přístup k převzatým hodnotám a mají možnost s nimi 

disponovat. (NS SSR Cpj 13/81) 

 

4.3.2 Inventura 

 

Aby mohl být schodek náležitě zjištěn a tedy po zaměstnanci spravedlivě 

požadována jeho náhrada, stanoví § 254 odst. 1 ZP zaměstnavateli povinnost provést 

inventuru při:  

 

 uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty, 

 při závazku z této dohody, 

 při výkonu jiné práce, 

 při převedení zaměstnance na jinou práci nebo jiné pracoviště, 

 při jeho přeložení, 
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 při skončení pracovního poměru. 

 

V případě společné hmotné odpovědnosti zaměstnanců za tytéž svěřené hodnoty 

na jejich pracovišti má zaměstnavatel v souladu s odst. 2 téhož paragrafu povinnost 

inventarizace: 

 

 při uzavření dohod se všemi těmito zaměstnanci, 

 při zániku všech těchto dohod, 

 při výkonu jiné práce, 

 při převedení na jinou práci nebo přeložení na jiné pracoviště 

všech těchto společně odpovídajících zaměstnanců, 

 při personální změně na pozici vedoucího nebo jeho zástupce, 

 na žádost kteréhokoliv zaměstnance při změně v jejich kolektivu, 

 při odstoupení některého ze společně zavázaných zaměstnanců od 

zmíněné dohody.  

 

Zaměstnanec, který odpovídá v režimu společně svěřených hodnot a jehož 

pracovní poměr skončil, nebo který vykonává jinou práci, nebo který byl převeden na 

jinou práci nebo jiné pracoviště, nebo byl přeložen, a zároveň nepožádal o provedení 

inventury, je povinen nahradit schodek zjištěný nejbližší inventurou na tomto jeho 

dřívějším pracovišti. Stejnou povinností, pokud od dohody o odpovědnosti neodstoupil, 

je zatížen i zaměstnanec, jenž je zařazován na pracoviště, kde pracují zaměstnanci se 

společnou odpovědností, a který zároveň nepožádal o provedení inventury. 

Zjednodušeně lze říci, že zaměstnanec, který vstupuje do tohoto kolektivu nebo z něho 

vystupuje (a neodstoupí od dohody o hmotné odpovědnosti), by měl požadovat 

provedení inventarizace svěřených hodnot, jinak se vystavuje riziku, že bude povinen 

podílet se na náhradě nejbližšího zjištěného schodku, který třeba nezavinil, což by ale 

musel souladu s § 252 ZP odst. 5 prokázat.
54

 

 

 Relevantní judikatura: 

 

                                                 
54

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 486 
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Fyzické inventuře (provádění inventurních soupisů) nemusí být hmotně odpovědný 

zaměstnanec přítomen; jestliže však inventurní soupisy nebyly podepsány osobou 

odpovědnou za provedení inventarizace, je neprůkazná celá inventarizace, která 

z takových soupisů vycházela. (NS 21 Cdo 2942/2000) 

 

4.3.3 Rozsah a způsob náhrady škody (§ 259, 260 ZP) 

 

Škodu způsobenou schodkem na svěřených hodnotách je zaměstnanec povinen 

nahradit zaměstnavateli zásadně v plné výši. 

Odlišný matematický postup se použije v případě, kdy je k náhradě schodku 

společně zavázáno více zaměstnanců. Podíly jednotlivých zaměstnanců se v tomto 

případě určují podle poměru jejich dosažených hrubých výdělků, přičemž výdělek jejich 

vedoucího a jeho zástupce se započítává dvojnásobně. I zde ovšem platí určité omezení. 

Takto vypočtený podíl nesmí u řadových zaměstnanců (u vedoucí a jeho zástupce tedy 

může) přesáhnout částku rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před 

vznikem škody. Nepostačují-li takto určené podíly na náhradu celého schodku, uhradí 

zbytek vedoucí a jeho zástupce podle poměru svých hrubých výdělků. 

V případě, že bude zjištěno, že schodek či jeho část zavinil některý ze společně 

odpovědných zaměstnanců, je tento škodu nahradit podle míry svého zavinění. 

Zbývající část schodku poté nahradí poměrně všichni společně zavázaní zaměstnanci 

podle výše popsaných pravidel.
55

 

Pro stanovování jednotlivých podílů zaměstnanců jsou rozhodné hrubé výdělky 

za období od předchozí inventury do dne zjištění schodku. Uvažuje se výdělek za celý 

kalendářní měsíc, ve kterém byla tato inventura provedena, a naopak se nezapočítává 

výdělek za kalendářní měsíc, v němž byl schodek zjištěn. Nastoupil-li však zaměstnanec 

na pracoviště v této době, započítává se jeho hrubý výdělek ode dne jeho nástupu do 

zjištění schodku. V každém případě, platí že do hrubého výdělku se nezapočítávají 

náhrady mzdy/platu.
56

 

 

 Relevantní judikatura: 

 

                                                 
55

 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 423 
56

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 493 
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Odpovědnost zaměstnance, který převzal závazek o společné hmotné odpovědnosti 

spolu s ostatními členy kolektivu, se týká všech hodnot, jež byly převzaty podle 

předávací inventury a dalších dokladů o jejich převzetí. Rozsah nakládání s těmito 

hodnotami svěřenými k vyúčtování u jednotlivých pracovníků kolektivu není 

rozhodující pro platnost tohoto závazku. (NS ČSR 6 Cz 50/81) 

 

Nebyla-li na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné 

odpovědnosti, dohodnuta společná hmotná odpovědnost, nečiní to jejich individuální 

dohody o hmotné odpovědnosti neplatnými. Znamená to jen, že rozsah náhrady škody 

jednotlivých zaměstnanců s individuálními dohodami o hmotné odpovědnosti za 

schodek zjištěný na společném pracovišti nelze stanovit podle poměru jejich hrubých 

výdělků a v závislosti na zastávané funkci ve smyslu § 260 ZP, ale že budou odpovídat 

za schodek v plné výši podle rozsahu odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců. (NS 21 

Cdo 2426/2009) 

 

Odcizí-li třetí osoba zaměstnanci svěřené hodnoty, nemá zavinění třetí osoby samo o 

sobě za následek zánik odpovědnosti zaměstnance. Zaměstnanec se však zprostí 

odpovědnosti za schodek, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho 

zavinění, například proto, pachatel vloupání prokazatelně vytvořil takovou situaci, která 

odpovědnému zaměstnanci bránila se svěřenými hodnotami hospodařit a je opatrovat. 

Z hlediska zavinění zaměstnance musí být zvažováno i to, zda porušením svých 

pracovních povinností takové jednání třetích osob neumožnil. (NS 21 Cdo 1358/2002) 

 

Zaměstnanec se zcela nebo zčásti zprostí odpovědnosti za manko, prokáže-li, že vzniklo 

bez jeho zavinění, ať už proto, že zaměstnavatel nevytvořil pracovní podmínky, které by 

umožnily řádný výkon jeho povinností, či pro objektivní příčiny, na nichž žádný 

z účastníků nemá vinu. (KS v Brně 10 Co 523/60) 

 

Při odpovědnosti za škodu vzniklou schodkem na hodnotách svěřených zaměstnanci 

k vyúčtování zaměstnavatel prokazuje jen uzavření dohody o hmotné odpovědnosti a 

vznik a výši škody. Na zaměstnanci, jehož zavinění se předpokládá, je, aby tvrdil a 

prokazoval, že škoda vznikla zcela nebo zčásti bez zaviněním zejména tím, že škodu 

způsobila třetí osoba (pachatel krádeže). (NS 2 Cz 10/63) 
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Zaměstnanec se zprostí odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, prokáže-li, 

že mu zaměstnavatel nevytvořil přiměřené pracovní podmínky k péči o hodnoty svěřené 

k vyúčtování, a znemožnil mu tak hospodařit se svěřenými hodnotami a starat se o ně. 

(NS 21 Cdo 37/2001) 

 

Bezdůvodným obohacením je plnění přijaté od zaměstnance na úhradu schodku, jestliže 

schodek vznikl úplně nebo zčásti bez jeho zavinění, takže v tomto rozsahu plnil bez 

právního důvodu. (NS ČSR 6 Cz 10/87) 

 

4.4 Ztráta svěřených věcí (§ 255, 256 ZP) 

 

Zvláštní povinnost zaměstnance k náhradě škody v případě ztráty svěřených věcí 

se v mnoha prvcích shoduje s výše uvedenou odpovědností za schodek. V zásadě jde o 

její obdobu, s tím hlavním rozdílem, že tento typ odpovědnosti necílí na ochranu 

druhově určených hodnot, které jsou předmětem obratu/oběhu, nýbrž chrání konkrétní 

(individuálně určené) věci, které zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem 

jeho práce svěřil.   

Ke vzniku odpovědnosti na straně zaměstnance zákon vyžaduje splnění 

předpokladů, kterými jsou:  

 

a) převzetí věci zaměstnancem na základě písemného potvrzení, 

příp. písemné dohody, 

b) vznik škody (v podobě ztráty svěřené věci), 

c) zavinění zaměstnance, který ale i zde presumováno. 

 

Zákoník práce za věc, kterou lze zaměstnanci takto svěřit, uvádí nástroje, 

ochranné pomůcky a jiné podobné věci. Lze tedy dovodit, že pojmově se může jednat 

pouze o předmět, který zaměstnanec sám výlučné užívá, má ho u sebe či při sobě, 

vykonává nad ním dohled, tudíž má možnost zabezpečit jeho ochranu. Typickým 

příkladem dnešní doby je služební mobilní telefon nebo notebook. Je nutné zdůraznit, 

že tento druh povinnosti k náhradě škody postihuje pouze případy, kdy dojde ke ztrátě 
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svěřené věci, nikoliv k jejímu „pouhému“ poškození zaměstnancem, což by bylo 

posuzováno podle ustanovení § 250 ZP o obecné odpovědnosti.
57

 

Zavinění zaměstnance se předpokládá. Avšak tuto domněnku může zaměstnanec 

vyvrátit a povinnosti nahradit ztrátu se zcela nebo zčásti zprostit, pokud prokáže, že 

ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. 

Řádné svěření věci předpokládá písemné potvrzení o převzetí věci podepsané 

zaměstnancem. Přesahuje-li cena svěřované věci částku 50.000,- Kč, vyžaduje zákon 

uzavření dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, coby dvoustranného právní 

jednání. Platná dohoda může být uzavřena pouze písemně a nejdříve v den, kdy 

zaměstnanec dosáhne 18 let věku. Podmínkou je samozřejmě i jeho plná svéprávnost. 

Pokud zaměstnavatel nevytvořil dostačující podmínky k ochraně svěřených věcí proti 

jejich ztrátě, může zaměstnanec od zmíněné dohody písemnou formou odstoupit. Dnem 

doručením odstoupení zaměstnavateli (není-li v něm uveden den pozdější), závazek 

z dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká. Stejné účinky nastávají i 

dnem skončení pracovního poměru. 

Pokud se jedná o rozsah náhrady škody, je zaměstnanec v souladu s § 259 ZP 

povinen nahradit škodu vzniklou ztrátou svěřených věcí v plné výši.  

 

 Relevantní judikatura: 

 

Odpovědnost zaměstnance podle ustanovení § 255 ZP předpokládá, že jde o předmět, 

který zaměstnanec sám a výlučně používá a má možnost kvalifikovaně zabezpečit jeho 

ochranu. Tak tomu však není, jestliže svěřený předmět používají i jiní zaměstnanci 

v rámci své pracovní činnosti. (NS SSR 3 Cz 40/76) 

 

Podmínkou pro založení odpovědnosti podle § 255 odst. 1 ZP je existence písemného 

potvrzení, jímž je jasně označen předmět, který byl zaměstnanci svěřen, a které 

obsahuje potvrzení převzetí předmětu zaměstnancovým podpisem. (NS 2 Cz 135/64) 

 

Zaměstnanec prokáže, že nezavinil ztrátu předmětů svěřených mu na písemné potvrzení, 

když např. doloží, že měl věci v uzamčené skřínce nebo že se v důsledku utrpěného 

pracovního úrazu nemohl o věci postarat; stačí také, když se zjistí, že např. 
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 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 487 
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zaměstnavatel neposkytl zaměstnanci zamykatelnou skříňku k uložení jeho věcí, a 

v důsledku toho došlo ke ztrátě svěřených předmětů. (NS Pls 2/61) 

 

Skutečná škoda, kterou má zaměstnanec nahradit v případě ztráty předmětů, které mu 

byly svěřeny na písemné potvrzení, je omezena na skutečnou újmu, která nastala na 

majetku zaměstnavatele, a nelze do ní zahrnovat ušlý zisk. (NS 2 Cz 121/60) 

 

4.5 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit 
škodu (§ 261 - 264 ZP) 

 

Tato ustanovení části XI. ZP se blížeji věnují problematice, která je jednotlivým 

druhům povinností zaměstnance nahradit škodu společná. Jde o obecné otázky deliktní 

způsobilosti zaměstnance i postupu při uplatňování náhrady škody ze strany 

zaměstnavatele včetně určování její výše. 

