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Úvod 

Ústrednou témou tejto diplomovej práce je problematika zodpovednosti  

za škodu v oblasti pracovného práva. Ako však aj z názvu samotnej práce vyplýva, 

výklad aktuálnej právnej úpravy zodpovednosti za škodu je podávaný z pohľadu 

rozhodovacej praxe súdov, v prevažnej miere Najvyššieho súdu Českej republiky,  

ktorý ako súd dovolací zaujíma úlohu zjednocovateľa judikatúry.  

Úprava zodpovednosti za škodu v pracovnom práve tvorí svojbytný a ucelený 

systém, ktorý v súlade s úlohou a cieľmi pracovného práva vykazuje odlišnosti 

v porovnaní s občianskoprávnou úpravou, preto sa od prijatia prvého kódexu 

pracovného práva stala jeho neoddeliteľnou súčasťou. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník 

práce, však nebol prvým právnym predpisom, ktorý priniesol samostatnú úpravu 

zodpovednosti za škodu aplikovateľnú na oblasť pracovného práva. V roku 1958 vstúpil 

do účinnosti zákon č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené 

zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru, ktorý však ucelene 

upravoval iba zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom a navyše iba pre 

prípady jej nedbanlivostného zavinenia.
1
 Je potrebné zmieniť, že vzhľadom ku relatívne 

krátkej dobe účinnosti súčasného Zákonníka práce, zákona č. 262/2006 Sb.,  

sa v práci použité súdne rozhodnutia vzťahujú na výklad ustanovení predchádzajúcich 

dvoch právnych predpisov. Nakoľko však od 1.1.2007, kedy nadobudol účinnosť 

súčasný Zákonník práce, nedošlo v oblasti právnej úpravy zodpovednosti za škodu 

k zásadnejším zmenám, sú závery prijaté bývalými najvyššími súdmi aplikovateľné  

aj na v súčasnosti účinnú právnu úpravu.  

Táto práca sa systematicky delí na sedem kapitol. Prvá kapitola sa venuje 

pojmovému vymedzeniu zodpovednosti za škodu, špecifikám pracovnoprávnej 

zodpovednosti za škodu, jej funkciám a so zodpovednosťou za škodu nevyhnutne 

spätému predchádzaniu vzniku škôd. Druhá kapitola pojednáva o novom náhľade  

na záväznosť súdneho rozhodovania v kontinentálnom type právnej kultúry.  

Výkladom jednotlivých druhov zodpovednosti za škodu sa podrobnejšie zaoberá tretia 

a štvrtá kapitola tejto práce. V tretej kapitole, v rámci výkladu o všeobecnej 

                                                           
1
 Viď znenie ust. § 16 odst. 1 zmieneného zákona: „Způsobil-li zaměstnanec škodu úmyslně nebo v 

opilosti, odpovída za ni podle občanského zákoníka.“ 
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zodpovednosti zamestnanca za škodu, je pozornosť venovaná jednotlivým 

predpokladom jej vzniku. Nakoľko v konečnom dôsledku je prítomnosť každého z nich 

nutná pre založenie ktoréhokoľvek druhu zodpovednosti, závery z nej vyplývajúce sú 

aplikovateľné aj pre osobitné druhy zodpovednosti. Súčasťou štvrtej kapitoly, 

rozoberajúcej zodpovednosť zamestnávateľa, nie je výklad problematiky zodpovednosti 

za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania, nakoľko by si tento osobitný 

druh zodpovednosti zasluhoval rozbor v samostatnej práci. Nasleduje pojednanie 

o vybraných otázkach súvisiacich s náhradou škody, ktorými sú rozsah a spôsob 

náhrady, úprava postupu zamestnávateľa pri prejednávaní náhrady škody spôsobenej 

zamestnancom a výklad o regresnom nároku zamestnávateľa. Podobne  

ako v občianskoprávnej úprave zodpovednosti za škodu, aj v pracovnom práve náleží 

súdu rozhodujúcemu o náhrade škody oprávnenie výšku náhrady, ku ktorej by inak bol 

zamestnanec zo zákona povinný, za určitých okolností znížiť. Tzv. moderačné právo je 

predmetom výkladu v šiestej kapitole. Záverečná, siedma kapitola pojednáva o právnom 

inštitúte premlčania, ktorého existenciu musí mať na pamäti každý, kto chce 

s úspechom využiť možnosť vynútiteľnosti svojho práva na náhradu škody súdnou 

cestou.  

Práca vychádza z právnej úpravy platnej a účinnej ku dňu 31.7.2012. 
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1. Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve 

 

1.1.  Pojem zodpovednosti za škodu 

Zodpovednosť za škodu tvorí podstatnú časť deliktného záväzkového práva. 

Spôsobenie škody predstavuje samostatný právny dôvod vzniku záväzku, je právnou 

skutočnosťou zakladajúcou zodpovednostný záväzkový právny vzťah.
2
 Ako každý iný 

záväzkový právny vzťah, aj zodpovednosť za škodu je charakterizovaná svojimi 

subjektmi, objektom a obsahom. Subjektom je na jednej strane osoba, ktorá utrpela 

škodu – poškodený, na strane druhej zásadne osoba, ktorá škodu zapríčinila – škodca. 

Jeho obsah tvorí právo poškodeného požadovať náhradu jemu spôsobenej škody  

a povinnosť škodcu požadovanú náhradu poskytnúť. Objektom je ochrana narušeného 

vzťahu a odstránenie následkov jeho porušenia. 

Spôsobenie škody tkvie zásadne v protiprávnom úkone škodcu. Namiesto 

protiprávneho úkonu však v niektorých prípadoch býva zodpovednosťou za škodu 

sankcionovaná samotná existencia zákonom kvalifikovanej škodnej udalosti, následkom 

ktorej škoda nastala. Stricto sensu nie sú tieto prípady právnou náukou považované  

za zodpovednosť, ale len za povinnosť k náhrade škody, hovorí sa tiež  

o tzv. kvázizodpovednosti.
3
  

Pojem právnej zodpovednosti nebol vždy jednotne prijímaný. V právnej teórii 

proti sebe stáli dve názorové koncepcie s odlišným pohľadom naň.  

Podľa prvej z nich, zastávanej V. Knappom, mala zodpovednosť znamenať už hrozbu 

sankciou. Druhá, zastávaná Š. Lubym, naopak považovala zodpovednosť za sankciu, 

ktorá nasleduje až po porušení práva.
4

 Kým teda podľa prvej koncepcie ide  

                                                           
2
 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. et. al. Občanský zákoník. Komentář. 10. 

jubilejní vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 705 
3
 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al. Občanské právo hmotné. 2, Díl třetí: závazkové právo. 5. jubilejní, 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2009, str. 57 
4
 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 

381-382 
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o zodpovednosť za splnenie povinnosti, druhá znamená zodpovednosť za jej 

nesplnenie.
5
  

V právnej teórii prevládla v poradí druhá z načrtnutých koncepcií. Tá stojí  

na prísnom rozlišovaní medzi zodpovednosťou a povinnosťou. Zodpovednosť  

a povinnosť nepovažuje za totožné pojmy, ich vzájomnú súvislosť vystihuje to,  

že zodpovednosť nastupuje až po tom, čo dôjde k porušeniu povinnosti, preto nie je 

hrozbou, ale až realizáciou sankcie za porušenie právnej povinnosti.
6
 Taktiež pokiaľ ide 

o vzťah medzi zodpovednosťou a sankciou, nejde o totožnosť, nakoľko zodpovednosť 

je len jedným z druhov sankcií. Zodpovednosť v právnom slova zmysle ďalej 

charakterizuje jej vynútiteľnosť štátnym donútením, čo však nevylučuje, aby povinnosť 

z nej vzniknutá bola splnená dobrovoľne.
7
 

O zodpovednosti možno hovoriť len vtedy, keď vzniká nová, sekundárna právna  

povinnosť, ako následok porušenia primárnej povinnosti, pričom pre zodpovednosť  

za škodu platí, že primárna povinnosť trvá ďalej vedľa novej zodpovednostnej 

povinnosti.
8
  

Vznikom zodpovednosti vzniká i nový právny vzťah – zodpovednostný, ktorý je 

v prípade pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu vždy odvodený od základného 

pracovnoprávneho vzťahu vybaveného akousi potenciálnou zodpovednosťou.
9
 Pre tento 

novo vzniknutý zodpovednostný právny vzťah však platí, že sa vyznačuje relatívne 

samostatným „právnym životom“, nakoľko jeho ďalšia existencia už nie je 

bezprostredne spätá s existenciou porušeného právneho vzťahu.
10

  

 

 

                                                           
5
 SCHRONK, R. in BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : SPRINT, 2007, 

str. 650 
6
 Porov. BĚLINA, M. Odpovědnost v československém pracovním právu. Acta Universitatis Carolinae 

Iuridica, č. 3-4/1982, str. 222-223 
7
 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str.382 
8
 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str.383 
9
 Op. cit. sub. 8 

10
 GREGOROVÁ, Z. in GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, str. 210 
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Východiskom právnej úpravy pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu  

je predpokladaná ekonomická nerovnosť medzi zamestnancom a zamestnávateľom.  

Je pre ňu preto typické obmedzenie zodpovednosti zamestnanca diferencovanými 

limitmi rozsahu náhrady škody a sprísnenie zodpovednostných podmienok  

pre zamestnávateľa, najmä zakotvením jeho všeobecnej objektívnej zodpovednosti. 

V prípade osobitnej zodpovednosti zamestnávateľa sa navyše nevyžaduje ani porušenie 

právnej povinnosti, ide o zodpovednosť za prostý výsledok.
11

 

 Zodpovednosť za škodu v pracovnom práve je súčasťou širšej, pracovnoprávnej 

zodpovednosti. Tá v sebe podľa teórie
12

 zahŕňa jednak hmotnú zodpovednosť
13

, inú než 

hmotnú zodpovednosť
14

 a zodpovednosť realizovanú inými orgánmi, než účastníkmi 

pracovnoprávneho vzťahu
15

. Príkladom hmotnej zodpovednosti je práve zodpovednosť 

oboch účastníkov pracovnoprávneho vzťahu za spôsobenú škodu.    

Aj samotnú pracovnoprávnu zodpovednosť za škodu je ďalej možné deliť a to  

z rôznych hľadísk. Základom je rozlišovanie na zodpovednosť zamestnanca (za škodu 

spôsobenú zamestnávateľovi) a zodpovednosť zamestnávateľa (za škodu spôsobenú 

zamestnancovi). U oboch z nich Zák. práce vždy ďalej rozoznáva na jednej strane tzv. 

všeobecnú zodpovednosť za škodu a na strane druhej, osobitné druhy zodpovednosti.
16

 

Z hľadiska prítomnosti zavinenia je príhodné delenie na tzv. subjektívnu a objektívnu 

zodpovednosť. V rámci subjektívnej zodpovednosti zamestnanca prichádza do úvahy 

                                                           
11

 HAVLÍK, A. Náhrada škody v novém zákoníku práce. Práce a mzda [online]. 2007, č. 3 [cit. 2012-07-

25]. Dostupné z: http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1614v1590-nahrada-skody-v-

novem-zakoniku-prace/ 

V systéme pracovnoprávnej zodpovednosti sa totiž uplatňuje názor, že riziko pracovnej činnosti má niesť 

subjekt, ktorý prácu organizuje a ktorý využiva výsledky práce – teda zamestnávateľ. Viď 

GREGOROVÁ, Z. in GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, str. 212 
12

 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 

386 
13

 Okrem zodpovednosti za škodu je to zodpovednosť z omeškania, zmluvná pokuta alebo zodpovednosť 

zamestnávateľa za protiprávne preloženie zamestnanca na inú prácu, než ktorá zodpovedá jeho pracovnej 

zmluve. Op. cit. sub. 12 , str. 386-387. 
14

 Napr. povinnosť strpieť rozviazanie pracovného pomeru jednostranným právnym úkonom, ak pracovný 

pomer bol rozviazaný z dôvodu porušenia právnej povinnosti, vždy sem patrí okamžité zrušenie 

pracovného pomeru. Op. cit. sub. 12 , str. 387. 
15

 Najmä zodpovednosť zamestnávateľa za priestupky a správne delikty, ktorými došlo k porušeniu 

povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych predpisov a z predpisov o zamestnanosti. Op. cit. sub. 12, 

str. 388 
16

 Medzi všeobecnou zodpovednosťou a osobitnými druhmi zodpovednosti sa uplatňuje vzťah lex 

specialis derogat legi generali. Podrobnejšie o jednotlivých druhoch zodpovednosti viď 3. a 4. kapitola. 

http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1614v1590-nahrada-skody-v-novem-zakoniku-prace/
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d1614v1590-nahrada-skody-v-novem-zakoniku-prace/
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rozlišovanie medzi zodpovednosťou s dokazovaným zavinením a zodpovednosťou  

s prezumovaným zavinením.
17

 Zodpovednosť zamestnávateľa je naopak vždy 

objektívna. Túto objektívnu zodpovednosť môže založiť buď protiprávny úkon alebo 

samotná okolnosť, že nastala škodná udalosť (v takýchto prípadoch sa hovorí  

o tzv. zodpovednosti za výsledok). V prípade zodpovednosti za schodok na zverených 

hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je zákonom naznačené delenie  

na individuálnu a spoločnú zodpovednosť.     

Právna úprava zodpovednosti za škodu je odrazom funkcií, ktoré tento inštitút 

plní v oblasti pracovného práva. V prvom rade je to preventívno-výchovná funkcia 

prejavujúca sa v úprave predchádzania vzniku škôd a stanovením výlučne subjektívnej 

zodpovednosti zamestnanca za škodu. Naopak, reparačná funkcia sa prejavuje v úprave 

zodpovednosti zamestnávateľa, ktorá je vždy objektívna a jeho povinnosť nahradiť 

škodu zásadne nelimitovaná.
18

   

V pracovnoprávnej literatúre je možné sa ďalej stretnúť s ďalšími, pre tento typ 

zodpovednosti špecifickými, funkciami. Sociálno ochranná funkcia sa prejavuje  

v kompenzácii značnej ekonomickej nerovnosti subjektov, poskytuje zamestnancovi, 

ako ekonomicky slabšiemu, silnejšiu právnu pozíciu. Jej prejav spočíva najmä  

v limitácii náhrady škody. Stimulačná funkcia odstraňuje ťažký ekonomický dopad 

škôd spôsobených v pracovnom procese na sociálnu sféru zamestnanca a obmedzuje 

jeho zviazanosť strachom pred spôsobením veľkej škody drobným opomenutím.  

Tým, že viaže jeho zodpovednosť výlučne na zavinenie, stimuluje ho k podstupovaniu 

zdravej miery rizika pri jeho práci.
19

   

K tomu, aby v konkrétnom prípade nastala zodpovednosť za škodu, či už za 

škodu spôsobenú zamestnancovi alebo zamestnávateľovi, musia byť, a to vždy súčasne, 

naplnené určité predpoklady pre jej vznik. Základ zodpovednosti za škodu upravenej 

pracovným právom tvoria rovnaké predpoklady, ktoré sa uplatňujú  

pri občianskoprávnej zodpovednosti za škodu, a síce: protiprávny úkon  

                                                           
17

 Takéto delenie používa napr. R. Schronk. Viď SCHRONK, R. in BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: 

Pracovné právo. Bratislava : SPRINT, 2007, str. 661-662 
18

 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str.389-390 
19

 GREGOROVÁ, Z. in GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2010,  str. 213-214 



 

7 

 

(škodná udalosť), vznik škody, príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom 

(škodnou udalosťou) a vznikom škody a zavinenie. Pre posúdenie zodpovednosti  

za škodu ako pracovnoprávnej sa však naviac vyžaduje naplnenie ďalších dvoch 

nevyhnutných predpokladov. V prvom rade je to nutnosť existencie tzv. základného 

pracovnoprávneho vzťahu a za druhé, činnosť, pri ktorej bola spôsobená škoda, musí  

mať povahu  plnenia pracovných úloh alebo s ním byť v priamej súvislosti.
20

  

  

1.2. Predchádzanie škodám 

So zodpovednosťou za škodu je nevyhnutne spätá zásada, všeobecne vyjadrená 

napríklad ustanovením § 415 Obč. zák., „(...) počínat si tak, aby nedocházelo  

ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Ide o vyjadrenie 

jednej zo základných súkromnoprávnych zásad, známej tiež pod starorímskym 

latinským výrazom „neminem laedere“, tzv. zásady prevencie. Jej opodstatnenie 

spočíva v racionálnej úvahe, že škodám je vždy lepšie predchádzať, než ich následne 

nahradzovať.  

Systém prevenčných povinností zakotvuje prirodzene i Zákonník práce.  

Jeho ustanovenia o predchádzaní škodám tvoria úvod k problematike zodpovednosti  

za škodu, a ako ďalej vyplynie, je medzi nimi i vzájomné prepojenie. Preventívne 

chovanie v podobe všeobecne vymedzených povinností je uložené obom účastníkom 

pracovnoprávneho vzťahu.  