Pracovněprávní úprava na tomto místě nijak nevybočuje z obecné 

občanskoprávní zásady o neodpovědnosti osob, které pro duševní poruchu nejsou 

schopny ovládnout své jednání nebo rozpoznat jeho následky. Duševně narušený 

zaměstnanec je povinen nahradit škodu jím způsobenou pouze v případech, byl-li 

schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky, přičemž je irelevantní, jde-li o 

poruchu trvalého charakteru či jen přechodnou. Výjimku samozřejmě představují 

případy, kdy se zaměstnanec do takového stavu, byť z nedbalosti, uvede vlastní vinou 

(např. požitím alkoholu). Pak je vždy povinen nahradit škodu v tomto stavu 

způsobenou. Zákoník práce postihuje povinností nahradit škodu i zaměstnance, který ji 

způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
58

 

 

Subjektem, který určuje výši požadované náhrady škody, je zaměstnavatel. 

V případě škody způsobené vedoucím zaměstnancem, který je zároveň statutárním 

orgánem/jeho zástupcem, náleží určení její výše tomu subjektu, který tento statutární 

                                                 
58

 „Dobré mravy jsou 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 času, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném 

čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu.“ II.ÚS 249/97 

„Dobrými mravy se rozumí souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež je v historickém 

vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí 

společnosti a mají povahu norem základních“ NS 3 Cdon 69/96 
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orgán/jeho zástupce na tuto pracovní pozici ustanovil (např. valná hromada, členská 

schůze družstva apod.) 

Zaměstnavatel je povinen se zaměstnancem projednat výši požadované náhrady 

a písemně mu ji oznámit, a to zpravidla do 1 měsíce ode dne zjištění vzniku škody a 

skutečnosti, že je dotyčný zaměstnanec povinen ji nahradit. Ohledně způsobu náhrady 

škody mohou obě strany uzavřít dohodu vyžadující písemnou formu, jejíž součástí je 

výše náhrady škody dle požadavku zaměstnavatele, jestliže svoji povinnost nahradit 

škodu zaměstnanec uzná (co důvodu a výše). Neuzná-li zaměstnanec svou odpovědnost 

za nastalou škodu nebo rozporuje-li stanovenou výši náhrady škody, bude 

zaměstnavatel muset svůj nárok uplatňovat v řízení před soudem. Každou požadovanou 

výši náhrady škody nad částku 1.000,- Kč a obsah dohody o způsobu její náhrady je 

zaměstnavatel povinen projednat též s odborovou organizací, působí-li u něj.
59

 

 

Ustanovení § 264 ZP svěřuje soudům právo z důvodů zvláštního zřetele výši 

náhrady škody  přiměřeně snížit. Zákon zde nabízí možnost mimořádného zmírnění 

sankčních důsledků pro zaměstnance za situace, kdy rozsah povinnosti k náhradě škody 

by s přihlédnutím k okolnostem byl neopodstatněně „tvrdý“. Jde ale vždy o aplikaci 

soudního uvážení v konkrétní kauze. 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Uznání závazku k náhradě škody není samostatným zavazovacím důvodem, ani se jím 

nezakládá domněnka o existenci dluhu v době uznání. Uznání závazku k náhradě škody 

v požadované výši nemění nic na skutečnosti, že právním důvodem vzniku tohoto 

závazku může být jen zaviněné protiprávní jednání pracovníka, s nímž ZP spojuje jeho 

odpovědnost za vzniklou škodu. (NS 6 Cz 7/68) 

 

V pracovněprávních vztazích může být písemně uznán co důvodu a výše nejen nárok již 

splatný, ale i nárok, který má v budoucnu vzniknout nebo který vznikl a teprve po 

uznání se stane splatným.
60

 (NS 21 Cdo 233/2004) 
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 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 494-

496 
60

 K tomu též § 639 ObčZ: „Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k 

uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od 

posledního dne určené doby.“ 
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U odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat, lze zpravidla ztotožnit okamžik znalosti škody s okamžikem znalosti 

odpovědných osob, protože okruh takto odpovědných osob určuje již sama dohoda 

zakládající tuto odpovědnost. V jiných případech, zejména u obecné odpovědnosti za 

škodu, nelze vyloučit možný časový rozdíl mezi okamžikem, kdy se zaměstnavatel o 

škodě dozvěděl, a okamžikem, kdy se dozvěděl o osobě odpovědné. (NS ČSR 3 Cz 1/70) 

 

Událostí, z níž škoda vznikla, je pro účely počátku běhu objektivní promlčecí lhůty 

nutno rozumět nejen samotné porušení právní povinnosti při plnění pracovních úkolů 

nebo v přímé souvislosti s ním, ale současně a vedle toho i vznik škody samotné. (…) 

Vědomost poškozeného o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, jako předpoklady pro 

počátek běhu subjektivní promlčecí lhůty, musí být splněny kumulativně. O tom, kdo za 

škodu odpovídá, se poškozený dozví tehdy, když zjistí skutkové okolnosti rozhodné pro 

vymezení odpovědného subjektu. O škodě se poškozený dozví tehdy, když zjistí 

skutkové okolnosti, z nichž lze dovodit vznik škody a přibližně i její rozsah. (NS 21 Cdo 

2423/2006) 

 

Při rozhodování o nároku na náhradu škody je soud vždy i bez návrhu povinen zkoumat, 

zda jsou dány zákonné předpoklady pro snížení požadované náhrady škody podle 

ustanovení zákoníku práce o zmírňovacím právu soudu.
61

 (NS 21 Cdo 133/2004) 
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5 Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody 
 

Právní postavení zaměstnavatele a zaměstnance se v případě povinnosti 

k náhradě škody zásadně liší v několika podstatných znacích. Zaměstnavatel je povinen 

nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla v souvislosti s výkonem jeho práce (nebo 

v přímé souvislosti s ním), bez ohledu na své zavinění. Jeho odpovědnost je vždy 

objektivní, což znamená, že odpovídá za objektivně nastalý výsledek (škodu). 

Z teoreticko-právního hlediska je zde utlumena preventivní funkce tohoto právního 

institutu, zatímco výrazně dominuje reparační funkce, jejíž podstatou je náhrada škody 

vzniklé zaměstnanci v plném rozsahu. 

Z uvedených důvodů by bylo nekorektní paušálně označovat zaměstnavatele za 

škůdce. Ten se totiž ve vztahu ke svému zaměstnanci ocitá v situaci, kdy je odpovědný i 

za škodu, která vznikla jednáním jiného zaměstnance, ba dokonce třetí osoby. Pokud 

půjdeme do hloubky, zjistíme, že ke vzniku odpovědnostního vztahu může dojít i tehdy, 

kdy sám zaměstnavatel vlastně žádnou primární právní povinnost neporušil. Jde tedy o 

vybočení z klasického teoretického schématu právní odpovědnosti, jak jsem jej popsal 

v úvodu práce.  

Podle zákoníku práce rozlišujeme následující čtyři druhy povinnosti 

zaměstnavatele k náhradě škody – z toto první je obecný a zbylé tři zvláštní: 

 

1. obecná povinnost nahradit škodu, 

2. odvracení škody, 

3. odložené věci, 

4. pracovní úrazy a nemoci z povolání.
62

 

 

S výjimkou pracovních úrazů a nemocí z povolání, jejichž právní úprava 

obsahuje vlastní podrobná pravidla o rozsahu a způsobu náhrady újmy, platí pro 

povinnost zaměstnavatele k náhradě škody obecné ustanovení § 268 odst. 1 ZP, které 

stanoví, že zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nahradit skutečnou škodu. V případě 

škody způsobené úmyslně, může zaměstnanec požadovat i náhradu ušlého zisku. 
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 HŮRKA, Petr. Pracovní právo. 2., upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, str. 424 
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5.1 Obecná povinnost nahradit škodu (§ 265 ZP) 

 

Ustanovení o obecné povinnosti zaměstnavatele nahradit škodu postihují dvě 

samostatné skutkové podstaty.  

Zaprvé, zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním v důsledku porušení právní 

povinností nebo úmyslného jednání proti dobrým mravům. Musí být tedy dána příčinná 

souvislost mezi vzniklou škodou a porušením právní povinnosti nebo úmyslného 

jednání proti dobrým mravům, přičemž je lhostejno, kdo se tohoto deliktního jednání 

dopustil. 

V druhém případě musí zaměstnavatel nahradit i škodu, která byla zaměstnanci 

způsobena porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů jinými 

zaměstnanci jednajícími jeho jménem. Bližší interpretací lze dovodit, že takto je tedy 

zaměstnavatel odpovědný i za škodu vzniklou zaměstnanci mimo rámec plnění 

pracovních úkolů nebo mimo přímou souvislost s ním. Rozhodující je porušení 

povinnosti oprávněnými zaměstnanci, kteří jednají v rámci plnění úkolů zaměstnavatele. 

Činnost poškozeného zaměstnance v tomto ohledu nehraje roli.
63

 

Zákoník práce neposkytuje zaměstnavateli žádné zákonné důvody, které by mu 

umožňovaly se této obecné odpovědnosti zprostit. S ohledem na uvedené podmínky 

odpovídá prakticky za každou takto vzniklou škodu. Jedinou možnou modifikaci tohoto 

přísného zákonného režimu skýtá ustanovení § 275 odst. 2 ZP o spoluodpovědnosti 

zaměstnance, což znamená, že povinnost zaměstnavatele k náhradě škody se poměrně 

omezí, pokud prokáže, že škodu zavinil též poškozený zaměstnanec. 

Povinnost zaměstnavatele nahradit škodu je ex lege vyloučena v případech, kdy 

dojde ke škodě na dopravním prostředku, který zaměstnanec použil při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, aniž by s tímto zaměstnavatel vyslovil 

souhlas. Táž výjimka se vztahuje i na nářadí, zařízení a předměty zaměstnance potřebné 

pro výkon práce a použité bez souhlasu zaměstnavatele. 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Pro vznik obecné odpovědnosti zaměstnavatele není rozhodující, zda právní povinnost 

porušil zaměstnanec zaměstnavatele či jiná osoba nebo jiný zaměstnavatel. Škoda tedy 
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 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 503 
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může zaměstnanci vzniknout i porušením právních povinností zaměstnancem jiného 

zaměstnavatele. (…) Podle ustanovení § 265 odst. 2 ZP jde o odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu, kterou způsobili zaměstnanci porušením právních předpisů 

v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem; v těchto 

případech nezáleží na tom, při jaké činnosti vznikla zaměstnanci škoda; rozhodujícím 

je, z jakého jednání zaměstnavatele a kterými zaměstnanci zaměstnavatele byla škoda 

způsobena. (…) Odpovědnost zaměstnavatele podle § 265 ZP je odpovědnost vylučující 

jakoukoliv subjektivní kategorii v odpovědnostním právním vztahu, která by 

charakterizovala osobu odpovědného subjektu. Zaměstnavatel tedy odpovídá i za taková 

porušení svých povinností, k nimž došlo bez subjektivního zavinění jeho zaměstnanců. 

(S III, str. 82-83) 

 

Nesplní-li zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru 

potvrzení o zaměstnání
64

, odpovídá mu za škodu tím vzniklou podle § 265 odst. 2 ZP. 

Vzniklá škoda může spočívat též v ušlém výdělku zaměstnance u jiného 

zaměstnavatele, jestliže s ním tento zaměstnavatel odmítl bez předložení potvrzení o 

zaměstnání uzavřít pracovní smlouvu. (NS 21 Cdo 1491/2002) 

 

Nebylo-li zaměstnanci vyplaceno odstupné, na které by mu vznikl nárok (nebýt 

porušení povinnosti zaměstnance jednajícího jménem zaměstnavatele), jde o skutečnou 

škodu ve výši nevyplaceného odstupného. (NS 21 Cdo 1006/2005) 

 

Odmítne-li zaměstnance zaměstnat jiný subjekt z důvodu, že s ním jeho zaměstnavatel 

okamžitě zrušil pracovní poměr pro porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým 

způsobem, odpovídá zaměstnavatel zaměstnanci za škodu tím vzniklou, jestliže 

rozvázání pracovního poměru bylo pravomocným rozhodnutím soudu určeno za 

neplatné. (NS 21 Cdo 498/2000) 
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 „Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je 

zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání…“ § 313 odst. 1 ZP 
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5.2 Odvracení škody (§ 266 ZP) 

 

Základním předpokladem této zvláštní povinnosti k náhradě škody je vznik 

škody, kterou zaměstnanec utrpěl v rámci plnění stanovené prevenční povinnosti (viz § 

249 ZP), tj. odvracel škodu hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo 

zdraví. Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci utrpěnou věcnou škodu i účelně 

vynaložené náklady, ovšem za podmínky, že si zaměstnanec při odvracení škody 

počínal způsobem přiměřeným okolnostem a nešlo o škodu, která vznikla úmyslným 

jednáním zaměstnance. V opačném případě povinnost k náhradě škody nevznikne. 

Totéž právo na náhradu škody má rovněž zaměstnanec, který stejným způsobem 

odvracel nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, pokud by byl povinen škodu nahradit 

zaměstnavatel.
65

 

 

5.3 Odložené věci (267 ZP) 

 
V rámci zvláštní povinnosti náhrady škody na odložených věcech odpovídá 

zaměstnavatel za škodu, která vznikla zaměstnanci na věcech, které se obvykle do práce 

nosí a které si zaměstnanec při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti  s ním 

odložil na místě obvyklém nebo k tomu zvláštně určeném. Jedná se mj. o projev jedné 

ze zaměstnavatelových povinností souvisejících s péčí o zaměstnance a vytvářením 

pracovních podmínek.
66

 

Pro uplatňování případného nároku na náhradu škody je určující, jedná-li se věc, 

která se obvykle do práce nosí, či nikoliv. Za věci obvyklé nošené do práce lze 

považovat šatstvo, obuv, běžné osobní předměty, v dnešní době i mobilní telefon apod. 

Obsah tohoto pojmu pochopitelně nelze interpretovat plošně, je nutné na věc nazírat 

z obecného hlediska se zřetelem k mnoha faktorům konkrétní situace (povaha 

pracoviště, obsah pracovní náplně konkrétní kategorie zaměstnanců, místo výkonu 

práce atd.)
67

  Toto rozlišení má své opodstatnění. Zákoník práce totiž pro obě skupiny 

věcí stanoví odlišný právní režim výše náhrady škody: 
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 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 318 
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 „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci 

obvykle nosí do zaměstnání.“ § 226 ZP 
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 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 512 
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 Škodu vzniklou na věcech, které se do práce obvykle nosí, hradí 

zaměstnavatel v plné výši.  

 U věcí, které se do práce obvykle nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal 

do zvláštní úschovy, je výše povinné náhrady škody limitována částkou 

10.000,- Kč. Prokáže-li se ale, že škodu na těchto věcech způsobil jiný 

zaměstnanec nebo jedná-li se o škodu na věci převzaté zaměstnavatelem 

do zvláštní úschovy, toto omezení neplatí a náhrada zaměstnanci přísluší 

v plné výši.
68

  

 

V obou případech platí, že právo na náhradu škody se promlčí, pokud 

zaměstnanec neoznámí (ústně/písemně) zaměstnavateli vznik škody bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.
69

 Jinými slovy, 

esenciální podmínkou uplatnění nároku na náhradu škody je řádně a včasné ohlášení 

jejího vzniku. 

Zaměstnavatel v zásadě odpovídá i za škodu vzniklou z objektivních příčin. 

Dokonce i v situaci, kdy dodržel všechny povinnosti stanovené právním řádem. 

Prokáže-li se, že škoda vznikla na řádně odložené věci, nemůže se své povinnosti 

k náhradě škody zprostit a ani k případnému jednání zaměstnance, kterým se práva 

náhrady škody vzdává, by se nepřihlíželo.
70

  

 

 Relevantní judikatura: 

 

Základní podmínkou odpovědnosti zaměstnavatele za škodu na odložených věcech je, 

že škoda vznikla na věci, kterou zaměstnanec odložil na určeném místě nebo na místě, 

kam se takové věci obvykle ukládají při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním. Není-li splněna tato základní podmínka, není pak již nutné zabývat se 

otázkou, zda se jedná o odložení věcí, které zaměstnanci obvykle do práce nosí či 

nikoliv. (NS ČSR 3 Tz 19/86) 

 

Okruh věcí, které se obvykle do práce nosí, resp. nenosí, je nutno posuzovat z obecného 

hlediska, nikoliv jen ze subjektivního hlediska jednotlivého zaměstnance. Je třeba 
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 § 268 odst. 2 ZP 
69

 § 267 odst. 2 a § 268 odst. 3 ZP 
70

 „Vzdá-li se zaměstnanec práva, které mu tento zákon, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis 

poskytuje, nepřihlíží se k tomu.“ § 4a odst. 4 ZP 
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uvážit celkovou konkrétní situaci s přihlédnutím k povaze a místní situaci pracoviště, 

k pracovní náplni obvyklé u zaměstnanců určité kategorie a případně k tomu, v kterém 

ročním období ke škodě došlo. (…) Patří sem tedy šatstvo a obuv, které zaměstnanci 

odkládají po zahájení práce, pracovní oděv, běžné osobní předměty, aktovky, kabelky i 

obvyklé dopravní předměty, které zaměstnanci používají při cestě do práce a zpět. (S III, 

str. 93-94) 

 

Osobní automobil nelze považovat za obvyklý dopravní prostředek používaný 

zaměstnancem k cestě do práce a zpět. Avšak nelze vyloučit odpovědnost 

zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 268 odst. 2 ZP za škodu vzniklou na osobním 

automobilu, který zaměstnanec umístil v objektu zaměstnavatele při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém. (NS 

ČSR 5 Cz 15/76) 

Pozn.: Zde by zřejmě byla namístě diskuze, jestli předpoklad tohoto judikátu ze dne 10. 

9. 1976 o tom, že osobní automobil není obvyklým dopravním prostředkem k cestování 

za prací, není vzhledem k masovému rozšíření automobilové dopravy již překonaný.  

 

Věci náležející řidiči služebního vozidla, které si ponechal v uzamčeném vozidle mimo 

pracovní dobu, nelze považovat za věci odložené při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém. (NS ČSR 11 Tz 

10/82) 

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci odcizením mzdy v den 

její výplaty není omezena částkou 10.000,- Kč. (NS SSR 6 Cz 26/81) 

 

Ustanovení § 267 odst. 2 ZP sleduje ten účel, aby škoda byla zaměstnavateli oznámena 

v době co nejkratší a aby tak bylo zaměstnavateli umožněno ověřit si tvrzení 

zaměstnance také zjištěním příčiny škody a jejího škůdce a učinit pak v době co 

nejkratší opatření k předcházení podobným škodám. (…) Zaměstnanec má povinnost 

uvědomit zaměstnavatele o škodě na odložené věci bez zbytečného odkladu, avšak 

promlčení tohoto nároku na náhradu škody nastane teprve uplynutím lhůty 15 dnů, i 

když v konkrétním případě měl zaměstnanec možnost uvědomit zaměstnavatele ještě 

dříve. Po uplynutí této lhůty dojde k promlčení nároku se všemi důsledky z toho 

plynoucími bez ohledu na to, že zaměstnanci bránily ve včasném splnění oznamovací 
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povinnosti objektivní nebo subjektivní překážky. V tomto smyslu má tedy stanovená 

lhůta objektivní charakter. (S III, str. 95) 

 

V patnáctidenní oznamovací lhůtě podle § 267 odst. 2 ZP nemá zaměstnanec zároveň 

povinnost uplatnit nárok na náhradu škody na věcech, které u zaměstnavatele odložil. 

(KS v Ostravě 16 Co 94/87) 

 

5.4 Pracovní úrazy a nemoci z povolání 

 

Zákonem č. 205/2015 Sb. došlo s účinností od 1. října 2015 mj. k novelizaci 

zákoníku práce, a to především ve vztahu k jeho části jedenácté. Nově byla do této části 

systematicky zařazena hmotněprávní úprava náhrady újmy v případě pracovních úrazů a 

nemocí z povolání, která se dříve nacházela v přechodných ustanoveních zákoníku 

práce. Zmiňovaná ustanovení totiž měla působit pouze dočasně, tedy do doby než 

nabude účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl 

nastolit novou koncepci této problematiky a zařadit ji tak do systému sociálního 

zabezpečení. Účinnost zákona však byla zákonodárcem opětovně odkládána, až 

nakonec došlo výše uvedeným zákonem s účinností k 1. 10. 2015 k jeho zrušení.
71

 

Právní úprava zvláštní povinnosti zaměstnavatele k náhradě újmy způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se od ostatních druhů pracovněprávní 

odpovědnosti, jak jsem je již v této práci přiblížil, poměrně významným způsobem 

odlišuje. Mnohá její specifika si proto žádají svébytnou úpravu. Jde především o rozsah 

a výčet poskytovaných náhrad, které směřují nejen k reparaci škody coby materiální 

újmy, ale i k odčinění újmy nemajetkové. Důležitou roli při stanování podmínek a výše 

náhrad sehrává prováděcí legislativa.  

Odpovědnost zaměstnavatele za újmu při pracovních úrazech a nemocech 

z povolání je nezávislá na jeho zavinění. Zaměstnavatel odpovídá objektivně za 

škodnou událost, dokonce i v případech, kdy vzniku újmy nemohl zabránit, např. 

v důsledku působení vis maior. Předpokladem této zvláštní povinnosti k náhradě újmy 

není ani porušení právní povinnosti na straně zaměstnavatele. Vznik odpovědnosti je 
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 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 513 
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podmíněn zásadně pouze příčinnou souvislostí mezi existencí pracovního úrazu (nemoci 

z povolání) a způsobením újmy na straně zaměstnance (příp. jiných subjektů).
72

 

Jak vyplývá z rozsahu odpovědnosti i z níže uvedeného přehledu jednotlivých 

nároků zaměstnance (příp. jiných subjektů), mohla by být plná náhrada újmy při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání znatelným zásahem do ekonomické existence 

mnoha zaměstnavatelů v soukromém sektoru. Z toho důvodu je zaměstnavatel ze 

zákona proti této zvláštní právní povinnosti pojištěn.
73

 

 

5.4.1 Pracovní úraz (§ 271k odst. 1-3 ZP) 

 

Pracovním úrazem zákon rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, 

k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením 

zevním vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Poškození 

zdraví je nutno chápat nejen jako poškození fyzické, ale i psychické.  

Stejně jako pracovní úraz je nazírán i úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění 

pracovních úkolů. Tímto ustanovením rozšiřuje zákoník práce svou působnost i na 

okruh případů, kdy k újmě nedojde přímo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním, ale mimo takto věcně a časově uvažovaný rámec. Jako příklad lze 

uvést poškození zdraví zaměstnance-úředníka, jenž byl napaden rozzuřeným adresátem 

rozhodnutí, k jehož vydávání je tento zaměstnanec v rámci své pracovní náplně 

příslušný. 