Obsah prevenčnej povinnosti zamestnávateľa, vyjadrený ust. § 248 odst. 1  

Zák. práce, tvorí zaistenie takých pracovných podmienok pre zamestnancov, aby mohli 

riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia ich zdravia či majetku. V prípade 

závad má zamestnávateľ povinnosť učiniť nápravu. K tomuto účelu je povinný prijať 

konkrétne opatrenia, ktoré nie sú taxatívne stanovené a vyplývajú z množstva ďalších 

zákonných ustanovení.
21

 Pôjde tak napríklad o zabezpečenie pracovných podmienok 

umožňujúcich bezpečný výkon práce, odstránenie namáhavej a rizikovej práce  

                                                           
20

 Jednotlivé predpoklady zodpovednosti za škodu sú podrobnejšie rozobrané v kapitole 3.1. 
21

 Príkladom demonštratívneho uvedenia nevyhnutných opatrení je ust. § 224 odst. 1 Zák. práce, či  

omnoho konkrétnejšie ust. § 226. 
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či zriaďovanie, udržiavanie a zlepšovanie zariadení pre zamestnancov.
22

 Nesplnenie 

uvedenej povinnosti oprávňuje zamestnanca odstúpiť od ním uzatvorených dohôd 
23

 

zakladajúcich jeho pracovnoprávnu zodpovednosť. Výraznou mierou sa na 

preventívnych opatreniach podieľajú povinnosti zamestnávateľa, ktoré má na úseku 

ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
24

  

K predchádzaniu vzniku škôd má zamestnávateľovi napomôcť oprávnenie 

vykonávať kontrolu vecí, ktoré k nemu zamestnanci vnášajú alebo od neho odnášajú. 

Ako vyplýva z druhého odstavca ustanovenia § 248 Zák. práce, zamestnávateľ takto 

môže konať z dôvodu ochrany majetku, ale iba v nevyhnutnom rozsahu. K uvedenému 

účelu je oprávnený vykonávať i prehliadky zamestnancov. Pri kontrole i prehliadke 

musí byť dodržaná ochrana osobnosti, osobnú prehliadku je oprávnená vykonávať  

iba fyzická osoba rovnakého pohlavia. V praxi nie sú pochybnosti o tom, že uvedené 

oprávnenie môže vykonávať aj prostredníctvom bezpečnostnej agentúry, pôsobiacej  

na základe zmluvného vzťahu so zamestnávateľom.
25

 Bližšie podmienky pre výkon 

osobných prehliadok, napríklad stanovenie, kto je oprávnený uložiť povinnosť podrobiť 

sa im alebo kto, kde a ako ich vykonáva, by mal zamestnávateľ z dôvodu zaistenia 

právnej istoty stanoviť v pracovnom poriadku.
26

  

Prijatím nového kódexu pracovného práva došlo v oblasti prevencie vzniku škôd 

k ľahko prehliadnuteľnej zmene týkajúcej sa prevenčných povinností zamestnávateľa. 

Predch. Zákonník práce totiž vo svojom ust. § 170 odst. 2 stanovil navyše „povinnost 

soustavně kontrolovat, zda zaměstnanci plní své pracovní úkoly tak, aby nedocházelo  

ke škodám.“ Súdna judikatúra nemala pochybnosti o tom, že táto prevenčná povinnosť 

patrila k ostatným povinnostiam zamestnávateľa, keď sa v jednom  

                                                           
22

 HOCHMAN, J. in KOTTNAUER, A. et. al. Zákoník práce – komentář s judikaturou. Podle stavu k 1. 

lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Praha : Leges, 2012, str. 773 
23

 Dohody o zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať 

a dohody o zodpovednosti za stratu zverených vecí, viď znenie ust. §§ 253 odst. 2 a 256 odst. 1 Zák. 

práce 
24

 Viď ust. § 101 a nasl. Zák. práce a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
25

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 646 
26

JAKUBKA, J.,HLOUŠKOVÁ, P., HOFMANNOVÁ, E., KNEBL, P., SCHMIED, Z., 

TOMANDLOVÁ, L., TRYLČ, L. Zákoník práce. Prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s 

komentářem k 1.1.2011. 5 aktualizované vydání. Český Těšín : ANAG, 2011, str. 368 
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zo svojich rozsudkov
27

 vyjadril Najvyšší súd ČR k jej povahe nasledovne:  

„Jde o součást systému prevenčních povinností, ukládající zaměstnavateli přijmout  

a soustavně uplatňovat takový souhrn způsobů a forem kontroly plnění pracovních 

úkolů zaměstnanci, který lze po něm vzhledem ke konkrétní časové a místní situaci 

rozumně požadovat a který - objektivně vzato - je způsobilý co nejvíce omezit a snížit 

riziko vzniku škod.“ Ako však ďalej zdôraznil, nebolo zároveň možné požadovať  

od zamestnávateľa, aby predvídal každý v budúcnosti možný vznik škody, nakoľko 

opačný výklad by viedol k záveru, že zamestnávateľ by vždy aspoň sčasti znášal škodu, 

ktorú nepredvídal.
28

 Kriticky sa k tejto zmene stavia vo svojom článku Dr. Brůha
29

,  

keď usudzuje, že po novom tak zamestnávateľovi ubudla povinnosť vytvárať príslušné 

kontrolné mechanizmy a pôvodná zákonná povinnosť zamestnávateľa bola prenesená  

na vedúcich zamestnancov, ktorí majú v zmysle ust. § 302 písm. a) Zák. práce 

povinnosť riadiť a kontrolovať prácu podriadených zamestnancov. V súčasnosti  

tak záleží už iba na zamestnávateľovi, aký systém kontroly v rámci prevencie škôd  

na konkrétnom pracovisku príjme.  

V dôsledku porušenia prevenčných povinností zamestnávateľa môže 

v konkrétnom prípade nastať jeho všeobecná zodpovednosť za škodu alebo skutočnosť, 

že dôjde k pomernému obmedzeniu zodpovednosti škodcu – zamestnanca.  

Povinnosti zamestnanca v oblasti prevencie vzniku škôd vymedzuje Zákonník 

práce trojakým spôsobom. Jeho najvšeobecnejšou povinnosťou, podobnou tej, ktorú 

stanoví už v úvode tejto podkapitoly spomínané ust. § 415 Obč. zák., je počínať si tak, 

aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku ani k bezdôvodnému obohateniu.
30

  

To znamená, že bez toho, aby už hrozila nejaká škoda, je zamestnancovi uložený určitý 

                                                           
27

 Rozsudok NS ČR zo dňa 7.5.2003, sp. zn. 21 Cdo 2172/2002 
28

 Skutkový stav veci: Zamestnávateľ sa od zamestnanca domáhal náhrady škody, ktorú mu mal spôsobiť 

tým, že si nechal vyplácať faktúry za nevykonanú prácu a za činnosti, ktoré nezodpovedali skutočnosti. 

NS ČR však na druhej strane uznal, že zamestnávateľ porušil svoju prevenčnú povinnosť, keď svojou 

nečinnosťou preukázateľne vytvoril takú situáciu, ktorá zamestnancovi umožnila sústavne a po dlhšiu 

dobu spôsobovať škodu úmyselným konaním v rozpore s jeho povinnosťou riadne hospodáriť s 

prostriedkami, ktoré mu boli zverené. 
29

 BRŮHA, D. Zákoník práce a praktické dopady změn v oblasti náhrady škody. Práce a mzda, č. 9/2007, 

str. 17-20 
30

 Viď ust. § 249 odst. 1 Zák. práce 
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spôsob chovania v priebehu celého pracovného pomeru.
31

 Pôjde o zachovanie takého 

stupňa pozornosti, ktorý od zamestnanca možno rozumne požadovať vzhľadom  

ku konkrétnej časovej a miestnej situácii a ktorý je objektívne spôsobilý zabrániť alebo 

aspoň čo najviac obmedziť riziko vzniku škody.
32

 Všeobecnosť tejto prevenčnej 

povinnosti zvýrazňuje fakt, že sa vzťahuje nielen na okamih plnenia pracovných úloh, 

i to, že je povinnosťou uloženou vo vzťahu ku akémukoľvek subjektu, okrem 

zamestnávateľa i voči ostatným zamestnancom, vrátane ďalších fyzických alebo 

právnických osôb.
33

 S takto vymedzenou všeobecnou prevenčnou povinnosťou 

zamestnanca súvisí i ďalšia z jeho povinností, osobitne vyjadrená v ust. § 249 odst. 3 

Zák. práce a spočívajúca v povinnosti oznámiť nadriadenému vedúcemu 

zamestnancovi, že nemá vytvorené potrebné pracovné podmienky.
 34

 Zákon pre toto 

oznámenie nepredpisuje písomnú formu, vykonané ústne však môže postaviť 

zamestnanca do dôkaznej núdze.
35

 Porušením uvedených prevenčných povinností 

a následným vznikom škody by nastúpila zamestnancova všeobecná zodpovednosť  

za škodu.   

Zamestnancovi je ďalej stanovená tzv. oznamovacia povinnosť, v rámci ktorej  

je povinný upozorniť nadriadeného vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu.
36

 

Zamestnanec má oznamovaciu povinnosť až vtedy, keď vznik škody hrozí. Je pritom 

nerozhodné, komu škoda hrozí a kto by za ňu niesol právnu zodpovednosť, rovnako 

nerozhoduje ani jej druh či rozsah.
37

  

Tretia, tzv. zakročovacia povinnosť
38

 prichádza do úvahy v prípade škody 

hroziacej zamestnávateľovi ku ktorej odvráteniu je potrebné neodkladne zakročiť.  

Pôjde o škodu, ktorá hrozí natoľko bezprostredne, že ju nemožno z časových dôvodov 

                                                           
31

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 648 
32

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 648 
33

JAKUBKA, J.,HLOUŠKOVÁ, P., HOFMANNOVÁ, E., KNEBL, P., SCHMIED, Z., 

TOMANDLOVÁ, L., TRYLČ, L. Zákoník práce. Prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s 

komentářem k 1.1.2011. 5 aktualizované vydání. Český Těšín : ANAG, 2011, str. 369 
34

 Staršia judikatúra dospela k záveru, že v prípadoch, kedy je celkom jasne a preukázateľne zistené, že 

závada bola podniku známa, nie je potrebné, aby ju zamestnanec formálne zvlášť hlásil, viď rozhodnutie 

Krajského súdu v Plzni zo dňa 9.6.1960, sp. zn. 5 Co 100/60 (R 42/1961 civ.) 
35

 Op. cit. sub. 33 
36

 Viď ust. § 249 odst. 1 Zák. práce, veta druhá 
37

 Op. cit. sub. 32 
38

 Viď ust. § 249 odst. 2 Zák. práce 
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účinne odvrátiť prostredníctvom oznámenia.
39

 Nesplnením oznamovacej alebo 

zakročovacej povinnosti, za predpokladu súčasného naplnenia ďalších, v zákone 

uvedených, podmienok, nastupuje osobitný druh zodpovednosti zamestnanca za škodu, 

upravený ust. § 251 Zák. práce, zodpovednosť za nesplnenie povinnosti k odvráteniu 

škody. Kým oznamovacia povinnosť sa týka akejkoľvek hroziacej škody, povinnosť 

zakročiť iba tej, ktorá hrozí zamestnávateľovi, u ktorého je zamestnanec v pracovnom 

pomere.
40

 Ďalším rozdielom je, že zatiaľ čo si zamestnanec pod hrozbou sankcie musí 

svoju oznamovaciu povinnosť splniť vždy, nie je povinný zakročiť proti bezprostredne 

hroziacej škode, ak by mu v tom bránila dôležitá okolnosť alebo ak by tým vystavil 

vážnemu ohrozeniu seba, ostatných zamestnancov či blízke osoby.
41

 Za dôležitú 

okolnosť brániacu v splnení povinnosti zakročiť proti hroziacej škode možno napríklad 

považovať chýbajúce odborné znalosti a schopnosti k obsluhe stroja, zariadenia  

či dopravného prostriedku, ktorý je potrebné ovládnuť k odvráteniu hroziacej škody,  

či zamestnancovu momentálnu fyzickú neschopnosť zakročiť.
42

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
39

 Op. cit. sub. 32 
40

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. Op. cit. sub. 32 
41

 Viď ust. § 249 odst. 2 Zák. práce 
42

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. Op. cit. sub. 32 
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2. Normatívna povaha súdnej judikatúry 

Kontinentálny právny systém, do ktorého patrí aj Česká republika, je systémom 

písaného práva, ktorý vo svojej čistej podobe vidí úlohu súdov v nachádzaní práva a nie 

v jeho tvorbe.
43

 Súdne rozhodnutia tak doposiaľ nie sú  právnou teóriou radené medzi 

pramene práva vo formálnom zmysle slova. Vnímanie významu súdneho rozhodovania  

na európskom kontinente však nebolo nemenné a prešlo porozuhodným vývojom.  

V období pred veľkými kodifikáciami prelomu 18. a 19. storočia dosahovali 

sudcovia veľmi významné postavenie. Podstatná časť práva pred rokom 1800 mala 

pôvod práve v sudcovskej právotvorbe. I keď nemožno povedať, že by 

v kontinentálnom práve tejto doby existovala jasná precedentná doktrína, nasledovať 

precedent bolo prirodzené a nevyžadovalo si vytvárať nejaké rozsiahle učené teórie.
44

 

V priebehu 19. storočia však osvietenská teória deľby štátnej moci viedla 

k striktnému oddeleniu zákonodárnej a súdnej moci. Dôsledkom toho bol teoretický 

názor
45

, že súd môže rozhodovať výlučne vo vzťahu ku stranám konania a nikdy 

nemôže vydávať rozhodnutia všeobecne záväzné.
46

  

Zákonný pozitivizmus
47

 19. storočia, ktorého znakom je aj vylúčenie akejkoľvek 

normatívnej funkcie judikatúry, stratil s príchodom 20. storočia svoju dominanciu a bol 

nahradený metodológiou omnoho viac založenou na hodnotových a teleologických 

úvahách, z tohto dôvodu vyvstala potreba nového vymedzenia úlohy precedentu 

v kontinentálnom právnom systéme.
48

  

V súčasnosti sa preto čoraz viac objavujú názory zdôrazňujúce nielen faktický 

význam súdneho rozhodovania. Ako uvádza doc. Kühn: „(...) (N)elze zastávat názor 

o normativní irelevanci judikatury vyšších soudů, (…) tento názor se dnes již v Evropě 

                                                           
43

 KNAPP, V. Teorie práva. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 1995, str. 92 
44

 KÜHN, Z., in KÜHN, Z., BOBEK, M., POLČÁK, R. (eds.) Judikatura a právní argumentace. 

Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou. 1. Vydání. Praha : Auditorium, 2006, str. 1 
45

 Legislatívne vyjadrený článkom 5 francúzskeho Code Civil z roku 1804: „sudcom je zakázané 

rozhodovať o veciach, ktoré im boli predložené, spôsobom všeobecným a normatívnym“. Op. cit. sub. 43, 

str. 133 
46

 KNAPP, V. Teorie práva. 1. Vydání. Praha : C. H. Beck, 1995, str. 133 
47

 Vychádzal z dôvery v politickú stabilitu, z predpokladu, že každé správne riešenie individuálneho 

prípadu bude vo všetkých aspektoch vždy nájdené už zákonodárcom, nová doba si však vyžadovala 

aktívnejší prístup sudcov k aplikácii zákonov, preto bol odmietnutý sudcovskou praxou už pred druhou 

svetovou vojnou, ako nepraktická prekážka právneho vývoja. Op. cit. sub. 44, str. 4 
48

 Op. cit. sub. 44, str. 4 
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považuje za překonaný.“ Podľa neho aj keď judikatúra českých najvyšších súdov  

nie je po formálnej stránke záväzná, jej normatívna sila sa prejavuje v tom, že sudca 

zvažuje aplikovateľnosť relevantnej judikatúry vyšších súdov so zreteľom na iné 

faktory, ako sú právne princípy, ekonomické a obdobné dopady judikatúry či vývoj 

spoločenských podmienok. Pokiaľ na základe vyššie uvedeného dovodí sudca 

aplikovateľnosť judikatúry, musí právny názor v nej vyslovený použiť vo svojom 

rozhodnutí.
49

 

Je možné jedine súhlasiť s názorom, že bezvýnimočná nezáväznosť judikatúry  

je v materiálne chápanom právnom štáte, kde sa uplatňuje princíp predvídateľnosti 

práva, nežiaducim javom, nakoľko tento právny princíp sa nevzťahuje  

len na predvídateľnosť účinku právnych noriem, ale aj na predvídateľnosť súdneho 

rozhodnutia a výsledku súdneho konania.
50

  

V tejto súvislosti použil Ústavný súd ČR v jednom zo svojich nálezov
51

 termín 

„jurisdikční libovůle“, ktorý spojil s prípadmi bezdôvodného opomenutia rozhodnutí 

Najvyššieho súdu. Podľa neho môže byť protiústavné, pokiaľ sa všeobecné súdy 

odchýlia od ustálenej rozhodovacej praxe, navyše usmernenej opakovanými 

rozhodnutiami Najvyššieho súdu bez toho, aby dostatočným spôsobom vyložili dôvody, 

pre ktoré ustálenú rozhodovaciu prax odmietajú.  