Podle znění ustanovení § 271k odst. 3 ZP nelze za pracovní úraz považovat úraz, 

ke kterému došlo při cestě do zaměstnání a zpět (viz § 274a odst. 1 ZP).
74

 

 

 Relevantní judikatura: 

 

O úrazový děj může jít i v případech náhlého poškození zdraví, které nastalo při náhlém 

napětí sil, velké námaze, nezvyklém úsilí, kdy pracovní výkon přesahuje hranice 

obvyklé, každodenně vykonávané práce nebo je sice konán v mezích obvyklé namáhavé 
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 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 316 
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 Podrobnosti pojištění stanoví podzákonný předpis č. 125/1993 Sb., vyhláška ministerstva financí, 
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úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
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práce, ale za nepříznivých okolností, případně mu organismus zaměstnance není 

přizpůsoben nebo na něj svými schopnostmi nestačí. (NS 4 Cz 86/61) 

 

Zevní příčinou pracovního úrazu nemusí být vždy jen působení mechanických jevů, 

nýbrž například i působení chemických látek, s nimž zaměstnanec přichází do styku.  

(KS v Ústí nad Labem 5 Co 415/68) 

 

V případě infarktu platí, že i když tu zdánlivě chybí zevní faktor, může jít o úrazový děj. 

Bezprostřední příčinnou vyvolávající infarkt myokardu je totiž psychické trauma 

(jednorázové přetížení při plnění zvlášť obtížných úkolů) nebo fyzické trauma 

(neobvyklé, běžnému zařazení neodpovídající jednorázové pracovní vypětí). Soudy tedy 

posuzují stejně námahu z tělesné práce i námahu z práce duševní. (NS ČSR Cpj 37/74) 

 

Bylo by v rozporu se smyslem zákona chránit zaměstnance před škodami z pracovních 

úrazů, kdyby bylo z této ochrany poškození zdraví, vykazující všechny znaky 

pracovního úrazu, jen z důvodu, že u poškozeného existovala určitá predispozice, která 

spolupůsobila při vzniku poškození zdraví způsobeného úrazovým dějem. Existence 

chorobného stavu, byť latentního, nemůže vyloučit závěr, že mezi úrazovým dějem a 

vyvolaným chorobným stavem je přímá příčinná souvislost. (…) Nemůže ovšem stačit 

pouhé připuštění možnosti zhoršení zdravotního stavu v důsledku úrazového děje, nýbrž 

musí být tato příčinná souvislost postavena najisto. (NS ČSR Cpj 37/74) 

 

Jedná se o pracovní úraz, když řidič vozidla zaměstnavatele po ujetí určité etapy odstaví 

vozidlo a jde se občerstvit do hostince, přičemž na zpáteční cestě z hostince k vozidlu je 

zachycen jiným projíždějícím vozidlem a usmrcen. (NS ČSR Cpj 37/74) 

 

O pracovní úraz nejde, jestliže poškození zdraví zaměstnance nastalo v době, kdy 

vybočil z plnění pracovních úkolů nebo z činnosti, která je v přímé souvislosti s plnění 

pracovních úkolů, a kdy tedy došlo k tzv. excesu. (NS ČSR Cpj 37/74) 

 

Pro závěr, zda poškození zdraví, které zaměstnanec utrpěl v rámci tzv. team-buildingu, 

může být považováno za pracovní úraz, není rozhodující formální označení tohoto 

kurzu, nýbrž vlastní obsahová náplň konkrétní činnosti, při které zaměstnanec úraz 

utrpěl. (NS 21 Cdo 5060/2007) 
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Poškození zdraví, které utrpí zaměstnanec v průběhu pracovní cesty v místě, které je 

cílem jeho pracovní cesty a kde je ubytován, na cestě z ubytování do budovy určené 

k plnění pracovních úkolů (nebo cestou zpět), nelze považovat za pracovní úraz. (NS 21 

Cdo 4834/2010) 

 

5.4.2 Nemoc z povolání (§ 271 odst. 4 ZP) 

 

Nemocí z povolání je nemoc zahrnutá do výčtu uvedeném ve zvláštním právním 

předpisu. Tím je nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí 

z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Jde o nemoci, které mají původ ve 

vykonávaní povolání za podmínek, při kterých konkrétní nemoc vzniká. Pokud budu 

nařízení citovat, pak se nemocemi z povolání rozumí „nemoci vznikající nepříznivým 

působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud 

vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se 

rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.“
75

 

Jednotlivé nemoci z povolání a podmínky jejich vzniku jsou uvedeny v příloze tohoto 

nařízení. 

Jelikož nemoc z povolání zpravidla nevzniká šokově, ale v průběhu delšího 

časového úseku, v němž zaměstnanec mnohdy vystřídá více pracovišť u více 

zaměstnavatelů, poskytuje zákoník práce zaměstnavateli, který zaměstnanci nahradil 

újmu vzniklou nemocí z povolání, určitou úlevu. Takový zaměstnavatel má podle § 

271n odst. 1 ZP právo požadovat náhradu těchto výdajů po všech zaměstnavatelích, u 

kterých postižený zaměstnanec pracoval za podmínek, za nichž mu nemoc vznikla. 

Jednotlivé podíly se stanoví v závislosti na době, po kterou u nich zaměstnanec 

vykonával pracovní činnost. 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Pracoval-li zaměstnanec u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc 

z povolání, a pak přešel k jinému zaměstnavateli na pracoviště, kde by dány podmínky 

pro vznik téže nemoci z povolání, uplatňuje zaměstnanec vždy nárok na náhradu škody 
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50 

proti poslednímu zaměstnavateli, přičemž prokazuje, že u něho byla zjištěna nemoc 

z povolání a že u tohoto zaměstnavatele jsou takové podmínky, že předmětná nemoc 

zde může vzniknout. (OS pro Prahu 1 9 C 176/62) 

 

Při prodeji podniku kupující přejímá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v té 

kvalitě a s těmi vlastnostmi jimiž se vyznačovaly u prodávajícího. Jestliže zaměstnanec 

vykonává práci za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, přejímá nový 

zaměstnavatel práva a povinnosti s touto vlastností v nezměněné kvalitě, bez ohledu na 

to, kdy bude u zaměstnance případně zjištěna nemoc z povolání. (NS 21 Cdo 920/2003) 

 

Byla-li zjištěna u zaměstnance nemoc z povolání, který pracoval u zaměstnavatele za 

podmínek, za nichž tato nemoc vzniká, odpovídá zaměstnavatel bez ohledu na to, že 

snad zaměstnanec měl zvýšenou míru predispozice pro onemocnění touto nemocí. (NS 8 

Cz 22/69) 

 

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou dvěma po sobě zjištěnými nemocemi 

z povolání je třeba posuzovat samostatně. Nemoci se mohou projevit v různých dobách 

rozdílnou odpovědností a rozdílným vznikem škody. (S IV, str. 409) 

 

Ke vzniku škody u odpovědnosti zaměstnavatele za škodu  při pracovních úrazech a 

nemocech z povolání dochází teprve tehdy, pokud důsledky zhoršení zdravotního stavu 

poškozeného lze vyjádřit v penězích. Pro naplnění odpovědnosti na straně 

zaměstnavatele nemá význam  skutečnost, jakým způsobem nemoc z povolání ovlivnila 

celkový zdravotní stav zaměstnance; rozhodné je, zda následky nemoci z povolání byly 

příčinou vzniku škody. (NS 21 Cdo 376/98) 

 

5.4.3 Rozsah náhrady újmy (§ 269 ZP) 

 

Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, 

která vznikla pracovním úrazem při plnění pracovním úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním.  

 

K náhradě újmy vzniklé nemocí z povolání je zaměstnavatel povinen, jestliže 

zaměstnanec naposledy před jejím zjištění u něho pracoval za podmínek, za nichž nemoc 
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z povolání, kterou byl postižen, vzniká. Takto se odškodňuje i nemoc, která vznikla před 

jejím zařazením na seznam nemocí z povolání, nicméně v době nejvýše 3 let před tímto 

zařazením.  

Dále platí, že zaměstnavatel za újmu odpovídá i v případě, kdy dodržel všechny 

předepsané právní povinnosti, včetně požadavků vedoucích k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Výjimka může nastat v taxativně uvedených situacích, kdy se 

povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy zcela nebo zčásti zprostí. 

 

Půjde-li o jinou škodu nebo nemajetkovou újmu na zdraví, která vznikla jinak 

než z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, použijí se dle § 271n odst. 2 

ZP pro stanovení způsobu a rozsahu její náhrady příslušná ustanovení o pracovních 

úrazech. V podstatě jde o rozšíření působnosti zákona i na případy, kdy za okolností 

majících původ v pracovních podmínkách, dojde k poškození zdraví, které však není 

pracovním úrazem ani nemocí z povolání.
76

 Právo na náhradu této škody se 

nepromlčuje. ( viz § 271t ZP) 

 

Způsob a výše náhrady škody nebo nemajetkové újmy musí být bez zbytečného 

odkladu projednána se zaměstnancem, případně i s odborovou organizací, působí-li u 

zaměstnavatele. (viz § 271r ZP) 

 

Obecně platí, že dojde-li od posledního stanovení výše náhrady k podstatným 

změnám v poměrech poškozeného zaměstnance, mohou se obě strany (zaměstnanec i 

zaměstnavatel) domáhat úpravy obsahu odpovědnostního vztahu, tedy vzájemných práv 

a povinností.  

Podmínky, výše a způsob náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti musí být s ohledem na vývoj mzdové úrovně a životních nákladů 

upraveny nařízením vlády, a to zpravidla s účinností od počátku kalendářního roku. 

Totéž platí i pro právní úpravu náhrady nákladů na výživu pozůstalých. Vláda je 

v tomto případě výslovně zmocněna a povinna odpovídajícím způsobem reagovat.
77

 (viz 

§ 271u ZP)    
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 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 562 
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 tamtéž, str. 566 
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 Relevantní judikatura: 

 

Celkový nárok zaměstnance na odškodnění pracovního úrazu (nemoci z povolaní) se 

skládá z několika dílčích nároků, které jsou podle hmotného práva zcela samostatné, 

neboť předpoklady jejich vzniku jsou odchylné a také časově se mohou odchylně 

naplňovat. (NS ČSR Cpj 37/74) 

 

Příčinná souvislost mezi úrazovým dějem a poškozením zdraví nemusí být dána vždy u 

všech žalovaných dílčích nároků. Není vyloučena situace, kdy v příčinné souvislosti 

není ztížení společenského uplatnění, ale je v příčinné souvislosti s úrazovým dějem 

poškození zakládající nárok na náhradu za ztrátu na výdělku. (KS v Českých 

Budějovicích 6 Co 1001/87) 

 

Byl-li poškozený, který utrpěl pracovní úraz, pro tento případ pojištěn a sám platil 

pojistné, pak jeho nárok na odškodnění pracovního úrazu není dotčen tím, že mu byla 

poskytnuta náhrada pojišťovnou podle pojistné smlouvy. (NS 1 Cp 42/62) 

 

Onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu, jež nejsou v příčinné souvislosti 

s utrpěným pracovním úrazem a jež sama o sobě vylučují jakoukoliv výdělečnou 

činnost, znamenají podstatnou změnu poměrů poškozeného, v důsledku níž se 

zaměstnavatel může úspěšně domáhat zrušení své povinnosti poskytovat poškozenému 

náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní schopnosti. (NS ČSR 5 Cz 54/78) 

 

O podstatnou změnu poměrů jde i tehdy, jestliže výdělky zaměstnance po zjištění 

nemoci z povolání (po pracovním úrazu) přesahují pravidelně za delší období, tj. nikoliv 

ojediněle a výjimečně, jeho průměrný výdělek před vznikem škody. Od okamžiku, kdy 

tato změna nastala, nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti zanikne a zaměstnanci nadále nepřísluší.  (NS 21 Cdo 2483/98) 

 

Byla-li uzavřena dohoda o náhradě škody, mající povahu narovnání, rozhoduje soud 

k návrhu na novou úpravu náhrady za ztrátu na výdělku toliko o tom, zda došlo 

k podstatné změně poměrů, která odůvodňuje snížení/zvýšení dohodnutých dávek, 

případně zproštění povinnosti zaměstnavatele tyto dávky nadále poskytovat. (NS 7 Cz 

13/69) 
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5.4.4 Zproštění se povinnosti k náhradě újmy (§ 270, 271 ZP) 

 

Obecným východiskem předmětné právní úpravy je objektivní povinnost 

zaměstnavatele k náhradě újmy. Ta ale na druhou stranu není bezbřehá. Zákonodárce 

připouští, že existují okolnosti, za nichž by realizace odpovědnosti na straně 

zaměstnavatele byla neopodstatněná, ba možná i nespravedlivá. Za tímto účelem 

obsahuje zákoník práce institut úplného nebo částečného zproštění se povinnosti 

nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu. 

Úplného zproštění dosáhne zaměstnavatel, pokud prokáže, že jedinou příčinou 

vzniku újmy bylo zaviněné porušení právních nebo jiných přepisů anebo pokynů 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany postiženého zaměstnance. 

S takovými předpisy a pokyny musí být zaměstnanec zároveň řádně seznámen a jejich 

znalost a dodržování musí být soustavně dodržovány a kontrolovány. Pokud 

zaměstnanec jedná v rozporu s bezpečnostními předpisy na příkaz na zaměstnavatele, 

odpovědnost leží též na straně zaměstnavatele a možnost zproštění nepřipadá v úvahu. 

Dále se zaměstnavatel zcela zprostí, prokáže-li, že jedinou příčinou újmy byla 

opilost, případně zneužití jiných návykových látek postiženým zaměstnancem a 

zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit. Opilost je pochopitelně 

předmětem dokazování a je nutné, aby dosáhla takové míry, že bude mít na 

psychomotorické schopnosti konkrétního zaměstnance vliv. 

 

Druhou skupinu představují okolnosti, za kterým může dojít k částečnému 

zproštění povinnosti zaměstnavatele k náhradě újmy. Zčásti se zaměstnavatel zprostí při 

prokázání, že výše uvedené skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo imateriální 

újmy, tedy již nikoliv pouze jedinou.  

Částečně se zaměstnavatel též zprostí, bude-li jím prokázáno, že postižený 

zaměstnance jednal v rozporu s obvyklým chováním natolik lehkomyslně, že ačkoliv 

neporušil právní/ostatní předpisy ani pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, měl si být vzhledem ke své  kvalifikaci a zkušenostem vědom možnosti 

vzniku újmy na zdraví. Synonymně by zmíněnou míru lehkomyslnosti šlo vyložit jako 

nebezpečné riskování nebo hazardérství. Je zároveň stanoven požadavek brát vždy 

v úvahu vědomí a zkušenosti zaměstnance. Ustanovení zákona přímo vylučuje 
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považovat za lehkomyslné jednání běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika 

práce.
78

 

 

Při částečném zproštění se odpovědnosti je zaměstnavatel povinen určit tu část 

újmy, kterou podle míry svého zavinění nese zaměstnanec. V případech prokázané 

lehkomyslnosti zaměstnance však vždy hradí zaměstnavatel minimálně jednu třetinu 

škody nebo nemajetkové újmy.    

Pro účely posuzování, zda-li zaměstnanec porušil předpisy anebo pokyny 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměstnavatel podle § 270 odst. 4 

ZP nemůže dovolávat všeobecných ustanovení o prevenční povinnosti, že si každý má 

počínat tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Pojem právní a ostatní předpisy 

a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci blíže osvětlují výkladová 

ustanovení § 349 ZP.
79

  

 

Případ absolutní objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za újmu vzniklou 

pracovním úrazem, tedy bez možnosti se, byť zčásti, zprostit je obsažen v § 271 ZP. 

Zaměstnavatel je vždy povinen k náhradě škody a nemajetkové újmy v případě, kdy 

zaměstnanec utrpěl pracovní úraz při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo 

nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, pokud tento stav sám úmyslně nevyvolal.  

 

 Relevantní judikatura: 

 

O řádné seznámení zaměstnance s předpisy nebo pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci, jestliže by  se zaměstnavatel omezil pouze na to, že by zaměstnanci dal 

k přečtení příslušné bezpečnostní předpisy. Na tomto by neměnilo nic ani to, kdyby 

zaměstnanec svým podpisem potvrdil, že byl s předpisy seznámen. (NS 1 Cp 42/62) 
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 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 524 
79

 „Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu 

života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a 

technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o 

zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a 

chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany 

života a zdraví.“ § 349 odst. 2 ZP 
„Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci 

vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni.“ § 349 odst. 2 ZP 
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Předpokladem částečného zproštění zaměstnavatele je zaviněné porušení předpisů nebo 

pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; proto je povinností soudu 

zkoumat, zda postižený zaměstnanec pokyn náležitě vnímal a zda mu, zejména se 

zřetelem ke své duševní vyspělosti, porozuměl. (KS v Českých Budějovicích 4 Co 

548/67) 

 

Předpisem nebo pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může být 

jen předpis nebo pokyn konkrétní, který upravuje určitý způsob jednání anebo konkrétní 

způsob jednání zakazuje. Porušení předpisů nebo pokynů všeobecného charakteru 

nemůže mít za následek relevantní právní účinky pro zproštění odpovědnosti na straně 

zaměstnavatele. (NS ČSR Cpj 37/74) 

 

Z hlediska liberačních důvodů není nekonkrétním právní předpis k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, který předpokládá, že s ohledem na získanou kvalifikaci, 

znalosti a zkušenosti musí být zaměstnanec schopen předpis v provozu vyhodnotit a 

v individuálním případě podle něho postupovat. (NS 21 Cdo 1648/2004) 

 

O zavinění porušení bezpečnostních předpisů nepůjde tehdy, pokud zaměstnanec 

vykonává určité práce v rozporu s bezpečnostními předpisy na příkaz zaměstnavatele. 

Zavinění je tu vyloučeno právě tím, že zaměstnavatel k takovému postupu práce dal 

příkaz, a proto se nemůže úplně nebo částečně zprostit odpovědnosti. (NS ČSR Cpj 

37/74) 

 

Seznámení zaměstnance s dopravními předpisy, u něhož je řízení vozidla předmětem 

pracovního vztahu, osvědčuje již zkouška z odborné způsobilosti k řízení motorových 

vozidel. Vyžadování a kontrola znalostí a dodržování pravidel silničního provozu je 

svěřeno policii, kontrolu zaměstnavatelem není třeba zkoumat. (…) Jestliže 

zaměstnanec před jízdou spoléhá na to, že ji může bezpečně vykonávat, ačkoliv ví o 

okolnostech, které by mohly mít negativní vliv na jeho schopnost vozidlo ovládat, těmto 

okolnostem nepřizpůsobí režim jízdy, jde v případě pracovního úrazu o zaviněné 

porušení dopravních předpisů, tedy předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. (NS 21 Cdo 1239/2000) 
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Stav opilosti nemusí být dán již pouhým požitím alkoholického nápoje, nýbrž k němu 

musí dojít v takové míře, že způsobí snížení duševních funkcí a celkové pohotovosti 

zaměstnance. (NS ČSR Cpj 37/74) 

 

Lehkomyslné jednání je takové jednání, kdy si vzhledem ke konkrétní časové i místní 

situaci na pracovišti počíná zaměstnanec způsobem, při němž vědomě podstupuje riziko 

hrozícího poškození zdraví a který je v rozporu s obvyklým způsobem chování. (NS 7 

Cz 22/69) 

 

Při úvaze, zda jednání zaměstnance lze označit za lehkomyslné, je třeba přihlížet k jeho 

kvalifikaci, nabytým zkušenostem, délce doby zaměstnání apod. Vyžaduje se 

kvalifikovaná lehkomyslnost – zaměstnanec věděl nebo vzhledem ke své kvalifikaci a 

zkušenostem musel vědět, že si svým jednáním může přivodit úraz nebo nemoc 

z povolání. Zároveň musí jít o způsob činnosti, který je v rozporu s obvyklým 

způsobem chování zaměstnanců. Pokud si takto počínají i ostatní a zaměstnavatel to 

trpí, není dána skutková podstata ustanovení § 270 odst. 2 písm. b) ZP. (NS Cpj 37/74) 

 

O lehkomyslné jednání jde v případech, kdy jednání zaměstnance při určitém pracovním 

úkonu sice neupravuje žádný bezpečnostní předpis nebo pokyn, avšak toto jednání lze 

označit jako nebezpečné riskování nebo hazardérství. (NS 21 Cdo 71/2001) 

 

5.4.5 Přehled poskytovaných náhrad 

 

Obsah právního vztahu mezi zaměstnavatelem a postiženým zaměstnancem při 

náhradě újmy způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání je představován 

dílčími nároky zaměstnance na jedné straně a s nimi korelujícími povinně 

poskytovanými náhradami zaměstnavatelem na straně druhé. Jednotlivé nároky 

samostatné a na sobě nezávislé. Relevantní právní úprava vychází z principu plné 

reparace způsobené újmy a  její dostatečné satisfakce.
80

  

Zákoník práce rozlišuje dvě skupiny poskytovaných náhrad, přičemž ta druhá 

pokrývá případy, kdy zaměstnanec následkem pracovního úrazu nebo nemoci 

z povolání zemřel. Tyto náhrady se poskytují především pozůstalým. 
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 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 531 
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V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání poskytuje zaměstnavatel 

zaměstnanci náhradu za: 

 

1. ztrátu na výdělku za dobu pracovní neschopnosti, 

2. ztrátu na výdělku za dobu po skončení pracovní neschopnosti, 

3. bolest a ztížení společenského uplatnění, 

4. účelně vynaložené náklady spojené s léčením, 

5. věcnou škodu. 

 

Při úmrtí zaměstnance vzniká nárok na: 

 

1. náhradu účelné vynaložených nákladů spojených s léčením, 

2. náhradu přiměřených nákladů spojených s pohřbem, 

3. náhrada nákladů na výživu pozůstalých, 

4. jednorázové odškodnění pozůstalých, 

5. náhradu věcné škody. 

 

Vychází-li se pro účely stanovení výše konkrétní náhrady z průměrného výdělku 

zaměstnance, je pro zjištění jeho výše rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, 

je-li to pro zaměstnance výhodnější. Neužije se tedy obecné pravidlo § 354 odst. 1 ZP.
81

 

Pokud není dohodnuto jinak, je zaměstnavatel povinen náhradu za ztrátu na 

výdělku a náhradu nákladů na výživu vyplácet jako dílčí plnění v pravidelných 

měsíčních intervalech. 

 

5.4.6 Jednotlivé náhrady 

 

5.4.6.1 Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti 

(§ 271a ZP) 

 

Smyslem této úpravy je plná náhrada skutečné škody, která zaměstnanci vzniká 

po dobu jeho pracovní neschopnosti. Náhrada za ztrátu na výdělku přísluší ve výši 

rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a plnou výší náhrady 

                                                 
81

 „Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí.“ § 

354 odst. 1 ZP 
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mzdy/platu podle § 192 ZP nebo odměny podle § 194 ZP
82

 a plnou výší nemocenského. 

Do výše průměrného výdělku před vznikem škody přísluší zaměstnanci náhrada i za tzv. 

karenční dobu, kdy podle § 192 odst. 1 části věty druhé za středníkem ZP nárok na 

náhradu mzdy/platu/odměny nemá.
83

  

Náhrada přísluší i za další pracovní neschopnost zaměstnance, pokud je jejím 

důvodem tentýž pracovní úraz nebo nemoc z povolání.
84

  

 

5.4.6.2 Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti (§ 271b ZP) 

 

Cílem tohoto druhu náhrady je kompenzace škody, která zaměstnanci vzniká v 

podobě rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem 

dosahovaným po pracovním úrazu/zjištění nemoci z povolání, včetně připočtení 

případného přiznaného invalidního důchodu. Ke změně v tomto rozdílu způsobené 

snížením invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem nebo z důvodu výdělku, 

kterého zaměstnanec dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží. 

Náhrada náleží zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž 

dovršil věk 65 let, příp. vyšší důchodový věk, anebo do data přiznání starobního 

důchodu ze systému důchodového pojištění.  