Rovnako i Najvyšší súd ČR sa vyjadril k významu judikatúry pri súdnom 

rozhodovaní: „Skutečnost, že soud bez vysvětlení pomine pro účastníka řízení příznivou 

judikaturu uveřejněnou ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, na kterou byl tímto 

účastníkem výslovně upozorněn, sama o sobě významně oslabuje přesvědčivost 

písemného vyhotovení jeho rozhodnutí (...). Jde též o jev, který oslabuje předvídatelnost 

soudního rozhodování a zejména v rozhodovací praxi odvolacích soudů jej nelze 

tolerovat.“
52

  

                                                           
49

 KÜHN, Z., in KÜHN, Z., BOBEK, M., POLČÁK, R. Op. cit. sub. 44 , str. 41 
50

 DEMČÁK, S. O záväznosti judikatúry v podmienkach Slovenskej republiky. Bulletin slovenskej 

advokácie, č. 6/2009, str. 9-10 
51

 Nález sp. zn. III. ÚS 470/97, Ústavní soud ČR : Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 16. Praha : C. H. 

Beck, 2000, s. 203 nasl. 
52

 Uznesenie NS ČR zo dňa 27.4.2006, sp. zn. 29 Odo 551/2006 
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Aj v Slovenskej republike je na základe rozhodovacej činnosti Ústavného súdu 

možné sledovať podobný spôsob náhľadu na záväznosť súdneho rozhodovania 

z hľadiska princípu právnej istoty. Ako príklad možno uviesť nasledujúcu citáciu 

z jedného z nálezov
53

: „Aj keď právne závery všeobecných súdov obsiahnuté  

v rozhodnutiach vo veci samej nemajú charakter precedensu, ktorý by ostatných sudcov 

rozhodujúcich v obdobných veciach zaväzoval rozhodnúť identicky, protichodné právne 

závery vyslovené v analogických prípadoch neprispievajú k naplneniu hlavného účelu 

princípu právnej istoty, ani k dôvere v spravodlivé súdne konanie.“  

Pozornosti hodný je názor dr. Drgonca, ktorý tvrdí, že odmietanie možnosti,  

že súdy vytvárajú právo, sa spája s dogmatickým prehliadaním úlohy, ktorú súdy musia 

plniť v materiálnom právnom štáte, nakoľko je prakticky nemožné, aby zákonodárca  

vo fáze tvorby právnej úpravy odhadol všetky vzťahy, ktoré sa v ním regulovanej 

oblasti v spoločnosti vyskytnú. Upozorňuje tiež na riziko vyplývajúce z popretia 

možnosti súdnej moci podieľať sa na dotváraní práva. Je ním vyformulovanie súdov, 

ktoré dotvárajú zákon individuálne, vždy znovu a zvlášť pre každý ďalší súdny spor, 

takže v rovnakých podmienkach môžu vzniknúť súdne rozhodnutia,  

ktoré sú diametrálne rozdielne, čoraz viac vzďaľujúce sa zákonu, či dokonca zákon 

popierajúce.
54

 

 

 

 

 

  

                                                           
53

 Nález ÚS SR sp. zn. III ÚS 300/06. Podobne na inom mieste hovorí ÚS SR: „Ak súd rieši právnu 

otázku (tú istú alebo analogickú), ktorá už bola právoplatne vyriešená podstatne odchylným spôsobom 

bez toho, aby sa argumentačne vyrovnal so skoršími súdnymi rozhodnutiami, nekoná v súlade 

s princípom právnej istoty v zmysle čl. 1 odst. 1 Ústavy SR a môže tým porušiť aj právo účastníka konania 

na súdnu ochranu podľa čl. 46 odst. 1 Ústavy SR.“ Viď nález ÚS SR, sp. zn. III ÚS 192/06 . 
54

 DRGONEC, J. Súdna tvorba práva ako prostriedok uplatnenia zákona, zabezpečenia spravodlivosti a 

právnej istoty. Justičná revue [online]. 2008, č. 5 [cit. 2012-07-25]. Dostupné z: 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPrintWithHeader.ascx&MID=221&phContent

=~/EDL/ShowArticlePrint.ascx&ArticleId=26123 

 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPrintWithHeader.ascx&MID=221&phContent=~/EDL/ShowArticlePrint.ascx&ArticleId=26123
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TPrintWithHeader.ascx&MID=221&phContent=~/EDL/ShowArticlePrint.ascx&ArticleId=26123
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3. Zodpovednosť zamestnanca za škodu 

Zákonník práce celkovo rozlišuje až štyri skutkové podstaty zodpovednosti 

zamestnanca za škodu:  podporne použiteľnú všeobecnú zodpovednosť a tri osobitné 

typy – zodpovednosť za porušenie povinnosti k odvráteniu nebezpečenstva, 

zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný 

vyúčtovať (ďalej len zodpovednosť za schodok) a zodpovednosť za stratu zverených 

vecí. 

Všeobecná zodpovednosť má v tomto systéme povahu lex generalis, uplatní  

sa preto v tých prípadoch, kedy nebudú naplnené osobitné predpoklady stanovené 

špeciálnymi skutkovými podstatami zodpovednosti za škodu.  

Pre všetky vyššie uvedené druhy zodpovednosti však spoločne platí,  

že nevyhnutnou podmienkou ich vzniku je zamestnancovo zavinenie. To je v prípade 

súdneho sporu povinný preukázať zamestnávateľ, výnimkou je zodpovednosť  

za schodok a za stratu zverených vecí, ktoré majú z tohto hľadiska povahu  

tzv. sprísnených druhov zodpovednosti, nakoľko je v týchto prípadoch úlohou 

zamestnanca, aby dokázal, že spôsobenú škodu nezavinil, teda aby sa zo svojej 

zákonom predpokladanej zodpovednosti vyvinil. 

 

3.1. Všeobecná zodpovednosť 

Prvým druhom zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom,  

ktorý upravuje Zák. práce, je jeho všeobecná zodpovednosť. Podľa znenia ust. § 250 

Zák. práce zodpovedá zamestnanec zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil 

zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 

s ním. 

V nasledujúcich podkapitolách budú jednak teoreticky, no najmä z pohľadu 

súdnej judikatúry rozobrané jednotlivé predpoklady vzniku tejto zodpovednosti.   
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3.1.1. Základný pracovnoprávny vzťah 

Vznik pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu sa nezaobíde bez existencie  

tzv. základného pracovnoprávneho vzťahu. Cieľom tejto podkapitoly je ujasnenie 

vzťahu medzi týmto základným pracovnoprávnym vzťahom a od neho odvodeným 

zodpovednostným vzťahom zo spôsobenej škody. Oba z nich spadajú pod spoločný 

pojem pracovnoprávny vzťah.  

Pojem pracovnoprávny vzťah
55

 predstavuje širokú škálu právnych vzťahov 

upravených normami pracovného práva. Učebnica pracovného práva uvádza 

nasledujúcu definíciu pracovnoprávnych vzťahov: „Pracovněprávní vztahy jsou právní 

(právem upravené) vztahy mezi určitými subjekty, účastníky pracovního procesu  

v extenzivním slova smyslu, jejichž obsahem jsou práva a povinnosti“.
56

  

Z iného uhla pohľadu sa k individuálnym pracovnoprávnym vzťahom vyjadruje 

Najvyšší súd ČR: „Za individuální pracovněprávní vztahy ve smyslu ustanovení § 1 zák. 

práce je třeba považovat všechny vztahy vzniklé v příčinné souvislosti s výkonem 

nesamostatné (závislé) práce zaměstnance pro zaměstnavatele bez ohledu na to,  

zda účastníkem vztahu je vedle zaměstnavatele zaměstnanec nebo (na jeho místě) jiná 

osoba anebo zda výkon nesamostatné (závislé) práce pro zaměstnavatele trvá nebo byl 

již ukončen. Individuálními pracovněprávními vztahy jsou nejen pracovní poměr nebo 

vztahy vzniklé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. K těmto vztahům 

patří i takové právní vztahy, které vznikají v souvislosti s výkonem práce v pracovním 

poměru, popřípadě s výkonem práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní 

poměr (...).“
57

  

Základný pracovnoprávny vzťah môže byť založený jedným z trojice 

pracovnoprávnych úkonov – pracovnou zmluvou, dohodou o pracovnej činnosti alebo 

                                                           
55

 Pracovnoprávne vzťahy sa (primárne) delia na individuálne a kolektívne. Kolektívne pracovnoprávne 

vzťahy však nie sú predmetom výkladu v tejto práci. 
56

 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha:C.  H.  Beck, 2010, 

str.69 

Na pracovnoprávny vzťah je možné nahliadať tiež ako na súhrnné označenie pre všetky obligácie, ktoré 

sú regulované pracovným právom, rozlišovanie pracovnoprávnych vzťahov na individuálne a kolektívne 

spočíva v subjektoch, medzi ktorými vznikajú práva a povinnosti. Individuálne pracovnoprávne vzťahy sa 

potom delia na základné a vedľajšie (medzi ktoré sa tradične radia tie, kde vystupujú aj iné subjekty, než 

zamestnanec a zamestnávateľ), podľa toho, aký je právny dôvod ich vzniku. Viď HŮRKA, P. et al. 

Pracovní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, str. 65-66 
57

 Z odôvodnenia rozsudku NS ČR zo dňa 18.12.2001, sp. zn. 21 Cdo 615/2001  
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dohodou o vykonaní práce. Ako aj z citácie vyššie uvedeného rozsudku plynie, 

individuálnymi pracovnoprávnymi vzťahmi sú i vzťahy, ktoré s týmto základným 

pracovnoprávnym vzťahom súvisia, práve túto povahu majú sankčné vzťahy  

zo zodpovednosti za škodu, od základných pracovnoprávnych vzťahov odvodené, avšak 

v niektorých prípadoch na ich existencii nezávislé a schopné ich aj pretrvať.
58

  

Pracovnoprávny vzťah nevzniká opakovane na počiatku pracovnej doby,  

ani nezaniká s jej koncom. Rovnako tento vzťah medzi zamestnancom 

a zamestnávateľom trvá aj vtedy, keď zamestnanec nemá pracovnú dobu a priamo 

neplní pracovné úlohy.
59

  

Je potrebné si uvedomiť, tak ako to zdôrazňuje rozsudok Najvyššieho súdu ČR 

zo dňa 18.12.2001, sp. zn. 21 Cdo 615/2001 
60

, že individuálne pracovnoprávne vzťahy 

nie sú obmedzené iba na dobu trvania základného pracovnoprávneho vzťahu.  

V posudzovanom prípade si zamestnávateľ nesplnil svoju povinnosť vydať 

zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní pri skončení pracovného pomeru a v dôsledku 

tejto skutočnosti vznikla zamestnancovi škoda. Súdy oboch stupňov nesprávne 

vychádzali z toho, že predmetný nárok na náhradu škody sa riadi ustanoveniami  

Obč. zák. Podľa Najvyššieho súdu však okolnosť, že právny vzťah zo zodpovednosti  

za škodu vznikol až po skončení pracovného pomeru, nemala žiadny vplyv na jeho 

pracovnoprávnu povahu: „(...) (Ž)ádné ustanovení zákoníku práce nebo jiného právního 

předpisu (…) nestanoví dobu, do kdy pracovněprávní vztahy trvají (kdy nejpozději 

pracovněprávní vztahy končí); pracovněprávními vztahy jsou proto také například 

nároky zaměstnavatele nebo zaměstnance na náhradu škody podle ustanovení § 172  

a násl. zák. práce 
61

, i když ke škodě došlo až po skončení pracovního poměru.“  

Aj v ďalšej veci
62

 týkajúcej sa sporu o náhradu škody odvolací súd usudzoval 

nesprávne, že k vzniku škody mohlo dochádzať iba v dobe, počas ktorej boli obe strany 

vo vzájomnom pracovnom vzťahu, inak povedané kedy pracovný pomer medzi nimi 

                                                           
58

 BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str.70 
59

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 651 
60

 Publikovaný v časopise Soudní judikatura č. 36/2002  
61

 Teraz ust. § 250 a nasl. Zák. práce 
62

 Rozsudok NS ČR zo dňa 21.1.2004, sp. zn. 21 cdo 1852/2003 
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trval
63

. Najvyšší súd ČR ale s uvedeným právnym názorom nesúhlasil, poukázaním  

aj na odôvodnenie svojho, už spomínaného, rozsudku z 18.12.2001 opäť zdôraznil,  

že medzi pracovnoprávne vzťahy patria aj nároky zamestnávateľa alebo zamestnanca  

na náhradu tej časti škody, ktorá vznikala po skončení pracovného pomeru. „Je tomu 

tak zejména proto, že právní důvod (příčina) vzniku tohoto odpovědnostního vztahu  

je právě v pracovněprávním vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.“  

Pre úplnosť však Najvyšší súd dodáva, že „za pracovněprávní naopak nelze považovať 

takové vztahy, které postrádají časový, místní a zejména věcný (vnitřní účelový) poměr 

k výkonu nesamostatné (závislé) práce (...).“
64

 

 

3.1.2. Protiprávny úkon  

Aby mohol zamestnanec svojím jednaním založiť zodpovednosť za škodu, musí 

toto jednanie vykazovať znaky protiprávneho úkonu. Protiprávny úkon (inak povedané 

i porušenie právnej povinnosti) možno vo všeobecnosti charakterizovať ako rozpor 

ľudského chovania s objektívnym právom. Ten môže spočívať buď v aktívnom konaní 

alebo v opomenutí, pokiaľ existovala povinnosť určitým spôsobom konať.
65

 

 Porušenie povinnosti je objektívny stav, ktorý je posudzovaný oddelene  

od otázky deliktnej spôsobilosti toho, kto porušil povinnosť.
66

 Protiprávnosť  

tak nemožno stotožňovať s ďalším samostatným predpokladom zodpovednosti – 

zavinením, ako to zdôrazňuje i judikatúra
67

: „Protiprávnost je objektivním stavem, který 

buď je nebo není dán, který může a nemusí být způsoben zaviněním zaměstnance,  

a jehož existence sama o sobě (…) není závislá na subjektivním vztahu zaměstnance  

ke svému chování (které se příčí stanoveným pravidlům chování) a k následkům tohoto 

chování – škodě.“ 

                                                           
63

 Podľa odvolacieho súdu tak malo ísť iba o obdobie od 13.5.1996, kedy žalovaný zamestnanec prestal 

pre zamestnávateľa pracovať, do 23.5.1996, kedy s ním zamestnávateľ okamžite zrušil pracovný pomer. 

Náhrada škody vzniknutej po uvedenom dátume mu tak podľa názoru odvolacieho súdu už prislúchať 

nemala.   
64

 Ako príklad sa v odôvodnení uvádza nájom služobného bytu zamestnávateľa zamestnancom alebo 

pôžička poskytnutá zamestnancovi jeho zamestnávateľom. 
65

 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. et. al. Občanský zákoník. Komentář. 10. 

jubilejní vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 709 
66

 BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., GERLOCH, A. Teorie práva. 2., přepracované vydání. Praha : ASPI 

Publishing, 2004, str. 191 
67

 Rozsudok NS ČR zo dňa 3.4.2007, sp. zn. 21 Cdo 931/2006 
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V súdnom konaní je úlohou žalobcu – poškodeného preukázať, že došlo 

k určitému skutku, z ktorého je dovodzovaná zodpovednosť žalovaného – škodcu  

za protiprávny úkon. Je na poškodenom, aby presne špecifikoval konkrétne povinnosti, 

ktoré zamestnanec porušil a že práve tieto boli príčinou vzniku škody.
68

 Posúdenie,  

či preukázaný skutok je protiprávny, je posúdením právnym a náleží súdu. Poškodený 

preukazuje skutkové okolnosti, ktoré po právnej stránke hodnotí súd.
69

  

Porušenie právnych povinností zamestnanca je určitým excesom, vybočením 

z inak riadneho plnenia jeho pracovných úloh, no tento exces sám o sebe ešte 

nespôsobuje vylúčenie prípadnej pracovnoprávnej zodpovednosti. Preto ak napríklad 

zamestnanec použije služobné vozidlo neoprávnene, úvaha, že týmto jednaním 

nespôsobil škodu pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,  

je nesprávna.
70

  

Mimo úpravy jedného z druhov zodpovednosti zamestnanca za škodu stojace 

ustanovenie § 261 odst. 3 Zák. práce na prvý pohľad zakladá ďalší druh zodpovednosti, 

ktorej zvláštnosťou je, že nevyžaduje porušenie právnej povinnosti, namiesto toho majú 

byť prostredníctvom tohto ustanovenia postihované prípady, kedy sa zamestnanec 

dopustí úmyselného jednania proti dobrým mravom. Táto skutková podstata by však 

mala byť systematicky zaradená do úpravy všeobecnej zodpovednosti.
71

  

Na strane zamestnanca bude protiprávnosť spočívať predovšetkým v porušení 

povinností pracovnoprávneho charakteru, ktoré, ako uvádza aj rozsudok Najvyššieho 

súdu ČR zo dňa 3. 4. 2007, sp. zn. 21 Cdo 931/2006, sú zamestnancom stanovené nielen 

právnymi predpismi, ale i pracovným poriadkom, pracovnou zmluvou, dokonca  

aj pokynmi vedúcich zamestnancov, oprávnenými stanoviť a ukladať podriadeným 

zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a k tomu 

účelu im dávať záväzné pokyny. Z hľadiska záväznosti pokynov vedúcich 

                                                           
68

 HOCHMAN, J. in KOTTNAUER, A. et. al. Zákoník práce – komentář s judikaturou. Podle stavu k 1. 

Lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Praha : Leges, 2012, str. 777 
69

 Op. cit. sub 65 
70

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 650 
71

 Tak je tomu v prípade všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa, viď znenie ust. § 265 odst. 1 Zák. 

práce in fine.  
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zamestnancov pritom ale, ako z odôvodnenia vyplýva, nie je významné, či boli dané 

písomnou alebo iba ústnou formou.  

Zamestnanec však môže zodpovedať zamestnávateľovi aj za škodu, ktorá mu 

vznikne pri naplnení skutkovej podstaty predpokladanej iným ako pracovnoprávnym 

predpisom, napríklad, ak poruší obchodné tajomstvo zamestnávateľa.
72

  

Konkretizáciu pracovnoprávnych povinností zamestnanca uvádza Zák. práce  

v ustanovení § 301 písm. a) až d). Povahou povinností uvedených pod písmenom d) 

zmieneného ustanovenia, teda poviností riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými 

zamestnancovi zamestnávateľom, strážiť a ochraňovať jeho majetok pred poškodením, 

stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s jeho oprávnenými záujmami,  

sa zaoberal Najvyšší súd ČR v rozsudku
73

 zo dňa 11.9.2007. Podľa neho tieto 

povinnosti predstavujú mravný imperatív kladený na každého zamestnanca, ktorý 

znamená určitú mieru loajality vo vzťahu ku zamestnávateľovi a zároveň je jeho 

všeobecnou prevenčnou povinnosťou vo vzťahu k majetku a oprávneným záujmom 

zamestnávateľa. Najvyšší súd tu zaujal názor, že porušenia uvedených povinností  

sa môže zamestnanec dopustiť aj vtedy, keď dodrží všetky právne a ostatné predpisy 

bezprostredne sa vzťahujúce k práci ním vykonávanej. Pre posúdenie toho,  

či sa zamestnanec chová v súlade s uvedeným ustanovením, je rozhodujúce to, či jeho 

konanie objektívne smerovalo k ochrane majetku zamestnávateľa alebo proti nemu.
74

  

 

3.1.3. Vznik škody 

Ústredným predpokladom zodpovednosti za škodu je prirodzene existencia 

samotnej škody. Od vzniku škody sa odvíja nielen nová právna povinnosť túto škodu 

nahradiť, ale i ďalšie otázky s jej náhradou súvisiace, akými sú rozsah a spôsob náhrady 

a pre uplatnenie práva na náhradu škody dôležitý okamih počiatku plynutia premlčacích 

lehôt.  
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 KRAJČO, J., PREISINGER, M., SUČANSKÁ, M. Zákonník práce. Komentár. 1. Vydanie. Bratislava : 

IURA EDITION, 2002, str. 576 
73

 Sp. zn. 21 Cdo 3177/2006 
74

 V posudzovanej veci vznikla zamestnávateľovi škoda odcudzením služobného vozidla, ktoré bol 

žalovaný zamestnanec oprávnený parkovať v mieste svojho bydliska, nepostaral sa však o riadne 

uschovanie kľúčov k nemu, následkom čoho došlo k jeho odcudzeniu. 
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Pozitívnoprávne vymedzenie pojmu škoda v právnych predpisoch absentuje, 

napriek tomu je tento pojem zhodne prijímaný právnou teóriou i súdnou praxou, ktoré 

odkazujú na Stanovisko bývalého Najvyššieho súdu ČSSR z 18.11.1970 
75

, okrem iného 

zaoberajúceho sa i výkladom pojmov škoda, skutočná škoda a iná škoda. Pojem škoda 

chápe ako újmu, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne 

vyjadriteľná peniazmi, ako všeobecným ekvivalentom. Skutočnou škodou je zmenšenie 

majetku poškodeného. Predstavuje majetkové hodnoty potrebné k uvedeniu  

do predchádzajúceho stavu, prípadne k vyváženiu dôsledkov plynúcich z toho,  

že k tomu nedošlo. Iná škoda je uniknutým majetkovým prospechom, spočíva v tom,  

že nenastalo zväčšenie majetku poškodeného, ktoré bolo možné s ohľadom  

na pravidelný priebeh vecí dôvodne očakávať.  

V konaní pred súdom leží dôkazné bremeno ohľadne preukázania vzniku škody 

a jej výšky na poškodenom. Pre úspešnosť žaloby na náhradu škody má podstatný 

význam okamih vzniku škody. Kým u poškodeného nedôjde ku skutočnému zmenšeniu 

jeho majetku, bude ním podaná žaloba viesť nutne k jej zamietnutiu,  

pretože „neexistuje-li škoda v době rozhodování soudu o uplatněném nároku na její 

náhradu, byl nárok uplatněn předčasně, což má za následek zamítnutí žaloby, aniž by 

bylo třeba zabývat se splněním dalších předpokladů odpovědnosti za škodu.“
76

 

Okamih vzniku škody závisí od podoby spôsobenej škody. Škoda sa môže 

navonok prejaviť napríklad vo forme povinnosti zaplatiť pokutu. V tomto prípade súdy 

judikujú, že ku vzniku škody dochádza až úhradou peňažných prostriedkov z majetku 

zamestnávateľa a nie v okamihu, kedy sa zamestnávateľ dozvie, že bude musieť  

na základe rozhodnutia príslušného orgánu zaplatiť určitú náhradu, prípadne kedy  

sa rozhodne, že ju zaplatí.
77

 Najvyšší súd ČR aj na ďalšom mieste
78

 poukazuje  

na ustálenosť rozhodovacej praxe týkajúcej sa problematiky vzniku škody, keď hovorí, 

že ani v ním posudzovanom prípade nemohla škoda vzniknúť už okamihom, kedy 

rozhodnutie o uložení pokuty nadobudlo právoplatnosť, naopak, škoda mohla vzniknúť 

až vtedy, keď z majetkových prostriedkov zamestnávateľa bola pokuta príslušnému 
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 Sp. zn. Cpj 87/70  (R 55/1971 civ.) 
76

 Z odôvodnenia rozsudku NS ČR zo dňa 18.3.2008, sp. zn. 21 Cdo 480/2007 
77

 Viď rozsudok býv. NS ČSR z 18.2.1974, sp. zn. 5 Cz 12/74 (R 16/1975) 
78

 Uznesenie NS ČR zo dňa 7.7.2010, sp. zn. 21 Cdo 2647/2009 
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úradu uhradená. Dodáva, že záväzok, aj keď je vykonateľný, nemôže byť škodou pred 

jeho splnením taktiež preto, že ešte nie je isté, či majetková újma vôbec nastane.
79

 

Uložená pokuta by mohla byť napr. následne odpustená.  

Ak dôjde k vzniku viacerých (samostatných) škôd, je potrebné skúmať splnenie 

predpokladov vzniku zodpovednosti vo vzťahu ku každej z nich osobitne. Za škodu 

napríklad nemožno považovať celkový súhrn strát, ktoré zamestnávateľovi vznikli 

nezávisle na sebe v určitej časovej súvislosti, a ktoré boli popísané v správe 

o kontrole.
80

 V rovnakom duchu judikuje Najvyšší súd ČR v rozsudku zo dňa 

13.8.2002, sp. zn. 21 Cdo 1111/2001 
81

: „(...) škoda ve smyslu ustanovení § 172 a 179 

Zák. práce 
82

 nemůže být pouhým souhrnem ztrát, které vznikly zaměstnavateli činností 

zaměstnance, (...) škoda v tomto smyslu je vždy jen tou majetkovou újmou, která je 

důsledkem konkrétního porušení pracovních povinností a s tímto porušením (...) je  

v bezprostřední příčinné souvislosti“. Je preto nevyhnutné, aby predpoklady vzniku 

zodpovednosti za škodu boli splnené vo vzťahu ku každej jednotlivej škode. 

V posudzovanej veci malo byť dvadsaťtri zákaziek spoločnosti stornovaných v jeden 

deň, išlo však o obchodné prípady spracovávané jednotlivo v priebehu roku. Preto bolo 

podľa Najvyššieho súdu potrebné prihliadnuť k okolnosti, že sa predpoklady 

zodpovednosti žalovaného za prípadnú škodu mohli napĺňať odlišne a ich splnenie  

tak malo byť v každom prípade skúmané zvlášť.  

Skutočná škoda sa v konkrétnych prípadoch môže navonok prejaviť rôzne.
83

 

Okrem vyššie zmienenej formy spočívajúcej v zaplatení pokuty môže na strane 

zamestnávateľa znamenať skutočnú škodu i jeho splatná pohľadávka, ktorá sa stala 
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 V posudzovanej veci tak žalujúci zamestnávateľ mohol žalovať svojho zamestnanca na náhradu škody 

až po tom, čo sám splnil svoj záväzok voči príslušnému úradu. 
80

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 650 
81

 Uverejnený v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2002,  pod por. č. 199. 
82

 Teraz ust. §§ 250 a 257 Zák. práce 
83

 NS ČR sa napr. zaoberal prípadom, kedy žalobkyni pôvodne v dôsledku zavinenia treťou osobou 

vznikla újma na jej majetku - služobnom automobile. Skutočnú škodu pre ňu znamenala čiastka, ktorú 

musela vynaložiť na uvedenie poškodeného automobilu do pôvodného stavu. Rovnaká čiastka však 

následne predstavovala skutočnú škodu i vo vzťahu k žalovanému zamestnancovi, ktorý žalobkyni 

zavineným porušením svojich pracovnoprávnych povinností spôsobil újmu tým, že v dôsledku 

oneskoreného podania žaloby sa poškodená nedomohla náhrady škody voči pôvodnému škodcovi. Viď 

rozsudok NS ČR zo dňa 6.11.2007, sp. zn. 21 Cdo 516/2007 
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nevymáhateľnou. Ako aj v jednom zo svojich rozhodnutí uvádza Najvyšší súd
84

:  

„V judikaturě soudů nejsou žádné pochybnosti o tom, že škoda vzniklá zaměstnavateli 

může spočívat též v tom, že mu jeho dlužník neuhradí pohledávku z občanskoprávních, 

obchodních nebo jiných právních vztahů. Ke škodě ovšem nedochází tím, že by dluh 

odpovídající pohledávce nebyl splněn řadně a včas (do splatnosti), ale teprve tehdy, 

stala-li se pohledávka - objektivně vzato - nevymahatelnou.“ V takýchto prípadoch, 

podľa Najvyššieho súdu, je možné hovoriť o už vzniknutej škode iba vtedy,  

ak sa zamestnávateľ nemôže úspešne domôcť uspokojenia svojej pohľadávky  

ani od pôvodného dlžníka, ani prostredníctvom zaistenia pohľadávky (ak bolo 

zriadené), prípadne od iných zodpovedných osôb.  

Aj v nasledujúcom prípade
85

 bola predmetom rozhodovania Najvyššieho súdu 

ČR škoda vo forme nevymáhateľnej pohľadávky. Kedže práve na posúdení okamihu  

jej nevymáhateľnosti záviselo určenie vzniku škody, zaoberal sa Najvyšší súd otázkou, 

za akých okolností už je možné o nevymáhateľnej pohľadávke hovoriť. Pre záver o tom, 

či pôjde o nevymáhateľnú pohľadávku, nie sú podľa neho významné subjektívne 

predstavy veriteľa o miere jeho úspešnosti v prípadnom súdnom a následnom 

exekučnom konaní vedenom proti dlžníkovi. Rozhodujúce z tohto pohľadu  

je len objektívne zistenie, že sa oprávnený subjekt (veriteľ) skutočne svojho práva 

nedomôže. Názor, ktorý v tomto prípade prezentoval odvolací súd, že iba ním uvedené 

skutočnosti (napr. že došlo k zastaveniu exekúcie pre nedostatok majetku povinného 

alebo k zrušeniu konkurzu na majetok úpadcu) môžu osvedčiť nevymáhateľnosť 

pohľadávky, by však podľa Najvyššieho súdu znamenal povinnosť zamestnávateľa  

za všetkých okolností v príslušnom konaní uplatniť svoju pohľadávku, aj keby bolo 

nepochybné, že s ohľadom na okolnosti prípadu ide o postup, ktorý je výlučne 

formálny.
86
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 24.3.2010, sp. zn. 21 Cdo 2596/2008. Ako ďalej v odôvodnení NS ČR 

uviedol, súdy sa nezaoberali tým, či bola pohľadávka z objektívneho hľadiska nedobytná či už voči 

dlžníkovi alebo voči osobám, ktoré poskytli jej zaistenie, prípadne vočí ďalším osobám, z tohto dôvodu 

došli k predčasnému záveru, že škoda už nastala. 
85

 Rozsudok NS ČR zo dňa 18.3.2008, sp. zn. 21 Cdo 480/2007 
86

 NS k tomuto ďalej uviedol, že postup zamestnávateľa, ktorý musí vyhodnotiť v konkrétnom prípade, či 

unesie dôkazné bremeno o tom, že vnikla škoda v podobe nevymáhateľnej pohľadávky, nemožno 

dopredu vylúčiť už z toho dôvodu, že v právnom poriadku nie je ustanovenie o preferencii jedného 

konania pred druhým. Vzhľadom k tomu, nemôže byť v týchto prípadoch predpokladom pre uplatnenie 
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Iba v prípadoch úmyselného spôsobenia škody má zamestnávateľ právo 

požadovať okrem skutočnej škody aj náhradu uniknutého zisku
87

, pokiaľ vznikol. 

Existencia skutočnej škody nie je predpokladom vzniku uniknutého zisku, oba druhy 

škody existujú nezávisle na sebe a oba môžu vzniknúť z tej istej škodnej udalosti.
88

 

O uniknutý zisk pôjde napríklad vtedy, ak zamestnávateľ v dôsledku neospravedlnených 

absencií zamestnanca nezhotoví objednanú vec včas a musí svojmu odberateľovi 

poskytnúť zľavu z doposiaľ nezaplatenej ceny.
89

 Uniknutý zisk sa vypočítava vždy  

ku dňu podania žaloby na náhradu škody.
90

  

K splneniu predpokladov pre náhradu uniknutého zisku sa vyslovil Najvyšší súd 

ČR vo svojom rozsudku zo dňa 21.1.2004, sp. zn. 21 Cdo 1852/2003. Uvádza v ňom,  

že pri skúmaní, či žalobcovi vznikla škoda vo forme uniknutého zisku, je potrebné 

objasniť, či mohol pri pravidelnom priebehu vecí odôvodnene očakávať rozmnoženie 

svojho majetku, a či k tomuto zvýšeniu majetku nedošlo práve preto, že si žalovaný 

neplnil svoje povinnosti z pracovného pomeru. Pre úspešnosť žaloby na náhradu 

uniknutého zisku tak musí byť dokazovaním zistená existencia skutočností, na základe 

ktorých mohol zamestnávateľ odôvodnene očakávať zisk, ďalej to, že k jeho získaniu  

v skutočnosti nedošlo a že táto majetková újma nastala v dôsledku porušenia právnych 

povinností zamestnanca.  