Pro podrobnější pravidla pro stanování rozsahu a výše této poskytované náhrady 

si dovolím odkázat přímo na znění příslušných ustanovení zákoníku práce.
85

   

                                                 
82

 „Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, 

přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době 

prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) náhrada odměny z 

dohody za podmínek stanovených v § 192 a 193. Pro účely poskytování této náhrady platí pro 

zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, 

zaměstnavatelem stanovené rozvržení týdenní pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel povinen pro 

tyto účely předem určit.“ § 194 ZP 
83

 „...náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše 

však za prvních 24 neodpracovaných hodin z rozvržených směn.“ § 192 odst. 1 části věty druhé za 

středníkem ZP 
84

 „Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při jeho další pracovní 

neschopnosti z důvodu téhož pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Průměrným výdělkem před 

vznikem škody podle věty první je průměrný výdělek zaměstnance před vznikem této další škody. Jestliže 

před vznikem této další škody příslušela zaměstnanci náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 

neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 se zaměstnanci poskytne do výše částky, do 

které by mu příslušela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kdyby nebyl 

neschopen práce. Za výdělek po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje náhrada 

mzdy nebo platu podle § 192 nebo odměny z dohody podle § 194 a nemocenské.“ § 271a odst. 2 ZP 
85

 „Náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 přísluší zaměstnanci i při pracovní neschopnosti z 

jiného důvodu, než je původní pracovní úraz nebo nemoc z povolání; za výdělek po pracovním úrazu nebo 
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Jsou-li oba zmíněné druhy náhrad ztráty na výdělku založeny týmž důvodem, 

platí pro ně společné ustanovení § 271l ZP, podle něhož se jedná o dvě samostatná 

práva, která nepřísluší vedle sebe. Posuzují se tedy jako samostatné nároky, což má 

význam například pro běh promlčecích lhůt apod. 

V případě, že zaměstnanec v době pracovního úrazu nebo zjištění nemoci 

z povolání působil v pracovním poměru nebo na základě dohody o práci konané mimo 

pracovní poměr u více zaměstnavatelů (měl tedy více příjmů), vychází se podle dikce § 

271o ZP při výpočtu výše náhrady ze všech jednotlivých dosahovaných průměrných 

výdělků, a to po dobu, po kterou by zmíněné základní pracovněprávní vztahy mohly 

trvat. 

Pokud jde ale o vztahy uzavřené na dobu určitou, náhrada za ztrátu na výdělku 

se poskytuje jen po dobu, po kterou měly tyto vztahy trvat. Nad tento rámec přísluší 

náhrada pouze, je-li podle okolností předpokládatelné, že by postižený zaměstnanec byl 

zaměstnán i nadále. (viz § 271p odst. 1 ZP) 

Nepracuje-li poživatel starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro 

invaliditu třetího stupně z důvodů, které souvisejí s jeho pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání, přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, po kterou by 

s ohledem na svůj zdravotní stav před pracovním úrazem nebo nemocí z povolání mohl 

pracovat, a to nejdéle do konce kalendářního měsíce, kdy dovrší věk 65 let, nebo 

důchodový věk, je-li vyšší. (viz § 271p odst. 2 ZP) 

Právo na náhradu za ztrátu na výdělku je vyloučeno z institutu promlčení. Práva 

na jednotlivá plnění z něho se však promlčují. (viz § 271t ZP) 

                                                                                                                                               
po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek, z něhož se stanoví výše nemocenského.“ § 271b odst. 2 

ZP 

„Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity podle 

odstavce 1 přísluší i zaměstnanci, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání; za výdělek po 

pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání se považuje výdělek ve výši minimální mzdy. Pobíral-

li zaměstnanec před tím, než se stal uchazečem o zaměstnání, náhradu za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti, přísluší mu tato náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo za trvání 

pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní 

poměr.“ § 271b odst. 3 ZP 

„Dosahuje-li zaměstnanec ze své viny nižšího výdělku než ostatní zaměstnanci vykonávající u 

zaměstnavatele stejnou práci nebo práci téhož druhu, považuje se za výdělek po pracovním úrazu nebo po 

zjištění nemoci z povolání průměrný výdělek, kterého dosahují tito ostatní zaměstnanci.“ § 271b odst. 4 

ZP 

„Zaměstnanci, který bez vážných důvodů odmítne nastoupit práci, kterou mu zaměstnavatel zajistil, 

přísluší náhrada za ztrátu na výdělku podle odstavce 1 pouze ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem 

před vznikem škody a průměrným výdělkem, kterého mohl dosáhnout na práci, která mu byla zajištěna. 

Zaměstnavatel zaměstnanci neuhradí škodu do výše částky, kterou si bez vážných důvodů opomenul 

vydělat.“ § 271b odst. 5 ZP 
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 Relevantní judikatura: 

 

Oba druhy náhrad za ztrátu na výdělku jsou samostatnými dílčími nároky. Skutečnost, 

že invalidita zaměstnance navazuje bezprostředně na dobu jeho pracovní neschopnosti, 

nemá vliv na samostatnou povahu těchto nároků. (NS ČSR 5 Cz 32/74) 

 

Jestliže poškozený dosahuje jen zvýšenou námahou nutnou k překonání zvláštních 

obtíží spojených s poškozením zdraví takových výdělků, kterých by nemohl dosáhnout 

při běžném pracovním úsilí, nelze k takto dosahovanému výdělku přihlížet při výpočtu 

náhrady za ztrátu na výdělku. (NS ČSR 6 Cz 18/81) 

 

V rámci náhrady za ztrátu na výdělku se odškodňuje snížení výdělku, zatímco v rámci 

náhrady za ztížení společenského uplatnění se odškodňuje omezení možnosti 

seberealizace a společenského uplatnění v návaznosti na výkon profese bez přímé 

souvislosti s výší výdělku; toto odškodnění tedy přichází v úvahu, i kdyby ke snížení 

výdělku nedošlo. (NS 1 Cz 52/90) 

 

Skutečnost, že se zaměstnanec pro nedostatek vhodných příležitostí ocitl bez 

zaměstnání a nemá z tohoto důvodu příjem, neznamená vznik nové (další) škody a nejde 

ani o podstatnou změnu poměrů ve smyslu § 271u odst. 1 ZP. (NS 21 Cdo 732/2003) 

 

Zaměstnanci, který pobírá náhradu za ztrátu na výdělku, neboť pro onemocnění nemocí 

z povolání musel být převeden na jinou, méně placenou práci, a který byl pro dosažení 

nejvyšší přípustné expozice převeden na další, méně placenou práci, přísluší i po tomto 

dalším převedení náhrada za ztrátu na výdělku v původní výši, pokud nenastaly 

okolnosti, které by měly vliv na výši této náhrady ve smyslu § 271u odst. 1 ZP. (…) 

Okolnost, že zaměstnanec po dalším převedení v práci pro dosažení nejvyšší přípustné 

expozice začal dosahovat výdělků, které jsou vyšší než jeho průměrný výdělek před 

tímto převedením, aniž by k tomu došlo zvýšeným pracovním úsilím zaměstnance, je 

podstatnou změnou poměrů poškozeného, která má za následek, že výdělkem 

zaměstnance po zjištění nemoci z povolání nadále bude výdělek skutečně dosahovaný. 

(KS v Ostravě 16 Co 311/96) 
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5.4.6.3 Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění (§ 271c ZP) 

 

Tzv. bolestné a náhrada za ztížení společenského uplatnění jsou peněžité 

náhrady, které se zaměstnanci poskytují jednorázově jako satisfakce za způsobenou 

nemajetkovou újmu. Náleží nejméně ve výši, kterou stanoví prováděcí právní předpis, 

jímž je příslušné nařízení vlády.
86

 To dále stanoví mj. způsob určování výše náhrady 

v jednotlivých případech a postupy při vydávání náležitého lékařského posudku. 

V zásadě se jedná o bodový systém, ve kterém je každé jednotlivé poškození zdraví 

evaluováno určitým počtem bodů, přičemž aktuálně platí, že jeden takový bod odpovídá 

peněžité náhradě ve výši 250 Kč. 

Náhrada za bolest odčiňuje komplexní fyzické i psychické útrapy způsobené 

poškozením zdraví, léčením, nutnou rekonvalescencí apod. Bolestí se pro účely 

uvedeného nařízení rozumí i stres, obtíže a obvyklé psychické symptomy, včetně další 

komplikací vzniklých v přímé příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí 

z povolání. 

Pod pojmem ztížení společenského uplatnění se rozumí omezení nebo změna 

možnosti seberealizace poškozeného zaměstnance v rámci jeho životních, profesních, 

vzdělávacích a sociálních potřeb, a to v důsledku trvale nepříznivého poškození zdraví.  

Zákonné ustanovení § 271s ZP zmocňuje soud, aby stanovené odškodnění 

přiměřeně zvýšil.  

 

 Relevantní judikatura: 

 

Bolestné je náhradou za bolesti již vytrpěné. Není možné ho požadovat do budoucna a 

určit peněžitou náhradu jako rentu. (NS Cz 68/53) 

 

Zhorší-li se již ustálený zdravotní stav poškozeného nebo projeví-li se u něj nové 

následky nemoci z povolání, jde o další nárok na náhradu za ztížení společenského 

uplatnění z původní škodné události. (NS 3 Cdon 1379/96) 

 

Pro určení výše nového nároku na náhradu za ztížení společenského uplatnění při 

následném zhoršení již ustáleného zdravotního stavu je rozhodující porovnání možností 

                                                 
86

 Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené 

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 
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společenského uplatnění v době před zhoršením zdravotního stavu a se stavem 

nynějším. (NS 25 Cdo 991/2006) 

 

Při rozhodování o mimořádném zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění je 

třeba vycházet ze zásady, že rozsah odškodění poškozeného se odvíjí od rozsahu  

omezení možnosti uplatnění poškozeného v jeho dalším životě a ve společnosti 

v porovnání s rozsahem společenských, kulturních či sportovních aktivit poškozeného 

před vznikem škody. (KS v Ústí nad Labem 10 Co 349/2003) 

 

5.4.6.4 Účelně vynaložené náklady spojených s léčením (§ 271d ZP) 

 

V souladu s tímto ustanovením přísluší náhrada léčebných nákladů tomu, kdo je 

vynaložil. Stěžejním předpokladem je účelnost vynaložených prostředků, čímž se 

rozumí, nakolik přispěly ke zlepšení stavu poškozeného. Nejčastěji se jedná o výdaje za 

léky a léčebné prostředky, které nehradí pojišťovna a které tudíž hradí poškozený 

zcela/zčásti sám. Druhým důležitým požadavkem  je, že se musí jednat o náklady již 

prokazatelně vynaložené, tedy nárok na jejich náhradu se uplatňuje ex post.
87

 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Náklady spojené s léčením jsou takové náklady spojené s přibráním ošetřovatele při 

bezmocnosti, bylo-li přibrání ošetřovatele nutné. Dále lze připustit, aby pod náklady 

léčení byly zahrnuty také např. náklady cesty nejbližších rodinných příslušníků při 

návštěvě poškozeného v nemocnici nebo zvýšené výdaje vyvolané nutností 

nákladnějšího vydatnějšího stravování. (NS 1 Cp 42/62) 

 

Poškozenému zaměstnanci přísluší právo svobodné volby lékaře zásadně ve stejném 

rozsahu jako ostatní občanům; jízdné a cestovné spojené s léčením nelze považovat za 

neúčelně vynaložené jen z toho důvodu, že při poskytnutí péče srovnatelné úrovně u 

jiného lékaře mohly být výlohy poškozeného nižší. (NS 21 Cdo 424/2003) 

 

                                                 
87

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 548 
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Náklady spojené s poskytnutím zdravotní (lázeňské) péče, které poškozený zaměstnanec 

uhradil ze svého, přestože mu vzniklo právo na jejich úhradu ze zdravotního pojištění, 

nelze považovat za účelně vynaložené náklady spojené s léčením. (NS 21 Cdo 

2697/2004) 

 

5.4.6.5 Náhrada věcné škody (§ 271e ZP) 

 

Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci poškozenému pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání též utrpěnou věcnou škodu, tedy majetkovou újmu na jmění.  