Odlíšenie skutočnej škody od uniknutého zisku nemusí byť ani v súdnej praxi 

bezproblémové, o čom svedčí aj nasledujúce rozhodnutie
91

. V posudzovanom prípade 

súdy oboch stupňov nesprávne vyhodnotili plnenie požadované zamestnávateľom  

z titulu náhrady škody ako uniknutý zisk. Najvyšší súd k tomuto pochybeniu uviedol,  

že na tom, že zamestnávateľovi vzniká skutočná škoda nič nemení fakt, ak z dôvodu 

škody zavinenej jeho zamestnancom nahradí poškodenému okrem skutočnej škody tiež 

                                                                                                                                                                          
práva na náhradu škody bezúspešné vyčerpanie zákonných prostriedkov k vymoženiu pohľadávky proti 

dlžníkovi zo záväzkového vzťahu. 
87

 Predch. Zák. práce používal namiesto výrazu uniknutý zisk pojem iná škoda. 
88

 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. et al. Občanské právo hmotné. 2, Díl třetí: závazkové právo. 5. jubilejní, 

aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2009, str. 399 
89

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 650 
90

 Op. cit. sub 88 
91

 Rozsudok NS ČR zo dňa 11.2.2010, sp. zn. 21 Cdo 2937/2008.  
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zisk, ktorý mu unikol.
92

 Uvedené vychádza zo vzájomného vzťahu medzi  

ust. § 420 Obč. zák. a ust. § 250 Zák. práce, z ktorého vyplýva, že je to zamestnávateľ, 

ktorému vzniká povinnosť nahradiť škodu tomu, komu ju zavinene spôsobil jeho 

zamestnanec. Takto nahradená škoda je potom škodou, za ktorú zodpovedá 

zamestnanec a ktorú je povinný zamestnávateľovi nahradiť.  

 

3.1.4. Príčinná súvislosť  

Príčinná súvislosť predstavuje ten zo základných predpokladov vzniku 

zodpovednosti za škodu, ktorý spája protiprávny úkon, ako príčinu na jednej strane,  

so vznikom škody, ako následkom na strane druhej. Príčinná súvislosť rozhoduje o tom, 

či tu je vôbec základ zodpovednosti, i o tom, aký je jej konečný rozsah, čo je dôležité 

najmä v prípadoch zodpovednosti viacerých subjektov.
93

 Taktiež platí, že v rozsahu,  

v akom sa na vzniku škody podieľalo jednanie poškodeného, je pre nedostatok príčinnej 

súvislosti vylúčená zodpovednosť škodcu.
94

 I existenciu tohto predpokladu dokazuje 

v konaní pred súdom vždy poškodený.  

Pri riešení otázky príčinnej súvislosti nejde o otázku právnu, ale skutkovú, ktorá 

nemôže byť riešená všeobecne, ale len v konkrétnych súvislostiach. Tak ako to 

v jednom zo svojich rozhodnutí výstižne zhrnul Najvyšší súd ČR: „Postup při 

zjišťování príčinné souvislosti spočíva v tom, že skodu je třeba vyjmout z její všeobecné 

souvislosti a zkoumat ji izolovaně, toliko z hlediska jejich příčin. Protože příčinná 

souvislost je zákonitostí přírodní a společenskou, jde o hledání jevu, který škodu 

vyvolal. Z celého řetězce všeobecné příčinné souvislosti (každý jev má svou príčinu, 

zároveň je však příčinou jiného jevu) je třeba sledovat jen ty příčiny a následky, které 

jsou důležité pro odpovědnost za škodu.“ 
95
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 Je tomu tak z toho dôvodu, že podľa občianskoprávnej i obchodnoprávnej úpravy, narozdiel od 

pracovného práva, sa pri škode spôsobenej z nedbanlivosti odčiňuje zásadne vedľa skutočnej škody i to, 

čo poškodenému uniklo. 
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 GREGOROVÁ, Z. in GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního práva. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, str. 223 
94

 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. et. al. Občanský zákoník. Komentář. 10. 

jubilejní vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 712 
95

 Z odôvodnenia rozsudku NS ČR zo dňa 21.2.2002, sp. zn. 21 Cdo 300/2001. Dovolací súd nesúhlasil 

s názorom odvolacieho súdu, že nesprávne daňové priznania, na ktorých podklade by došlo k vyššiemu 
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Hľadisko časovej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti škodcu  

a skutkovou udalosťou, z ktorej vzniká škoda, nie je samo o sebe rozhodujúce. 

Rozhodujúca je vecná súvislosť, zatiaľ čo časová súvislosť napomáha pri jej 

posudzovaní. V každom konkrétnom prípade je preto nutné skúmať, či medzi 

skutočnosťami, ktoré môžu predstavovať predchádzajúcu príčinu vzniku škody, možno 

identifikovať aj protiprávny úkon. Ak existuje vo vzťahu ku škode niekoľko relevatných 

príčin, je treba zistiť a vyhodnotiť ich vplyv a odstupňovanie vo vzťahu k následku.
96

  

Ku vzniku zodpovednosti za škodu nepostačuje iba pravdepodobnosť, prostá 

domnienka príčinnej súvislosti. V tomto zmysle judikoval aj Najvyšší súd ČR  

v rozsudku zo dňa 3.4.2007, sp. zn. 21 Cdo 931/2006, kde v odôvodnení uviedol,  

že z hľadiska naplnenia príčinnej súvislosti nemôže stačiť samotné pripustenie možnosti 

vzniku škody v dôsledku zavineného porušenia povinnosti zamestnancom, ale táto 

domnelá príčinná súvislosť musí byť postavená naisto. Zároveň dodal, že i keď 

zavinené porušenie pracovných povinností zamestnancom nemusí byť jedinou príčinou 

vzniku škody, musí byť príčinou dôležitou, podstatnou a značnou.
97

 

V inom prípade
98

 Najvyšší súd vytkol nižším súdom v ich rozhodovacom 

postupe to, že skúmali, aké všetky povinnosti žalovaní porušili bez toho, aby  

sa zaoberali tiež tým, či všetky z nich aj boli v príčinnej súvislosti so vznikom škody. 

Bližšiu predstavu príčinnej súvislosti ilustruje nasledujúci prípad. Najvyšší súd 

ČR v rozsudku zo dňa 11.9.2007, sp. zn. 21 Cdo 3177/2006, videl zrejmú príčinnú 

súvislosť medzi nesplnením zamestnancovej povinnosti riadne zabezpečiť majetok 

zamestnávateľa pred jeho stratou (riadne uschovať kľúče od vozidla) a odcudzením 

služobného vozidla. Porušením tejto pracovnoprávnej povinnosti umožnil žalovaný 

                                                                                                                                                                          
odvodu dane z pridanej hodnoty, nestačia ku stanoveniu príčinnej súvislosti medzi takýmto zavineným 

protiprávnym konaním a vznikom škody.  
96

 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. Op. cit. sub 94, str. 711 
97

 Skutkový stav veci: Žalovaný zamestnanec pracoval u žalobcu ako predajca aút, pri jednej z 

predvádzacích jázd mu bol zákazníkom odcudzený predvádzaný automobil. Žalovaný nesplnil pokyn 

nadriadených, aby v priebehu predvádzacej jazdy vozidiel v cene nad 300 000 Kč s ním bol na nej 

prítomný ešte ďalší predajca. NS ČR spolu s odvolacím súdom považovali za odôvodnený záver, že 

porušenie pracovných povinností žalovaným umožnilo protiprávne konanie osoby vydávajúcej sa za 

zákazníka a nepochybne ako jedna z príčin, avšak dôležitá, podstatná a značná, viedlo ku vzniku škody.  
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 24.3.2010, sp. zn. 21 Cdo 2596/2008 
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zamestnanec protiprávne konanie tretích osôb, čo podľa názoru Najvyššieho súdu 

nepochybne viedlo ku vzniku škody.  

Nakoľko pracovnoprávna zodpovednosť za škodu nie je obmedzená trvaním 

základného pracovnoprávneho vzťahu, existenciu príčinnej súvislosti neovplyvní  

ani jeho zánik. Pracovný pomer (v zmysle základného pracovnoprávneho vzťahu) síce 

je jedným z nevyhnutných predpokladov založenia pracovnoprávnej zodpovednosti  

za škodu, no jeho zánik po tom, čo zo zavineného porušenia pracovných povinností  

už začala vznikať škoda, nespôsobuje pretrhnutie príčinnej súvislosti medzi vznikajúcou 

škodou a protiprávnym konaním.
99

 Najvyšší súd k tejto skutočnosti ďalej uviedol 

nasledujúce: „Jestliže příčinou vzniku jiné škody (nevznikal důvodně očekávaný zisk) 

byla skutečnost, že i po skončení pracovního poměru žalovaného nebyla práce  

„řidič – dealer“ odpovídajícím způsobem vykonávána (...), trvala příčinná souvislost 

mezi porušením pracovních povinností (...) a vznikem škody (...), bez ohledu na to,  

že v mezidobí pracovní poměr žalovaného zanikl, až do okamžiku, kdy práce  

„řidič – dealer“ odpovídajícím způsobem vykonávána byla.“ 

 

3.1.5. Zavinenie 

Pri splnení všetkých ostatných predpokladov všeobecnej zodpovednosti 

zamestnanca bude závisieť už len od prítomnosti a následného preukázania zavinenia,  

či sa zamestnávateľ s úspechom domôže náhrady jemu spôsobenej škody.
100

  

Zavinenie, tzv. subjektívny predpoklad zodpovednosti za škodu, je chápané ako 

psychický vzťah škodcu k vlastnému protiprávnemu jednaniu i ku škode, ktorá je jeho 

výsledkom. Pozostáva zo zložky rozumovej a zložky vôle. V závislosti od prítomnosti 

tej ktorej zložky v jednaní právna teória rozlišuje medzi dvoma formami zavinenia, 

úmyselným zavinením a zavinením z nedbanlivosti. I Zák. práce používa oba zmienené 

pojmy, na žiadnom mieste ich však nedefinuje. V záujme jednoty právneho poriadku  

sa zaužívalo používanie definícii úmyselného a nedbanlivostného zavinenia, tak ako ich 
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 21.1.2004, sp. zn. 1852/2003. Podľa NS ČR, skončenie pracovného pomeru i 

porušovania pracovných povinností boli úplne nerozhodné pre trvanie doby, po ktorú vznikala škoda. 
100

 Narozdiel od úpravy všeobecnej zodpovednosti za škodu podľa Obč. zák., zavinenie zamestnanca sa 

neprezumuje, viď ust. § 250 odst. 3 Zák. práce. 
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vymedzuje Tr. zák. v ustanoveniach §§ 15 a 16 
101

. Z týchto definícií vyplýva,  

že zamestnanec, aj napriek naplneniu všetkých ostatných predpokladov pre vznik 

zodpovednosti za škodu, nebude zodpovedný, ak v konkrétnom prípade nevedel,  

že škodu môže spôsobiť a vzhľadom k okolnostiam a svojim osobným pomerom o tom 

vedieť nemohol alebo nemusel. 

Preukazovanie zavinenia v súdnom konaní je sťažené jeho povahou, je naň 

možné usudzovať iba nepriamo, na základe skutkových okolností vonkajšieho sveta. 

Zavinenie a jeho forma tak spravidla vyplynú z konkrétnych okolností daného 

prípadu.
102

  

Forma zavinenia je u všeobecnej zodpovednosti kľúčovou pre určenie rozsahu 

náhrady škody. Nedbanlivostné zavinenie škody je zvýhodnené limitáciou náhrady 

škody do výšky 4,5 násobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca
103

 

dosahovaného pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu. Limitácia sa prejaví 

vtedy, ak výška spôsobenej škody bude uvedený limit presahovať. Pri úmyselnom 

zavinení škody ochrana zamestnanca v podobe limitácie výšky jej náhrady odpadá, 

navyše je od neho zamestnávateľ oprávnený požadovať aj náhradu uniknutého zisku.
104

  

Plnú výšku škody je povinný hradiť tiež v prípade, ak k jej spôsobeniu došlo síce 

z nedbanlivosti, ale zároveň v opitosti alebo po zneužití iných návykových látok.
105

  

Vo veci rozhodovanej Krajským súdom v Ústí nad Labem zo dňa 22. 5. 2006, 

sp. zn. 10 Co 963/2005, sa zamestnávateľ pokúšal dokázať nedbanlivostné zavinenie 

svojho zamestnanca vo vzťahu ku škode, ktorá mu nastala. Zamestnankyňa so súhlasom 

zamestnávateľa parkovala pred započatím pracovnej cesty s vozidlom, v ktorom bol 

uložený náklad, v mieste svojho bydliska, kde následne došlo k odcudzeniu nákladu 
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 Z uvedených ustanovení vyplýva, že zavinenie vo forme úmyslu je dané vtedy, keď osoba vedela, že 

môže škodu spôsobiť a buď ju spôsobiť chcela (priamy úmysel) alebo pre prípad, že ju spôsobí, bola 

s tým uzrozumená (nepriamy úmysel). Zavinenie vo forme nedbanlivosti je dané vtedy, keď osoba síce 

vedela, že škodu môže spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehala na to, že k tomu nakoniec 

nedôjde (vedomá nedbanlivosť), alebo o možnosti spôsobenia škody nevedela vôbec, ale vzhľadom 

k okolnostiam a k svojim osobným pomerom o tom vedieť mala a mohla (nevedomá nedbanlivosť).  
102

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 652-653 
103

 Viď ust. § 257 odst. 2 Zák. práce. Výpočet je otázkou právnou a nie znaleckou, ako sa z toho niekedy 

vychádza mylne v praxi, zásady sú stanovené ust. § 351 a nasl. Op. cit. sub. 102, str. 676. 
104

 Viď ust. § 257 odst. 3 Zák. práce 
105

 Viď ust. § 257 odst. 2 Zák. práce in fine 
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z vozidla. V tomto konaní však odvolací súd nevidel nedbanlivosť, pre ktorú by bola 

zamestnankyňa povinná nahradiť vzniknutú škodu. Podľa neho by bola odlišná situácia, 

ak by bolo dokázané, že zavinením žalovanej nebolo vozidlo riadne zabezpečené, takže 

bolo možné bez akéhokoľvek odporu vniknúť do jeho nákladného priestoru.  

Krajský súd tak medzi škodou, ktorá nastala a konaním žalovanej nevidel príčinnú 

súvislosť a svoj záver o nepreukázaní zavinenia zhrnul takto: „Sama okolnost,  

že žalovaná parkovala v prostoru sídliště a obecná vědomost, že i na tomto místě může 

hypoteticky dojít ke krádeži vloupáním, pochopitelně nezakládá předpoklad pro závěr, 

že žalovaná svou nedbalostí způsobila, že došlo ke vzniku škodné události.“ 

Ak bola škoda spôsobená viacerými zamestnancami, každý bude hradiť  

jej pomernú časť podľa miery svojho zavinenia.
106

 V takýchto prípadoch je však 

potrebné vziať do úvahy nevyhnutnosť bezpečného preukázania zodpovednosti každého 

z nich. Uvedený záver vyplýva z rozsudku býv. Najvyššieho súdu SSR
107

, ktorým 

napravil pochybenie prvostupňového súdu. Ten žalovanému uložil zaplatiť tretinu 

vzniknutej škody, pričom svoj postup odôvodnil tým, že v strážnej službe na stavbe  

sa striedali traja členovia závodnej stráže, a nakoľko sa nedalo zistiť, ktorý z nich škodu 

skutočne spôsobil, rozdelil ju rovnakým dielom medzi všetkých troch.
108

 

Otázka zavinenia má svoje miesto nielen vo vzťahu ku škodcovi, pretože  

aj miera prípadného zavinenia poškodeného môže mať vplyv na konečný rozsah 

zodpovednosti škodcu. Zákonník práce pre takéto prípady obsahuje výslovnú právnu 

úpravu v ust. §§ 250 odst. 2 a 270
109

, platnú ako pre prípad zodpovednosti zamestnanca, 

tak i zamestnávateľa. Z uvedených ustanovení vyplýva, že s poukazom na súčasné 

porušenie povinností zo strany zamestnávateľa môže zamestnanec aj pri vlastnom 

zavinenom protiprávnom konaní dosiahnuť pomerné zníženie rozsahu svojej 

zodpovednosti. Musí však samozrejme ísť o také jednanie alebo opomenutie 
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 Viď ust. § 257 odst. 5 Zák. práce 
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 Rozsudok býv. NS SSR zo dňa 27.1.1972, sp. zn. 4 Cz 23/71 (R 27/1973) 
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 Ďalej z odôvodnenia: „Preto záver súdu prvého stupňa, že sa nedá zistiť, ktorý z členov závodnej 

stráže zodpovedá žalujúcej organizácii za škodu, bol predčasný, odhliadnúc od toho, že v prípade 

opodstatnenosti tohto záveru bolo na mieste žalobu zamietnuť.“ 
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 Ust. § 250 odst. 2 Zák. práce.: „Byla-li škoda způsobená také porušením povinností ze strany 

zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí.“  

Ust. § 270 Zák. práce.: „Prokáže-li zaměstnavatel, že škodu zavinil také poškozený zaměstnanec, jeho 

odpovědnost se poměrně omezí.“ 
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poškodeného, ktoré je vo vzťahu príčinnej súvislosti so vznikom škody. Pri každom 

riešení škodnej udalosti je preto potrebné vziať túto možnosť do úvahy a v priebehu  

jej prejednávania venovať tejto variante rovnakú pozornosť, ako preukazovaniu 

zodpovednosti zamestnanca.
110

  

Aplikáciou ustanovení o pomernom obmedzení zodpovednosti zamestnanca  

sa zaoberal aj Najvyšší súd ČR v rozsudku zo dňa 7.5.2003, sp. zn. 21 Cdo 

2172/2002
111

, kde všeobecne uvádza: „Omezení odpovědnosti z důvodu spoluzpůsobení 

škody ze strany zaměstnavatele pro zaměstnance znamená zejména zmenšení (omezení)  

a někdy i vyloučení odpovědnostních následků, které by jej jinak postihly, nebýt 

okolnosti, že vznik škody způsobil rovněž sám zaměstnavatel porušením svých 

povinností. Zaměstnanec odpovídá za škodu jak co do základu, tak co do výše jen  

v rozsahu odpovídajícím jeho zavinění na vzniku a výši škody, a k tíži zaměstnavatele 

jde ta část škody, kterou porušením vlastních povinností sám způsobil.“   

Starší prípad rozhodovaný bývalým Najvyšším súdom ČSR
112

 sa zaoberá 

otázkou, či v prípade, že škodca spôsobil škodu úmyselne, samotná táto skutočnosť 

nevylučuje pomerné obmedzenie jeho zodpovednosti. Súd dospel k záveru,  

že to paušálne nemožno vylúčiť, tieto prípady však budú celkom výnimočné a pomerné 

obmedzenie náhrady škody tak bude prichádzať do úvahy spravidla iba pri úmyselnom 

zavinení poškodeného. Naopak, ďalej vo svojom rozhodnutí uvádza, že v prípadoch, 

kedy škodca spôsobil škodu úmyselne a poškodený ju spoluzavinil z nedbanlivosti, 

bude spravidla nedbanlivosť poškodeného v pomere k úmyselnému zavineniu škodcu 

tak nepatrná, že vylúči použitie ustanovení o pomernom obmedzení zodpovednosti.  

 

3.1.6. Plnenie pracovných úloh, priama súvislosť s plnením pracovných 

úloh 

Od činnosti, pri ktorej došlo k spôsobeniu škody, vyžaduje Zák. práce, v ním 

uvedených skutkových podstatách zodpovednosti za škodu, aby bola určitej, 

kvalifikovanej povahy. Logickým úsudkom je možné dospieť k tomu, že povaha 
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 KOCOUREK, J. Zákoník práce 2011. Praha : Eurounion, 2011, str. 340-341 
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 Publikované v časopise Soudní judikatura č. 6/2003, str. 459 
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 Rozsudok býv. NS ČSR zo dňa 13. 5. 1976, sp. zn. 6 To 9/76 (R 9/1977 tr.) 
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činnosti, pri ktorej má vzniknúť zodpovednostný vzťah upravený normami pracovného 

práva, bude predstavovať výkon práce. Pracovnoprávna zodpovednosť však  

v skutočnosti dopadá na oveľa širší okruh prípadov, než ktoré by súviseli jedine priamo 

s plnením pracovných úloh. Zákonník práce tak nepracuje iba s pojmom  

„plnenie pracovných úloh“ a pripisuje rovnakú váhu pojmu „priama súvislosť s plnením 

pracovných úloh“. Výklad oboch pojmov uvádza na záver problematiky náhrady škody, 

pod spoločnými ustanoveniami o zodpovednosti za škodu, v ust. §§ 273 a 274.  

Za účinnosti predch. Zák. práce upravoval túto matériu podzákonný právny predpis
113

, 

podľa dôvodovej správy k súčasnému Zák. práce (ďalej len dôvodová správa)
114

, 

s poukazom na osvedčenie sa tejto úpravy v praxi, sa navrhlo prevziať výklad týchto 

ustanovení priamo do zákona. Oba zmienené predpoklady, nakoľko ich obsah nemožno 

upraviť vyčerpávajúcim spôsobom samotnou právnou normou, nachádzajú svoje 

upresnenie na podklade konkrétnych prípadov v rozhodovacej činnosti súdov,  

najmä Najvyššieho súdu ČR.  

Pojmom plnenia pracovných úloh
115

 sa zaoberá Najvyšší súd ČR v odôvodnení 

svojho rozsudku zo dňa 14. 1. 2003, sp. zn. 21 Cdo 454/2002. Uvádza, že vedľa 

akejkoľvek činnosti konanej priamo na príkaz zamestnávateľa, je za plnenie pracovných 

úloh považovaná tiež činnosť, ktorú zamestnanec vykonáva na základe podnetu tých, 

ktorí ani nemajú oprávnenie stanoviť a ukladať mu pracovné úlohy, organizovať, riadiť 

či kontrolovať jeho prácu, poprípade tiež aj činnosť vykonávaná bez vonkajšieho 

podnetu iných osôb, iba na základe vlastného rozhodnutia zamestnanca. Pre učinenie 

záveru, či sa v danom prípade jedná o plnenie pracovných úloh, nie je významný motív 

ani pohnútka zamestnanca, teda jeho vzdialenejšie predpoklady a predstavy, z ktorých 
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 Ust. §§ 25 a 26 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další 

zákony. 
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 Sňemovní tisk č. 1153/2006 
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 Ust. § 273 odst. 1 Zák. práce: „Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností 

vyplývajícich z pracovního poměru a z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost 

vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.“  

Ust. § 273 odst. 2 Zák. práce: „Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na 

podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní 

iniciativy, pokud k ním zaměstnanec nepotrěbuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému 

zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizována zaměstnavatelem.“   
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pri svojom konaní vychádza. Najvyšší súd, v súlade s ustálenou judikatúrou
116

, kladie 

dôraz na rozhodujúcu okolnosť – tou je posúdenie prípadu z hľadiska vecného 

(vnútorného, účelového), miestneho a časového. Na základe týchto hľadísk je možné 

následne dospieť k záveru, či išlo objektívne o činnosť konanú pre zamestnávateľa.  

Na použití rovnakých kritérií založil Najvyšší súd svoje rozhodnutie aj v ďalšom 

prípade
117

. Nestotožnil sa v ňom s  názorom odvolacieho súdu
118

 ohľadne posúdenia 

povahy činnosti, pri ktorej žalobkyňa utrpela úraz. Odvolací súd podľa neho opomenul 

skutočnosť, že plnením pracovných úloh je tiež činnosť vykonávaná na základe 

vlastného rozhodnutia zamestnanca, bez vonkajšieho podnetu iných osôb, pokiaľ k nej 

zamestnanec nepotrebuje zvláštne oprávnenie alebo ju nekoná proti výslovnému zákazu 

zamestnávateľa, preto nie je vylúčené, aby k takému úkonu zamestnanca došlo  

aj v období prekážky v práci na strane zamestnávateľa a „(p)ři tomto posuzování je pak 

rozhodující, zda z hlediska místního, časového a především věcného (vnitřního 

účelového) jde objektivně o činnost konanou pro zaměstnavatele.“ Konanie žalobkyne, 

ktorá dva dni pred termínom, kedy mal pracovný pomer účastníkov skončiť, z vlastnej 

iniciatívy vypratávala kanceláriu a odnášala z nej osobné veci do vozidla pristaveného 

pred budovou pracoviska, považoval Najvyšší súd z objektívneho hľadiska za činnosť 

konanú v prospech žalovaného. Podľa neho nie je natoľko významné, že k tejto činnosti 

nebola žalobkyňa vyzvaná, rozhodujúce je to, že k nej nepotrebovala zvláštne 
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 Stanovisko býv. NS ČSSR z 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 87/70 (R 55/1971): „Soudní praxe si pomáhá 

(...) kritérii místního, časového a věcného (někdy vnitřního účelového) vztahu. Vychází z toho, že z mezí 
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k úkolům organizace (…).“  
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 15. 10. 2009, sp. zn. 21 Cdo 3742/2008 

Skutkový stav veci: Žalobkyni bola daná výpoveď z pracovného pomeru spolu s oznámením prekážky v 

práci na strane žalovaného zamestnávateľa. Nakoľko od neho neobdržala pokyny k uskutočneniu úkonov 

súvisiacich s ukončením pracovného pomeru a prístup do zamestnania jej zamestnávateľom nebol 

zakázaný, niekoľko dní pred uplynutím výpovednej lehoty sa na základe vlastného uváženia dostavila na 

pracovisko s cieľom odovzdať svojej nadriadenej pokutové bloky. Pri odnášaní osobných vecí zo svojej 

kancelárie však pri odchode z budovy utrpela úraz, keď sa pošmykla a spadla na dlážke pokrytej snehom, 

v dôsledku čoho sa stala práceneschopnou. 
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 Odvolací súd vo svojom rozhodnutí akcentoval, že žalobkyňa utrpela úraz v dobe prekážky v práci na 

strane zamestnávateľa (bolo zrušené jej pracovné miesto), v čase, keď nemohla plniť pracovného úlohy, 

vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy ani vykonávať inú činnosť pre žalovaného zamestnávateľa a 

samotné odnášanie osobných vecí, ktoré konala bez dohody so ním, nepovažoval za plnenie pracovných 

úloh ani za činnosť v priamej súvislosti s ním. 
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oprávnenie a že jej táto činnosť nebola zo strany zamestnávateľa (jeho vedúcich 

zamestnancov) výslovne zakázaná.  

Samotná okolnosť že ku škode došlo v pracovnej dobe, ešte neznamená,  

že konkrétne konanie, ktorým bola spôsobená, bude vždy posúdené ako plnenie 

pracovných úloh. Napríklad v jednom prípade zo súdnej praxe
119

 zamestnanec spôsobil 

škodu pri odcudzovaní vykurovacieho plynu pre svoju vlastnú spotrebu. S poukazom  

na to, že sa tak udialo v jeho pracovnej dobe, sa v odvolaní domáhal zvýhodnenej, 

pracovnoprávnej zodpovednosti. Svojou činnosťou však, ako uviedol druhostupňový 

súd, vybočil z plnenia povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, navyše, zmyslu 

zákona by nezodpovedalo, aby zvýhodnenie zodpovednosti bolo na takéto prípady 

rozširované. 

 Na druhej strane je ale potrebné poznamenať, že skutočnosť, že škoda bola 

spôsobená v súvislosti so spáchaním trestného činu alebo pod vplyvom omamných 

látok, sama o sebe neznamená, že zamestnanec touto činnosťou automaticky vybočil 

z rámca plnenia pracovných úloh.
120

   

 Nakoniec, jeden zo starších judikátov
121

 k problematike plnenia pracovných úloh 

dodáva, že za činnosť konanú pre zamestnávateľa je treba považovať aj takú, ktorá  

by sa na prvý pohľad mohla javiť ako činnosť konaná v prospech jednotlivého  

či jednotlivých zamestnancov. Pri posudzovaní tejto otázky treba mať na zreteli, aké 

dôsledky by pre zamestnávateľa nastali, keby takáto činnosť vykonaná nebola a je 

potrebné vychádzať vždy z okolností konkrétneho prípadu a rozlišovať ich od prípadov, 

kedy ide iba o výpomoc spolupracovníkovi.  

  K výkladu priamej súvislosti s plnením pracovných úloh
122

 sa vyjadril bývalý 

Najvyšší súd ČSSR vo svojom rozhodnutí
123

 zo dňa 28. 1. 1969. V posudzovanom 
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 Rozhodnutie Krajského súdu v Ústí nad Labem z 9. 2. 1961, sp. zn. 11 Co 28/61 (R 57/1961 civ.) 
120

 HOCHMAN, J. in KOTTNAUER, A. et. al. Zákoník práce – komentář s judikaturou. Podle stavu k 1. 

lednu 2012, včetně novely účinné k 1. dubnu 2012. Praha : Leges, 2012, str. 812 
121

 Zhodnotenie býv. NS ČSR zo dňa 27. 1. 1975, sp. zn. Cpj 37/1974 (R 11/1976 civ.) 
122

 Ust. § 274 odst. 1 Zák. práce: „V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné 

k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení 

a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále 

vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření 

v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou 
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prípade zamestnanci žalobcu oslavovali v sklade predajne vyplatenie odmeny za dobré 

umiestnenie v súťaži, žalovaná zamestnankyňa však po ukončení oslavy zabudla pred 

opustením miestnosti vypnúť rýchlovarič, na ktorom pre účastníkov oslavy varila kávu, 

čím došlo k požiaru a následnej škode. Oba súdy nižších stupňov považovali 

vyhodnotenie výsledkov súťaže a nasledujúcu oslavu zamestnancov za činnosť obvyklú 

a súvisiacu s výkonom práce. Najvyšší súd ČSSR však oba predchádzajúce rozsudky 

zrušil a to s nasledujúcim zdôvodnením: „(P)ri zodpovednosti za škodu spôsobenú 

zavineným porušením povinností z pracovného pomeru v súvislosti s plnením 

pracovných úloh nestačí akákoľvek, teda aj len nepriama súvislosť, ale je potrebné, aby 

išlo o súvislosť priamu.“ 

Nie je možné jednoznačne vymedziť, ktoré úkony je treba považovať  

za potrebné a zvyčajné, nakoľko toto vymedzenie závisí od druhu vykonávanej práce 

a treba ho posúdiť osobitne v každom konkrétnom prípade. Úkonom nutným pred 

začatím práce je napr. prezlečenie sa do pracovného odevu, kontrola stroja, na ktorom 

bude zamestnanec pracovať. Za úkon potrebný k výkonu práce je možné považovať 

obstaranie náradia. U niektorých profesií sa bude prezlečenie sa z pracovného odevu 

vrátane nevyhnutnej očisty považovať za úkon nutný po skončení práce, avšak nebolo 

by tomu tak v prípade, kedy by sa zamestnanec, ktorý vzhľadom ku charakteru svojej 

práce nepoužíva pracovný odev, po skončení pracovnej doby prezliekal do večerného 

odevu, pretože ide do divadla.
124

  

V rozsudku zo dňa 24. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1148/2002, Najvyšší súd ČR 

vytýkal odvolaciemu súdu, že pri skúmaní, či k újme na zdraví zamestnanca došlo pri 

plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, sa obmedzil na zistenie,  

že žalobca bol na pracovnej ceste a že sa iniciatívne rozhodol bez súhlasu svojho 

nadriadeného k odvozu iného zamestnanca po skončení práce do jeho bydliska.  

Zo samotného zistenia, že táto cesta bola učinená bez povolenia zamestnávateľa, učinil 

                                                                                                                                                                          
cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb  ani 

cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.“ 

Ust. § 274 odst. 2 Zák. práce: „V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů  je školení zaměstnanců 

organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným 

zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.“  
123

 Sp. zn. 6 Cz 89/68 (R 65/1969) 
124

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 703 
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odvolací súd záver, že nebola vykonaná v súvislosti s výkonom práce a nezaoberal  

sa napr. tým, či sa v prejednávanej veci nekonalo napríklad o úkon v priebehu práce 

obvyklý. Podľa Najvyššieho súdu, okolnosti prípadu tejto úvahe nasvedčovali, keď 

hovorí: „Plní-li totiž zaměstnanec pracovní úkoly (třeba i na pracovní cestě)  

ve spolupráci s jinými zaměstnanci, jejichž činnost je k úspěšnému provedení jeho 

pracovního úkolu nezbytná, může z okolností případu (např. nutnost pracovat i po 

skončení pracovní doby, obtížnost spojení veřejnou dopravou, zdravotní stav, 

dostatečný odpočinek před dalším nástupem do prác, apod.) vyplynout vhodnost takého 

spolupracovníka také odvézt (přiděleným služebním vozidlem) do jeho bydliště.“  

Ďalej, podľa Najvyššieho súdu o posúdení takéhoto úkonu ako úkonu v priebehu práce 

obvyklého rozhoduje, či z hľadiska vecného, miestneho i časového ide objektívne 

o činnosť konanú pre zamestnávateľa a na druhej strane nemá význam okolnosť,  

či k takému úkonu zamestnanec mal alebo nemal výslovné oprávnenie 

zamestnávateľa alebo že odvážaný zamestnanec už neplnil pracovné úlohy. 

Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú, že zamestnanec bude zverené 

služobné vozidlo po skončení pracovnej doby parkovať vo svojom bydlisku, je aj odvoz 

vozidla do bydliska zamestnanca (vrátanie jeho parkovania) úkonom v priamej 

súvislosti s plnením pracovných úloh.
125

 Najvyšší súd ČR v danom prípade iba 

nadväzoval na závery svojho rozsudku zo dňa 2. 4. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1755/2002 
126

, 

v ktorom sa zaoberal rovnakou právnou otázkou a kde judikoval, že vzhľadom k tomu, 

že služobné vozidlo môže zamestnanec používať iba v súvislosti s výkonom povolania, 

je v takomto prípade aj jeho odvoz do bydliska zamestnanca nutné posudzovať ako 

plnenie pracovných úloh alebo priamu súvislosť s ním. Podotýka,  

že samotná skutočnosť, že zamestnanec vykonáva niektorú činnosť po pracovnej dobe, 

ešte neznamená, že nemôže ísť o činnosť, ktorá je plnením pracovných povinností alebo 

v priamej súvislosti s ním. 