Z odpovědnosti zaměstnavatele jsou nicméně s odkazem na § 265 odst. 3 ZP 

vyloučeny dopravní prostředky, které zaměstnanec při plnění pracovních úkolů nebo 

v přímé souvislosti s ním použil bez souhlasu zaměstnavatele. Totéž platí pro nářadí, 

zařízení a předměty zaměstnance potřebné pro výkon práce užité bez schválení 

zaměstnavatelem. Ustanovení § 271f ZP pak přímo vylučuje z pojmu škody případnou 

ztrátu na důchodu. 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Věcnou škodou je taková majetková újma, která spočívá ve zmenšení majetku 

poškozeného. (NS ČSR Cpj 240/78) 

 

Náklady, které vznikají poškozenému tím, že pro následky pracovního úrazu nebo 

nemoci z povolání nemůže obstarávat svou domácnost, tudíž je musí vykonávat někdo 

jiný, byť rodinný příslušník, který tyto práce před úrazem nevykonával, je nutno 

zahrnout pod pojem věcné škody podle § 271e ZP. (…) Výše nároku se stanoví podle 

objektivních hledisek (obecné hodnoty těchto prací), nikoliv podle výdělku příslušníka 

rodiny, který tyto práce koná místo poškozeného. (NS ČSR 3 Cz 49/71) 

 

5.4.7 Náhrady při úmrtí zaměstnance 

 

Následující výčet peněžních náhrad představuje jednotlivé nároky pozůstalých 

zaměstnance, který následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemřel. Jejich 
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účelem je především zmírnit negativní socioekonomické důsledky, které s sebou smrt 

živitele/osoby blízké nese. 

Nutno zdůraznit, že práva vyplývající z ustanovení o těchto jednotlivých 

náhradách  nejsou závislá na skutečnosti, zda zaměstnanec před svou smrtí právo na 

náhradu újmy ve stanovené lhůtě uplatnil.
88

  

 

5.4.7.1 Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a 

náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem (§ 271g 

ZP) 

 

Náhrada těchto výdajů přísluší osobě, která je vynaložila. Ta dokonce ani 

nemusí být v jakémkoliv příbuzenském vztahu k zemřelému. Rozhodující je skutečná 

výše takto vynaložených prostředků, přičemž od nákladů spojených s pohřbem se 

zákona odečítá pohřebné poskytnuté jako dávka ze systému státní sociální podpory.
89

 

V současné době činí vyplácené pohřebné 5.000,- Kč. 

Zákoník práce přiměřenými náklady spojených s pohřbem zahrnuje výdaje 

účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na zřízení pomníku nebo desky (ty se 

poskytují nejméně v částce 20.000,- Kč) a dále výdaje na úpravu takového hrobu. 

Osobám blízkým navíc náleží náhrada cestovních výloh a jedna třetina obvyklých 

výdajů na smuteční ošacení.  

S ohledem na možné změny ve vývoji cenové hladiny, může vláda nařízením 

částku minimální poskytované náhrady na zřízení hrobu zvýšit. 

 

5.4.7.2 Náhrada nákladů na výživu pozůstalých (§271h ZP) 

 

Smyslem této stanovené náhrady je kompenzovat  příjem zemřelého 

zaměstnance, z něhož byli s ohledem na alimentační funkci výdělku určité osoby 

vyživovány. Náhrada nákladů na výživu přísluší těm pozůstalým, které zaměstnanec 

vyživoval nebo měl povinnost vyživovat. Nemusí jít však o zákonnou vyživovací 

povinnost, ale postačuje skutečnost, že šlo o pravidelné a soustavné poskytování 

prostředků na výživu, tedy o zajištění běžných životních potřeb těch osob, které byly 

                                                 
88

 „Práva vyplývající z § 271g až 271j nejsou závislá na tom, zda zaměstnanec před svou smrtí ve 

stanovené lhůtě právo na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatnil.“ § 271q ZP 
89

 § 47 a 48 z. č. 117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
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v době smrti zaměstnance na něj odkázané.
90

 Právo na tuto náhradu jako celek se 

nepromlčuje, promlčují se pouze jednotlivá práva na plnění. (viz § 271t ZP) 

Náhrada se poskytuje nejdéle do doby, do které by zemřelý zaměstnanec tuto 

povinnost měl, nejdéle ale do konce kalendářního věku, ve kterém by dosáhl věku 65 let 

nebo důchodového věku, je-li vyšší.  

Pokud byl zaměstnanec povinen poskytovat výživu jen jedné osobě, činí výše 

náhrady nákladů 50 % jeho průměrného výdělku před smrtí. Pokud šlo o více osob, pak 

je tento poměr stanoven na 80 %. Od vypočtených částek se odečte důchod přiznaný 

jednotlivým pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance. K výdělkům pozůstalých se 

nepřihlíží. 

Náhrada všech nákladů na výživu však nesmí v úhrnu přesáhnout  částku, do 

které by zemřelému zaměstnanci náležela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení 

pracovní neschopnosti podle § 271b odst. 1 ZP
91

, ani nesmí být poskytována déle, než 

by příslušela zaměstnanci v souladu s §271b odst. 6 ZP
92

. 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Pozůstalými se rozumí osoby, jimž zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat. Vyžaduje se, aby šlo skutečně o pravidelné a soustavné poskytování 

prostředků na výživu, a to v penězích nebo poskytováním jiných prostředků určených 

k uspokojování běžných životních potřeb. Občasné poskytování darů tuto podmínku 

nesplňuje. (…) Při posuzování okruhu oprávněných osob je třeba vycházet z faktického 

stavu; příbuzenský či jiný vztah není rozhodný. V konkrétním případě je určující, zda a 

v jakém rozsahu zemřelý někomu výživu poskytoval. (S III, str. 92-93) 

 

                                                 
90

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 554 
91

 „Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity přísluší 

zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po 

pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného invalidního důchodu 

pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních 

předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, 

se nepřihlíží.“ § 271b odst.1 ZP 
92

 „Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci 

nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo důchodový věk, je-li důchodový věk 

vyšší než 65 let, anebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění.“ 
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Pro vznik i rozsah nároku na náhradu nákladů na výživu pozůstalých je rozhodující stav 

v době smrti zaměstnance. Další trvání této povinnosti je třeba potom posuzovat vždy 

s přihlédnutím k tomuto původnímu stavu. (NS SSR 4 Cz 3/74) 

 

Při rozhodování o změně pravomocného rozsudku odsuzující k plnění v budoucnu 

splatných dávek z titulu náhrady nákladů na výživu pozůstalých nejde o nové určení 

výše této náhrady, nýbrž o porovnání současných poměrů s poměry, na jejichž základě 

bylo původní rozhodnutí vydáno, a to za účelem posouzení, jestli a od kdy došlo k jejich 

podstatné změně, která odůvodňuje změnu původního rozhodnutí. (…) Je třeba vzít 

v úvahu i změny, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a spočívají jak ve valorizaci 

průměrného výdělku osoby výživou povinné, tak ve valorizované výši důchodu  

pozůstalého. (NS 25 Cdo 708/2004) 

 

5.4.7.3 Jednorázové odškodění pozůstalých (§ 271i ZP) 

 

V případě úmrtí zaměstnance náleží vyjmenovaným nejbližším příbuzným 

jednorázové odškodění.  

Pozůstalému manželovi, příp. partnerovi
93

, a každému nezaopatřenému dítěti 

náleží náhrada ve výší nejméně 240.000,- Kč.  

Oběma pozůstalým rodičům, kteří se zaměstnancem žili v domácnosti, přísluší v 

součtu taktéž minimálně 240.000,- Kč. Stejná částka je stanovena i v případě, že se 

zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič. 

Minimální výši odškodnění pozůstalých může vláda do budoucna nařízením 

zvýšit a reagovat tak na vývoj mzdové a životní úrovně ve společnosti. 

Stejně jako v případě odškodnění za bolest a ztížení společenského uplatnění 

může soud i zde (v souladu s § 271s ZP) stanovenou částku náhrady přiměřeně zvýšit. 

 

5.4.7.4 Náhrada věcné škody (§ 271j ZP) 

 

Byla-li způsobena věcná škoda, náleží její náhrada dědicům zemřelého 

zaměstnance. Omezení odpovědnosti zaměstnavatele obsažená v § 265 odst. 3 ZP
94

 se 

uplatní i zde.  

                                                 
93

 viz zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
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6 Společná ustanovení 
 

V této části své práce se budu blíže věnovat ustanovením, která  jsou pro celou 

právní úpravu pracovněprávní povinnosti k náhradě škody společná. Hlava IV části 

jedenácté ZP obsahuje jednak obecnou úpravu týkající se určování výše škody na věci a 

způsobu náhrady újmy, ale zároveň poskytuje zákonnou definici velmi důležitých 

pojmů, se kterými ZP práce operuje. Myslím tím především mnohokrát zmiňovaný 

termín plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním. 

 

6.1 Škoda na věci (§ 272 ZP) 

 

Pro určení výše škody na věci je rozhodná obvyklá cena v době jejího poškození 

nebo ztráty, přičemž je nutno zohlednit i prostředky, které musí poškozený k obnovení 

nebo nahrazení funkce účelně vynaložit.  

Cena obvyklá se posuzuje podle konkrétního místa a času vzniku škody. 

Podstatnou roli hraje i míra opotřebení věci. Obecně ji lze stanovit buď dohodu mezi 

oběma účastníky vztahu, nebo může být odhadnuta v rámci vypracovaného znaleckého 

posudku.
95

 

 

6.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním (§ 
273 a 274 ZP) 

 

Jak vyplývá z celé koncepce pracovněprávní odpovědnosti, lze ji aplikovat 

v souladu se zákoníkem práce v zásadě pouze za splnění předpokladu, že ke škodě došlo 

při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Mimo takto uvažovaný 

rámec nemůže ke vzniku povinnost k náhradě újmy podle ZP dojít. To však nevylučuje 

aplikaci odpovědnosti podle jiných právních předpisů. Zejména při tzv. excesu 

(vybočení) z plnění pracovních povinností, nebývá vyloučeno uplatnění náhrady škody 

podle občanského práva. Z uvedených důvodů je kruciální zmíněné sousloví vyložit, o 

což se zákoník práce legální definicí snaží. Nicméně, s ohledem ke konkrétním právním 

                                                                                                                                               
94

 „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.“ § 265 odst. 3 ZP 
95

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 570 
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případům a jejich rozmanitosti, je tato definice častým předmětem interpretace ze strany 

orgánů aplikujících právo.
96

  

Plněním pracovních úkolů se rozumí výkon pracovních povinností vyplývajících 

z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných 

mimo pracovní poměr
97

, dále jiná činnost konaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, 

která je předmětem pracovní cesty. 

Ustanovení §  273 odst. 2 ZP tento pojem dále rozvádí, když za plnění 

pracovních úkolů považuje i činnost konanou pro zaměstnavatele na podnět odborové 

organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci nebo zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců nebo 

ostatních zaměstnanců.  

Dále sem spadá i činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud 

k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému 

zákazu zaměstnavatele, včetně činnosti v rámci dobrovolné výpomoci organizované 

zaměstnavatelem.     

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů podle ZP jsou: 

 

 úkony potřebné k výkonu práce, 

 úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce 

nebo po jejím skončení, 

 úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech 

probíhající v objektu zaměstnavatele, 

 

dále, 

 

 vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb (na příkaz 

zaměstnavatele), 

 vyšetření v souvislosti s noční prací, 

 ošetření při první pomoci, 

 cesta k poskytovateli zdravotních služeb a zpět. 

 

                                                 
96

 BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. dopl. a podstatně přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 309 
97

 Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti (§ 74 – 77 ZP) 
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Za činnost v přímé souvislosti s plnění pracovních úkolů se považuje také 

školení zaměstnanců s cílem zvýšit jejich odbornou připravenost, které je organizované 

zaměstnavatelem, odborovou organizací, př. orgánem zaměstnavateli nadřízeným. 

Oproti tomu se za úkon konaný v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů 

nepovažuje cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření/ošetření u poskytovatele 

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

zaměstnavatele. V těchto případech nedojde ke vzniku povinnosti k náhradě újmy podle 

pracovněprávních předpisů. 