 Cesta do zamestnania a späť je ustanovením § 274 Zák. práce výslovne vyňatá 

z rámca úkonov v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. Preto posúdenie, či sa 

ešte jednalo o cestu do zamestnania (a späť) má veľký význam pre určenie, že v prípade 
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 11. 9. 2007, sp. zn. 21 Cdo 3177/2006 
126

 Publikované v Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 92/2003 
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utrpenej škody (častejšie však pôjde o újmu na zdraví) nebude založená pracovnoprávna 

zodpovednosť. Výkladové ust. § 387 odst. 1 Zák. práce znie: „Cestou do zaměstnání 

a zpět se rozumí cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu  

do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; 

u zaměstnanců v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta na určené shromaždiště 

a zpět.“
127

 

Otázkou, kde končí cesta do zamestnania, ak zamestnávateľ pôsobí iba v časti 

areálu zdieľanom s inými subjektmi, sa zaoberal Najvyšší súd ČR v nasledujúcom 

prípade
128

. Z jeho rozhodnutia vyplýva, že súdna prax
129

 už skôr dospela k záveru,  

že v prípade, ak je vchod do areálu pre zamestnancov určený, cesta do zamestnania  

sa končí už pri tomto vchode, bez ohľadu na to, kde sa vyznačuje príchod. Naopak,  

ak vchod do areálu takto nie je určený, je pracoviskom budova, v ktorej má 

zamestnanec plniť svoje pracovné úlohy, prípadne, v ktorej je umiestnený 

zamestnávateľ, u ktorého je zamestnanec v pracovnom pomere a cesta areálom je 

v tomto prípade ešte cestou do zamestnania. Za skutkových okolností rozhodovaného 

prípadu
130

 učinil Najvyšší súd záver, že žalobca ukončil cestu do zamestnania  

v okamihu, keď vstupom do areálu jednou z určených vrátnic začal byť povinný dbať  

na dispozície svojho zamestnávateľa a že cesta areálom je z pohľadu zamestnanca 

úkonom nutným pred počiatkom práce. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že pre 

posúdenie miesta ukončenia cesty do zamestnania v areáli, ktorý zamestnávateľ zdieľa 

s viacerými fyzickými či právnickými osobami, nemôže byť samo o sebe podstatné,  

že zamestnávateľ nezaisťuje ostrahu objektu, v ktorom pôsobí, priamo sám, ale 

spoločne s ostatnými subjektmi spôsobom, ktorý sa mu z hľadiska sledovaného účelu 

javí ako najviac efektívny. Rozhodujúce je, že zamestnanec je už vtedy povinný 
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 Druhý odstavec uvedeného ustanovenia považuje cestu z obce bydliska zamestnanca na pracovisko 

alebo do miesta ubytovania v inej obci, ktorá je cieľom pracovnej cesty, pokiaľ nie je súčasne obcou jeho 

pravidelného pracoviska, a späť, za úkon nutný pred počiatkom práce alebo po jej skončení. 
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 13. 9. 2005, sp. zn. 21 Cdo 688/2005, publikovaný v Sbírka soudních 

rozhodnutí a stanovisek č. 36/2006 
129

 Rozhodnutie býv. NS ČSR, sp. zn. 6 Cz 28/87 
130

 Žalobca pracoval v jednej z budov nachádzajúcich sa v areáli, ktorý zdieľal jeho zamestnávateľ spolu s 

ďalšími zamestnávateľmi. Po tom, čo vošiel jednou z brán do areálu a smeroval do budovy, ktorá bola 

miestom výkonu jeho práce, utrpel úraz, podľa jeho názoru pracovný. 
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podrobiť sa (či už priamo alebo sprostredkovane udeleným) pokynom svojho 

zamestnávateľa.
131

  

 Ani stravovanie, na základe výslovnej úpravy Zák. práce, nespadá pod úkony 

v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh. Iné je to však s cestou k nemu a späť. 

Tá za podmienky, že je konaná v objekte zamestnávateľa, v priamej súvislosti s plnením 

pracovných úloh je.
132

 V skutočnosti nemusí byť vždy jednoznačné, kedy pôjde o objekt 

zamestnávateľa a kedy už nie. V posudzovanom prípade
133

 sa zamestnankyni prihodil 

úraz cestou na obed do školskej jedálne, ktorá sa nachádzala mimo budovy školy.  

V odôvodnení svojej žaloby sa odvolávala predovšetkým na to, že objekt 

zamestnávateľa nemožno posudzovať v zmysle miestnom, ale vecnom.  

Najvyšší súd ČR však jej názor nezdieľal. Vychádzal z toho, že zodpovednosť má svoje 

miesto iba v prípadoch, kedy zamestnávateľ môže mať možnosť vlastnými opatreniami 

ovplyvniť úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kedy je zamestnanec 

povinný podrobiť sa pokynom zamestnávateľa usmerňujúcim jeho konanie. Pretože toto 

pôsobenie preventívnej povahy nie je spravidla možné mimo areál zamestnávateľa, 

nemožno na ňom spravodlivo požadovať (obdobne, ako je tomu pri ceste do 

zamestnania a späť), aby zodpovedal za úraz, ku ktorému dôjde mimo sféru jeho 

pôsobnosti na verejnom priestranstve.
134

 Z posudzovanej veci tak Najvyšší súd vyvodil 

nasledujúci právny záver: „(...) (Z) hlediska posouzení, zda cesta ke stravování, na které 

zaměstnanec utrpěl úraz, byla konána v objektu zaměstnavatele (...), je rozhodující, zda 

jde o prostory (budovy, prostranství) ve sféře dispozice zaměstnavatele, kde je 

zaměstnanec povinen podrobit se pokynům zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci; utrpí-li zaměstnanec úraz mimo rámec těchto prostor, není 

z toho hlediska významné, že cesta po veřejném prostranství byla k místu stravování 

jediným možným přístupem.“ 
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 Na záver odôvodnenia  Najvyšší súd uvádza, že okolnosť či zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo 

vo vnútornom predpise označí miesto vstupu do zamestnania (v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom 

predpise), nie je právne významná. Takáto deklarácia má povahu skutkovej okolnosti, ktorá spolu 

s ďalšími skutočnosťami môže takýto záver (môže iba) umožniť. 
132

 Viď ust. § 274 odst. 1 Zák. práce in fine 
133

 Rozsudok NS ČR zo dňa 6. 6. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1824/2005 
134

 NS ČR v odôvodnení ďalej uvádza, že v prospech opačného názoru nemožno odôvodnene namietať, 

že do budovy školskej jedálne neexistuje iný prístup, než po chodníku, kde žalobkyňa utrpela úraz, ani že 

žalobkyňa prechádzala po verejnom priestranstve výlučne za účelom závodného stravovania, pretože tieto 

okolnosti nemenia nič na skutočnosti, že k úrazu došlo na ceste ku stravovaniu mimo objekt 

zamestnávateľa.  
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3.2. Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je 

zamestnanec povinný vyúčtovať 

Zodpovednosť za schodok je, ako už bolo vyššie spomenuté, osobitným druhom 

zodpovednosti za škodu v pracovnom práve. Špecifickosť tejto zodpovednosti spočíva 

predovšetkým v tom, že sa k jej založeniu nevyhnutne vyžaduje uzatvorenie 

dvojstranného právneho úkonu – dohody o zodpovednosti k ochrane hodnôt zverených 

zamestnancovi k vyúčtovaniu (ďalej len dohoda o zodpovednosti za schodok),  

ďalej v osobitnej povahe hodnôt, za ktoré v jej rámci zamestnanec nesie zodpovednosť, 

ako aj v povahe škody na týchto hodnotách spôsobenej.  

Napĺňanie predpokladov vzniku zodpovednosti za schodok je možné vyjadriť  

nasledovne: porušenie právnej povinnosti tkvie v tom, že si zamestnanec nesplnil svoju 

vyúčtovaciu povinnosť, škoda spočíva v nevyúčtovanom schodku na zverených 

hodnotách a príčinná súvislosť je ukrytá vo fakte zverenia hodnôt, ktoré majú byť 

vyúčtované a fakte, že vyúčtované neboli.
135

 Zodpovednosť za schodok patrí medzi  

tzv. sprísnené druhy zodpovednosti za škodu, svedčí o tom fakt, že zavinenie 

zamestnanca sa v týchto prípadoch prezumuje, i to, že výška náhrady škody, ktorú je 

zamestnanec povinný uhradiť, nie je zákonom limitovaná.
136

 

Pokiaľ ide o rozhodovanie súdov v otázkach zodpovednosti za schodok, slovami 

Najvyššieho súdu ČR
137

: „Výklad otázky odpovědnosti za schodek na svěřených 

hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, předpokladů jejího vzniku  

i okolností, za nichž se zaměstnanec může této odpovědnosti zprostit (liberovat), se  

v judikatuře soudů již v minulosti ustálil (...).“
138
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 POKORNÝ, M., HOCHMAN J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha : LINDE, str. 290 
136

 To však platí len v rámci individuálnej zodpovednosti za schodok. 
137

 Citované z odôvodnenia uznesenia NS ČR zo dňa 22.1.2002, sp. zn. 21 Cdo 37/2001   
138

 Východiskovým výkladovým prameňom je „Stanovisko k uplatňovaniu ustanovení Zákonníka práce o 

zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať“, R12/1976, 

(ďalej len „Stanovisko“). 
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3.2.1. Dohoda o zodpovednosti k ochrane hodnôt zverených zamestnancovi 

k vyúčtovaniu 

Dohoda o zodpovednosti, ako dvojstranný právny úkon medzi zamestnávateľom 

a zamestnancom, je jednou z nevyhnutných podmienok pre vznik zodpovednosti  

za schodok. Zákonník práce nestanoví iba samotnú povinnosť uzatvoriť takúto dohodu, 

upravuje aj jej osobitné náležitosti – požiadavky kladené na subjekt a formu tohto 

právneho úkonu.  

Ustanovenie § 252 odst. 2 Zák. práce stanoví, že dohoda o zodpovednosti smie 

byť uzatvorená najskôr v deň, kedy fyzická osoba dosiahne osemnásť rokov. 

Interpretáciou uvedenej požiadavky sa zaoberá nasledujúce rozhodnutie
139

. Vyplýva  

z neho, že dohodu o zodpovednosti môže zamestnanec platne uzatvoriť už v priebehu 

dňa, ktorý svojím dátumom zodpovedá dňu, kedy sa zamestnanec pred osemnástimi 

rokmi narodil.
140

 Naopak, uvedené rozhodnutie nepriznáva možnosť uzatvoriť danú 

dohodu platne s takým zamestnancom, ktorý dosiahol plnoletosť iným spôsobom, než 

dovŕšením osemnástich rokov, napr. tým, že uzatvoril manželstvo s povolením súdu.  

Tzv. veľká novela
141

 Zák. práce zaviedla s účinnosťou od 1.1.2012 ustanovenie 

chrániace zamestnanca, ktorého spôsobilosť k právnym úkonom bola obmedzená alebo 

ktorý jej bol zbavený.
142

 Je ním vylúčené, aby dohodu o zodpovednosti za takéhoto 

zamestnanca uzatvoril zástupca.  

Druhou náležitosťou, náležitosťou formy, ktorú vyžaduje Zák. práce v ust. § 252 

odst. 4, je uzatvorenie dohody písomne. Touto podmienkou platnosti dohody  

o zodpovednosti sa zaoberal rozsudok býv. Najvyššieho súdu ČSR z 27.6.1980,  

sp. zn. Cz 56/79 
143

. Vyplýva z neho, že samotný prejav vôle účastníkov dohody nemusí 

byť učinený vlastnoručne, nič preto nebráni zhotoveniu týchto dohôd mechanickými 

                                                           
139

 Rozsudok býv. NS ČSR zo dňa 23.12.1987, sp. zn. 6 Cz 45/87 (R 30/1988) 
140

 Súd nevidel dôvod, aby pojem dovŕšenia veku osemnástich rokov, bol pre účely Zák. práce vykladaný 

inak, ako to činila súdna prax v prípade ust. § 8 odst. 2 Obč. zák., keď vychádzala z toho, že občan dovŕši 

vek počiatkom toho dňa, ktorý svojím číslom a mesiacom zodpovedá dňu, kedy sa pred osemnástimi 

rokmi narodil. 
141

 Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 
142

 Viď ust. § 252 odst. 3 Zák. práce 
143

 R 25/1982 civ. 
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prostriedkami, ale text dohody musí vždy uzatvárať vlastnoručný podpis
144

, ako na 

strane zamestnanca, tak i na strane zamestnávateľa. Preto súd v rozhodovanom prípade 

dospel k záveru, že vlastnoručný podpis príslušného zamestnanca konajúceho menom 

zamestnávateľa nemožno nahradiť mechanickými prostriedkami. Dohoda potvrdená iba 

podpisovým razítkom (štatutárneho orgánu) by tak bola neplatná. Najvyšší súd ČSR 

v odôvodnení tohto rozhodnutia naviac zdôraznil, že je povinnosťou súdu zisťovať 

v konaní, či v konkrétnom prípade mali dohody o zodpovednosti potrebné náležitosti.
145

 

Nakoľko je dohoda obojstranným prejavom vôle, bolo potrebné zisťovať, či náležitosti 

písomného prejavu boli splnené na oboch stranách, teda na strane žalovanej 

i žalujúcej.
146

  

Jadrom sporu v inom prípade bolo riešenie otázky, či zodpovednosť 

zamestnanca počína až od podpisu dohody alebo môže  pôsobit už od prevzatia predajne 

či zásob.
147

 Z rozhodnutia Okresného súdu v Plzni zo dňa 7.5.1960, č.j. 13 C 33/59 
148

, 

vyplýva, že dohoda o zodpovednosti sa stáva perfektnou až jej podpisom a pôsobí odo 

dňa podpisu, preto ju nie je možné ujednať so spätnou účinnosťou.  

Všetky vyššie uvedené náležitosti postačujú k záveru o platne uzatvorenej 

dohode o zodpovednosti. Napriek tomu je možné sa v judikatúre Najvyššieho súdu ČR 

stretnúť s inými názormi, dovolateľmi prezentovanými. Tak napr. v rozsudku 

Najvyššieho súdu ČR zo dňa 24. 3. 1999, sp. zn. 21 Cdo 1901/98 
149

, namietala 

dovolateľka neplatnosť dohody o zodpovednosti, pretože neobsahovala vymedzenie 

hodnôt zverených k vyúčtovaniu.
150

 Podobne aj v uznesení Najvyššieho súdu ČR zo dňa 

                                                           
144

 Pretože až vlastnoručným podpisom potvrdzuje subjekt právneho vzťahu, že sa stotožňuje s písomným 

prejavom vôle obsiahnutým v texte.  
145

 Súd prvého stupňa si pre tento účel vystačil iba so zistením, že žalované zamestnankyne podpísali 

dohodu o zodpovednosti za schodok. 
146

 Z hľadiska platnosti dohody je podľa NS ČSR nepochybne významné, či tento právny úkon za 

zamestnávateľa ujednal a podpísal zamestnanec, ktorý je k tomu oprávnený. 
147

 V posudzovanom prípade sa chcel zamestnávateľ zbaviť dôkazného bremena, pretože do účinnosti 

dohody o zodpovednosti bolo možné zamestnancovu zodpovednosť posudzovať iba podľa ustanovenia 

o všeobecnej zodpovednosti, čo by pre zamestnávateľa znamenalo povinnosť okrem iného dokazovať 

i zamestnancovo zavinenie. 
148

 R 28/1961 civ. 
149

 R 30/2000 civ. 
150

 NS ČR však uviedol, že okolnosť, že v dohode nebolo uvedené, aké hodnoty boli žalovanej zverené, 

nemohla spôsobiť jej neplatnosť. Z tohto dôvodu pre posúdenie platnosti dohody nebolo významné, či 

písomnosť, ktorá k nej bola priložená, predstavovala vymedzenie hodnôt, za ktoré prevzala zodpovednosť 

a či bola súčasťou dohody.  
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24.2.2003, sp. zn. 21 Cdo 263/2002, bol odmietnutý názor dovolateľa, ktorý považoval 

za nedostatok vedúci k neplatnosti dohody o zodpovednosti neoznačenie funkcie 

zodpovedného zamestnanca (či ide o zamestnanca rádového, alebo vedúceho či jeho 

zástupcu) v tejto dohode. 

Ani u dohody o zodpovednosti nie je vylúčené, aby vznik jej účinkov bol 

viazaný na splnenie podmienky. Ako v jednom z prípadov hovorí Najvyšší súd ČR:  

„I když dohodou o hmotné odpovědnosti přejímá zaměstnanec odpovědnost za schodek 

na kterémkoliv pracovišti, v kterékoliv funkci spojené s touto odpovědností, neznamená 

to automaticky, že dohoda se stává platnou a účinnou vždy od okamžiku jejího podpisu.“ 

Danou kauzou sa zaoberal v rozsudku zo dňa 3.5.2007, sp. zn 21 Cdo 920/2006. 