Z uvedeného tedy vyplývá, že rozhodující roli při interpretační úvaze hraje i 

okolnost, dochází-li k vyšetření/ošetření a stravování v rámci objektu zaměstnavatele, či 

nikoliv. Bylo by neopodstatněně přísné, pokud by odpovědnost zaměstnavatele při 

těchto úkonech byla rozšiřována i na prostory veřejného prostranství apod. Ani újma 

utrpěná při samotném stravování (např. polití oděvu nápojem) nemůže být uvažována 

v souvislosti s plněním pracovních úkolů.
98

 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Pro určení, zda zaměstnanec plnil pracovní úkoly (viz § 273 odst. 2 ZP), je především 

významné to, zda z hlediska věcného, místního i časové jde objektivně o činnost 

konanou pro zaměstnavatele. Motiv či pohnutka zaměstnance samy o sobě význam 

nemají. (NS 21 Cdo 454/2002) 

 

Pro posouzení, zda cesta ke stravování je konána v objektu zaměstnavatele, je určující, 

zda jde o prostory v sféře dispozice zaměstnavatele, kde je zaměstnanec povinen 

podrobit se pokynům zaměstnavatel k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(NS 21 Cdo 1824/2005) 

 

Vydá-li zaměstnavatel zaměstnanci příkaz k výkonu činnosti, která nespadá do jeho 

pracovních povinností v rámci sjednaného druhu práce, není zaměstnanec povinen ho 

uposlechnout; podrobí-li se mu však a utrpí-li při výkonu takové činnosti úraz, nemůže 

být jeho právní postavení horší, než když utrpí úraz při výkonu pracovních povinností 

vyplývajících ze základních pracovněprávních vztahů. Za pracovní se proto považuje 

                                                 
98

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 572 
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také úraz, který zaměstnanec utrpěl při výkonu jiné činnosti než patří do jeho 

pracovních povinností, konal-li tuto činnost na příkaz zaměstnavatele. (NS 21 Cdo 

2114/2013) 

 

6.2.1 Cesta do zaměstnání a zpět (§ 274a ZP) 

 

Cesta do zaměstnání a zpět se v zásadě nepovažuje za úkon konaný v přímé 

souvislosti s plněním pracovních úkolů. Podle znění příslušného ustanovení zákoníku 

práce se jedná o cestu z místa bydliště/ubytování zaměstnance do místa vstupu do 

objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět. 

Pokud jde o zaměstnance v lesnictví, zemědělství a stavebnictví, je touto cestou i cesta 

na určené shromaždiště a zpět. 

Je nutné ale zdůraznit, že podle dalšího ustanovení se cesta z obce bydliště 

zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní 

cesty, není-li zároveň obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět posuzuje jako úkon 

nutný před počátkem práce nebo po jejím skončení, tudíž za úkon, který je dle § 274 

odst. 1 ZP v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. 

 

 Relevantní judikatura: 

 

Za cestu do zaměstnání a zpět lze pokládat jen cestu z bydliště zaměstnance k místu 

vstupu do objektu zaměstnavatele a zpět. (MS v Praze 6 Co 433/62) 

 

Sdílí-li jeden areál více zaměstnavatelů, je pro posouzení, kdy končí cesta zaměstnance 

do zaměstnání (viz § 274a odst. 1 ZP), rozhodující, od kterého okamžiku po vstupu do 

areálu se musí zaměstnanec podrobit pokynům zaměstnavatele usměrňující jeho 

jednání, přičemž není významné, zda jde o pokyny udělované přímo zaměstnavatelem, 

anebo zprostředkovaně subjektem zajišťujícím společnou ostrahu areálu. (NS 21 Cdo 

688/2005) 
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6.3 Způsob náhrady újmy (§ 275 ZP) 

 

Zaměstnavatel nahrazuje zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu zásadně 

v penězích, pokud škodu neodčiní uvedením v předešlý stav. Zákoník mu poskytuje 

stejnou možnost volby jako zaměstnanci v případě obecné povinnosti k náhradě škody 

podle § 250 ZP.
99

 

Nemajetková újma se odčiňuje poskytnutím přiměřeného zadostiučinění, tedy 

zpravidla v penězích, nebude-li dostatečně účinného odčinění dosaženo jiným 

způsobem satisfakce. 

Další ustanovení poskytuje možnost omezení povinnosti zaměstnavatele 

k náhradě škody. V případě, že ten prokáže, že škodu svým zaviněním zapříčinil také 

poškozený zaměstnance, jeho povinnost k náhradě škody se poměrně omezí. Aplikace 

tohoto ustanovení je ovšem vyloučena v případech náhrady újmy zaměstnavatelem při 

pracovním úrazu a nemoci z povolání. Vzhledem ke specifikům této problematiky zde 

platí zvláštní právní úprava (viz výše).
100

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99

 „Zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu podle § 250, je povinen nahradit zaměstnavateli 

skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.“ § 257 odst. 1 ZP 
100

 VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník práce: komentář. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 574 
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Závěr 
 

Závěrečnou úvahu své práce bych rád věnoval zhodnocení aktuální právní 

úpravy odpovědnosti za škodu v základních pracovněprávních vztazích v kombinaci se 

stručným zamyšlením nad možným vývojem do budoucna. 

Rozmanitost všedního dne, pracovněprávní vztahy nevyjímaje, přináší 

nespočetnou škálu možných životních situací. Je proto vždy věcí posouzení 

zákonodárce, nakolik právní úpravu učiní tzv. kasuistickou, tedy podrobnou, beroucí 

v potaz všechny potenciální alternativy a regulující každý individuální případ, který 

v budoucnu může nastat, nebo nakolik se bude pohybovat spíše v obecné rovině a tudíž 

nastaví sice obecná, přesto jasná pravidla a zásady, jejichž aplikaci na konkrétní 

skutkový děj posléze provede soud.  

Dle mého názoru je z tohoto úhlu pohledu konstrukce právní odpovědnosti za 

škodu obsažená v zákoníku práce poměrně zdařilým kompromisem obojího výše 

uvedeného. U zaměstnance i zaměstnavatele se zde na jedné straně setkáváme 

s relativně stručnou právní úpravou obecné odpovědnosti za škodu, na straně druhé tu 

máme jednotlivé druhy zvláštních odpovědností, jejichž úprava je již detailnější, neboť 

regulují specifičtější právní vztahy (viz např. ztráta svěřených věcí).  

V případě, že se při aplikační praxi objeví tzv. mezera v zákoně, kterou je třeba 

zaplnit, protože jinak by se ze strany soudu jednalo o nepřípustné odepření 

spravedlnosti (denegatio iustitiae), lze pro toto překlenutí využít argumentačních 

postupů per analogiam legis, resp. iuris, přičemž je třeba respektovat právní zásady 

příslušného právního odvětví. V rámci pracovněprávních vztahů jde především o 

postuláty obsažené v demonstrativním výčtu § 1a odst. 1 ZP s tím, že ve vztahu 

k odpovědnosti za škodu dominuje zásada zvláštní zákonné ochrany postavení 

zaměstnance.  

Dovolím si osobní hodnocení, že pracovněprávní úprava odpovědnosti za škodu 

je vystavěna na poměrně stabilních (letitou praxí ověřených) principiálních základech. 

Právo je sice živoucí fenomén, který by měl reflektovat měnící se potřeby společnosti, 

jsem však toho názoru, že to by v rozumné míře mělo být chápáno spíše jako výzva pro 

vykladače právních norem než jejich tvůrce.  

Z terminologického hlediska lze také konstatovat, že nynější znění příslušné 

části zákoníku práce věnující se náhradě újmy koresponduje s posuny, ke kterým došlo 

v důsledku rekodifikace. 
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Otevřeným tématem ovšem zůstává normotvorba v oblasti pracovních úrazů a 

nemocí z povolání. Jak známo, příslušná ustanovení byla novelizací provedenou 

zákonem č. 205/2015 Sb. přesunuta z přechodných ustanovení zákoníku práce do části o 

náhradě újmy, která tudíž tvoří poměrně koherentní celek. Zároveň s tímto byl bez 

náhrady zrušen dlouho diskutovaný zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, který měl celou agendu vyjmout z režimu zákoníku práce a podřadit ji 

pod systém sociálního zabezpečení. Ke dni uzavření rukopisu této práce nemám 

informace o žádných chystaných koncepčních změnách. Je věcí politické vůle, zda 

vůbec, kdy a jakým způsobem bude tato problematika do budoucna řešena. 

Závěrem bych dodal, že nynější podoba právní úpravy odpovědnosti za škodu 

obsažená v zákoníku práce dle mého soudu nevykazuje zásadnější nedostatky, které by 

vyžadovaly legislativní zásah, a má tak v době současné hypertrofie a lability práva 

šanci přetrvat.  
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Přehled použitých zkratek 
 

PřesZ  zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdější předpisů 

ZP  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

ObčZ  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

TrZ  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Shrnutí 
 

Záměrem této diplomové práce je analyzovat současný právní stav zákonné 

úpravy institutu odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích, a to nejen 

s ohledem na relevantní materii obsaženou v zákoníku práce, nýbrž i s 

důrazem na soudní judikaturu. 

Obsahové rozvržení tématu v zásadě vychází ze systematiky zákoníku práce. 

Vlastní text elaborátu je rozčleněn na 6 hlavních kapitol, které se dále rozpadají na 

jednotlivé logické celky, tak aby byla zachována určitá posloupnost a hierarchie. 

Úvodní kapitola je věnována teoreticko-právním východiskům institutu právní 

odpovědnosti obecně. V jejím závěru je stručně pojednáno i o aspektech obecné 

odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku.  

Následuje druhé kapitola zabývající se postavením soudní judikatury v českém 

právním systému a jejím normativním významem pro právní řád.   

Základní charakteristiku pracovněprávní odpovědnosti za škodu podává třetí 

kapitola, která zároveň obsahuje část věnující se významným pojmům škody a 

nemajetkové újmy. Závěrečný úsek této kapitoly pak již přechází ke konkrétním 

ustanovením zákoníku práce o prevenci (předcházení škodám). 

Čtvrtá kapitola rozebírá první ze dvou stěžejních oblastí této práce, kterou je 

povinnost k náhradě škody na straně zaměstnance. Postupně pojednává o obecné 

odpovědnosti zaměstnance za škodu a všech třech druzích zvláštní povinnosti 

zaměstnance k náhradě škody, které vznikají při nesplnění povinnosti k odvracení 

škody, schodku na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a 

ztrátě svěřených věcí. 

Dalším pilířem práce je kapitola pátá Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody, 

která shodně s logickou strukturou předchozí kapitoly přechází od obecné odpovědnosti 

k zvláštním povinnostem zaměstnavatele k náhradě škody při odvracení škody, na 

odložených věcech a především při pracovních úrazech a nemocech z povolání. 

A konečně, šestá kapitola se věnuje společným ustanovením o náhradě újmy.  
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Résumé 
 

Liability for damage in the judicial practice 

 

The intention of my thesis is to analyze the contemporary state of legal 

regulation concerning liability for damage in employment relations, considering not 

only the respective provisions of Act N. 262/2006 Sb., the Labour Code, as amended, 

but also with respect to the significant judicial practice. 

The composition of this topic basically follows the systematics of the Labour 

Code. The script is composed of six chapters, each of which is further subdivided in 

order to preserve a certain sequence and hierarchy.   

The opening chapter is dedicated to the theoretical conception of legal liability 

for damage in general, concluding with a brief article about the General liability for 

damage according to the Civil Code.  

Chapter two describes the integration and the purpose of the practice of the 

courts in relation to the Czech legal order. 

The third chapter provides a description of liability for damage in employment 

relations, including the explanation of the legal terms of “damage” and “immaterial 

harm”. An article about the prevention from damage is attached as well.  

Chapter four focuses on the liability for damage of an employee. In the first 

place, it deals with the employee’s general liability and then subsequently with all of the 

three special types of liability for damage.  

Chapter five follows up the particular types of the liability for damage of an 

employer. Especially, it highlights the damages inflicted by work-related accidents and 

occupational diseases.  

Finally, the sixth chapter reflects on the Labour Code’s common provisions 

regarding damages. 
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