Odvolacím súdom prijatý záver o platnosti a účinnosti dohody o zodpovednosti bol 

podľa neho v rozhodovanej veci predčasný. Odvolací súd sa mal správne zaoberať tým, 

aké dôsledky pre účinnosť dohody malo ujednanie účastníkov v nej obsiahnuté  

a či vlastne nepredstavovalo ujednanie odkladacej podmienky.
151

  

Zákonník práce stanoví taxatívnym spôsobom, z akých dôvodov môže 

zamestnanec odstúpiť od ním uzatvorenej dohody o zodpovednosti. Medzi tieto dôvody 

patrí výkon inej práce, prevedenie na inú prácu či na iné pracovisko, preloženie 

zamestnanca a nakoniec okolnosť, že zamestnanec písomne upozornil zamestnávateľa 

na závady v pracovných podmienkach, ktoré mu bránia riadne hospodáriť so zverenými 

hodnotami a zamestnávateľ vytknuté závady v zákonom stanovenej lehote neodstránil. 

Prijatím Zák. práce došlo k skráteniu lehoty na odstránenie týchto závad z pôvodného 

mesiaca na 15 kalendárnych dní, čo je potrebné hodnotiť jedine pozitívne. V súčasnosti 

je tak zamestnanec oprávnený od uvedenej dohody odstúpiť už na 16. kalendárny deň 

po tom, čo zamestnávateľ obdržal jeho písomné upozornenie. Odstúpenie však musí byť 

učinené písomne.
152

 

 

                                                           
151

 V odôvodnení svojho rozsudku popisuje chybný postup odvolacieho súdu takto: „Stejně tak není 

předpokladem platnosti dohody o hmotné odpovědnosti - obecně vzato - vykonání inventarizace 

svěřených hodnot a tudíž ani sepsání „předávacího protokolu“. Protože však účinky uzavřeného právního 

úkonu lze vázat na splnění podmínky, bylo třeba v posuzovaném případě v rámci hodnocení důkazů 

vyložit, jaké důsledky z hlediska účinnosti dohody (...) má v dané věci ujednání účastníků obsažené v Čl. 8 

této dohody, a zda uvedené ujednání vlastně nepředstavuje sjednání odkládací podmínky.“ 
152

 Viď ust. § 253 odst. 1 Zák. práce in fine 
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3.2.2. Hodnoty zverené k vyúčtovaniu 

Vychádzajúc zo znenia ust. § 252 odst. 1 Zák. práce, za hodnoty, ktoré sú 

zamestnancovi zverené k vyúčtovaniu, sa považujú hotovosť, ceniny, tovar, zásoby 

materiálu alebo iné hodnoty, ktoré sú predmetom obratu alebo obehu. Ako však 

z uvedeného ustanovenia ďalej vyplýva, podmienkou zodpovednosti je, aby mal 

zamestnanec možnosť disponovať s nimi počas celej doby, po ktorú mu boli zverené.  

K povahe hodnôt spôsobilých byť predmetom zodpovednosti za schodok  

sa vyjadril býv. Najvyšší súd SSR v už spomínanom jednotiacom „Stanovisku“, 

v ktorom sa okrem iného uvádza: „Charakteristickými znakmi zverených hodnôt (…) je  

ich určenie na obeh alebo obrat a osobná dispozícia zodpovedného pracovníka s nimi 

po celú dobu, po ktorú sú mu zverené. (…) Z okruhu týchto hodnôt sú vylúčené základné 

prostriedky, napr. motorové vozidlá a drobné krátkodobé predmety v používaní (napr. 

inventárne predmety).“ Iné je to ale u prepravovaného tovaru, ktorý podľa zmieneného 

stanoviska predstavuje hodnotu v zmysle ust. § 252 odst. 1 aj vtedy, keď má inak 

povahu základných prostriedkov alebo predmetov postupnej spotreby. Tak isto môžu 

byť predmetom zodpovednosti za schodok tzv. bloky na benzín, naftu a pod., zverené 

na vyúčtovanie. Ďalej vyplýva, že býv. Najvyšší súd SSR považoval za správny aj taký 

postup súdov, keď za predmet zodpovednosti považovali stravné lístky, či naopak,  

keď zodpovednosť vedúcich predajní za škodu na predmetoch vybavenia predajne 

posudzovali podľa ustanovení o všeobecnej zodpovednosti.
153

  

K nemožnosti prevziať zodpovednosť za tzv. inventárne predmety sa vyjadril 

býv. Najvyšší súd SSR i v ďalšom rozsudku.
154

 Podľa neho by nebolo v súlade s účelom 

zvýšenej zodpovednosti, keby sa mala vzťahovať aj na predmety, ktoré nie sú určené  

na obeh.
155

 Vyjadril sa tiež k ďalšej nevyhnutnej podmienke vzniku zodpovednosti  

za schodok, a to tej, že zamestnanec musí mať príslušné hodnoty v osobnej dispozícii  

                                                           
153

 Nakoniec, na dvoch príkladoch poukazuje na možnosť rozdielneho posúdenia zodpovednosti za 

schodok, keď v prvom prípade súd podľa neho správne zamietol žalobu na náhradu časti nevrátených 

príborov, pretože účtujúci časník nemal vytvorené podmienky, za ktorých by ich obeh mohol sledovať, 

v druhom prípade išlo ale o príbory v sklade a súd správne uznal, že naopak majú povahu hodnôt, ktoré je 

zamestnanec povinný vyúčtovať.  
154

 Rozsudok býv. NS SSR z 26.6.1972, sp. zn. 4 Cz 16/72 (R 70/1972 civ.) 
155

 Žalovaný mal zodpovedať za niektoré predmety, ktoré boli súčasťou hotelového inventáru. 
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a pod vlastnou kontrolou, čo by v prípade zodpovednosti za tzv. inventár neprichádzalo 

do úvahy. 

Za hodnotu zverenú k vyúčtovaniu je samozrejme treba považovať nielen 

zverený tovar, ale aj peniaze utŕžené za jeho predaj. V posudzovanej veci
156

 zaujali súdy 

oboch stupňov nesprávne stanovisko, podľa ktorého v prípade tvrdenej krádeže šlo  

o analogickú situáciu, ako v prípade poškodenia (či až úplného znehodnotenia) tovaru. 

V skutočnosti však žalovaná zamestnankyňa ukradnutú čiastku nemohla vyúčtovať,  

aj keď dokazovala, že jej bola ukradnutá a po vykonanej inventarizácii sa táto 

skutočnosť prejavila ako schodok.  

Najvyšší súd ČR v rozsudku zo dňa 16.6.2011, sp. zn. 21 Cdo 1205/2010, 

napravil pochybenie odvolacieho súdu, ktorý v priebehu sporu niekoľkokrát opakovane 

trval na svojom právnom názore, že zlato nie je hodnotou určenou k vyúčtovaniu  

a v posudzovanom prípade pripúšťal iba všeobecnú (limitovanú) zodpovednosť 

zamestnanca za škodu. Najvyšší súd však logicky uviedol, že za obeh je potrebné 

považovať aj situáciu, kedy je zamestnancovi zverený určitý materiál k spracovaniu,  

s ktorým sám disponuje a pretvára ho a ktorý je následne povinný vyúčtovať. Z toho 

vyplýva, že o obehu hodnôt nemožno hovoriť iba vtedy, keď sa na ich vzhľade a obsahu 

v dôsledku zamestnancovej práce nič nemení. 

Naproti tomu, zásoby paliva nevykazujú znaky hodnôt, za ktoré je možné platne 

prevziať zodpovednosť za schodok, pretože palivo je pri pracovnej činnosti kuriča 

celkom spotrebované a nie je určené k vyúčtovaniu.
157

  

Nevymedzenie hodnôt v dohode o zodpovednosti za schodok nielenže 

nespôsobuje jej neplatnosť, ale nemá žiadny vplyv ani na založenie zodpovednosti. 

Judikatúra vychádza ustálene z názoru, že „(d)ohodou o hmotné odpovědnosti přejímá 

zaměstnanec odpovědnost za schodek na jakýchkoli dalších hodnotách, které mu budou 

zaměstnavatelem svěřeny kdykoliv po uzavření této dohody, půjde-li o hodnoty, jež jsou 

způsobilé být předmětem dohody o hmotné odpovědnosti (...).“
158

 Takže zamestnancova 
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 Rozhodnutie býv. NS ČSSR, sp. zn. 2 Cz 10/63 (R 33/1963 civ.) 
157

 Viď rozsudok Mestského súdu v Prahe zo dňa 12.6.1985, č.j. 13 Co 272/85 (R 31/1988 civ.) 
158

 Citované z odôvodnenia rozsudku NS ČR zo dňa 24.3.1999, sp. zn. 21 Cdo 1901/98 (R 30/2000 civ.) 
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zodpovednosť nie je obmedzená iba na tie hodnoty, ktoré sú mu zamestnávateľom 

zverené pri uzatváraní dohody. 

  

3.2.3. Schodok 

Schodok predstavuje špecifickú podobu škody na zverených hodnotách.  

Ku škode na zverených hodnotách síce môže dôjsť rôznym spôsobom, avšak jedine 

škoda v podobe schodku je spôsobilá založiť zodpovednosť podľa ust. § 252 a nasl.  

Závery vyplývajúce zo staršej judikatúry
159

 sú aktuálne aj v súčasnosti:  

„Zákon rozlišuje medzi škodou a schodkem, odpovědnost zaměstnance, který jako 

hmotně odpovědný zaměstnanec má vyúčtovací povinnosti, označuje (…) záměrně jako 

odpovědnost za "schodek" a nikoli odpovědnost za "škodu". Ustanovení § 4
160

 lze tedy 

užít jen tehdy, jestliže škoda na převzatých hodnotách se projevila po provedení 

inventarizace jako schodek. Podstatným znakem schodku je ta skutečnost, že chybí 

zboží, o jehož hodnotu je fyzický stav nižší. O takový případ nejde, jestli došlo jen  

k znehodnocení zboží (ať ve formě poškození či úplného znehodnocení) a zboží  

na prodejně zůstalo.“  

Schodok vyjadruje skutočnosť, že hodnoty, ktoré sa zamestnanec zaviazal 

vyúčtovať, chýbajú. Ide o rozdiel medzi skutočným stavom zverených hodnôt a údajmi 

účtovacej evidencie, o ktorý je skutočný stav nižší, než účtovací.
161

 

Schodok na hodnotách zverených na vyúčtovanie môže vzniknúť z rôznych 

dôvodov. Napríklad v dôsledku konania alebo opomenutia zamestnanca, môže byť 

spôsobený tiež zamestnávateľom, resp. zamestnancami konajúcimi v jeho mene, ale tiež 

z objektívnych príčin alebo v dôsledku konania tretích osôb. Tieto skutočnosti, ktoré 

majú význam pre stanovenie rozsahu náhrady škody, je treba v každom prípade zistiť  

a posúdiť.
162
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 Rozhodnutie Krajského súdu v Plzni z 3.5.1962, sp. zn. 6 Co 1961/62 (R 13/1963 civ.) 
160

 Išlo o vtedajšie ustanovenie z. č. 78/1958 upravujúce zodpovednosť za schodok. 
161

 SCHRONK, R. in BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : SPRINT, 2007, 

str. 664 
162

 Op cit sub. 161, str. 670 
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Pre stanovenie schodku má rozhodujúci význam inventarizácia, ktorá je 

potrebná ako na zistenie počiatočného stavu hodnôt zverených na vyúčtovanie, tak aj na 

zistenie ich skutočného stavu v priebehu hospodárenia s nimi. Nesplnenie povinnosti 

vykonať inventarizáciu, aj keď nemá za následok neplatnosť dohody zodpovednosti, 

môže mať pre zamestnávateľa tie dôsledky, že sa ocitne v dôkaznej núdzi a bude musieť 

inými dôkaznými prostriedkami preukázať stav hodnôt, ktoré zamestnanec prevzal  

na vyúčtovanie a či vôbec došlo ku schodku na zverených hodnotách, prípadne v akej 

výške.
163

  

Nielen zamestnávateľ má možnosť preukázať vznik schodku inými dôkaznými 

prostriedkami než inventarizáciou, i zamestnanec môže budovať svoju obranu proti 

predpokladanej zodpovednosti rôznymi spôsobmi, tak ako to vyplýva z rozsudku
164

 

Najvyššieho súdu ČR zo dňa 4.4.2006. Najvyšší súd nesúhlasil s názorom dovolateľa,  

že zamestnanec môže vykonať vyúčtovanie zverených hodnôt jedine účtovacími 

dokladmi osvedčujúcimi spôsob vynaloženia týchto hodnôt. Zamestnanec má  

tak možnosť vyúčtovať zverené hodnoty nielen dokladmi, ktoré sa k tomu účelu 

spravidla používajú, ale aj ktorýmikoľvek inými dôkaznými prostriedkami, pokiaľ  

sú spôsobilé chýbajúce doklady nahradiť. V prípade, že zamestnanec nevyúčtuje 

zverené hodnoty účtovacími dokladmi, ale ak dôjde k ich riadnemu vyúčtovaniu 

pomocou iných dôkazných prostriedkov, schodok na nich bude iba zdanlivý.
165

  

 Zamestnávateľ nie je povinný dokazovať i dobu, v ktorej schodok vznikol,  

aby mal zamestnanec možnosť s ohľadom na časový aspekt zamerať svoju obranu  

na vyvinenie, ako sa mylne domnieval dovolateľ vo veci
166

 riešenej Najvyšším súdom 

ČR. Najvyšší súd tu dôrazňuje, že pre splnenie podmienok tejto osobitnej 

zodpovednosti postačuje, ak zamestnávateľ preukáže existenciu platnej dohody  

o zodpovednosti a skutočnosť, že schodok vznikol.   
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 Op. cit. sub 161 
164

 Sp. zn. 21 Cdo 1360/2005 
165

 Skutkový stav veci : Žalovaný zamestnanec preukázal znaleckým posudkom, že výkonu jeho stroja v 

danom období zodpovedala spotreba pohonných hmôt vo výške sumy poskytnutej na ich zakúpenie. 
166

 Rozsudok NS ČR zo dňa 7.3.2006, sp. zn. 21 Cdo 1065/2005 
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3.2.4. Zavinenie 

Jedným z predpokladov charakteristických pre zodpovednosť za schodok 

je prezumované zavinenie.
167

 Kedže však stále ide o subjektívnu zodpovednosť, nie je 

vylúčené, aby zamestnanec dokázal, že za vzniknutý schodok nezodpovedá vôbec, 

prípadne, aby sa vyvinil sčasti. Zamestnanec môže napríklad namietať, že mu 

zanedbaním povinností zamestnávateľa bolo znemožnené nakladať so zverenými 

hodnotami, ako to demonštratívne uvádza i ustanovenie § 252 odst. 4 Zák. práce. 

„Jednoznačná a bezvýhradná požiadavka, aby zamestnávateľ vytváral zamestnancovi 

vhodné pracovné podmienky spĺňajúce uvedené predpoklady, je logickým dotvorením 

konštrukcie zodpovednosti zamestnanca za schodok, pri ktorom sa predpokladá jeho 

zavinenie.“ 
168

  

Kritériom pre posúdenie takýchto prípadov by malo byť zistenie, či a ako ďaleko 

tá oblasť príčin, u ktorej zamestnanec preukázal, že ju nezavinil, sa javí príčinou jedinou 

alebo iba príčinou podieľajúcou sa na vzniku schodku a či a akú váhu a vplyv má táto 

oblasť pri čiastočnom zbavení vedľa oblasti, kde sa zamestnanec zodpovednosti 

nezbavil.
169

  

„Stanovisko“ k problematike spoluzavinenia zamestnávateľa uvádza,  

že zbavenie sa zodpovednosti v týchto prípadoch je následkom porušenia prevenčných 

povinností zamestnávateľa, ktoré je v príčinnej súvislosti so vznikom schodku.  

Ako príklady z vtedajšej rozhodovacej činnosti prvostupňových súdov, ohľadne ich 

záverov o spoluzavinení na strane zamestnávateľa, uvádza nezabezpečenie uzatvorenia 

priestoru na uskladnenie obalov, ktoré boli voľne uložené na dvore či poverenie 

skladníka, predtým pracujúceho na odlišnom pracovisku, vedením skladu bez toho, aby 

bol o svojej práci riadne poučený. Z rozsudku Krajského súdu v Prahe,  

sp. zn. 21 Co 731/59, vyplýva ako dôvod spoluzavinenia zamestnávateľa chýbajúce 

riadne oboznámenie zamestnancov s novým spôsobom predaja samoobsluhou.  
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 Viď ust. § 250 odst. 3 Zák. práce 
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 SCHRONK, R. in BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : SPRINT, 2007, 

str. 665 
169

 POKORNÝ, M., HOCHMAN J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha : LINDE, 2008, str. 302 
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V odôvodnení svojho uznesenia zo dňa 22.1.2002, sp. zn. 21 Cdo 37/2001, 

považoval Najvyšší súd postup odvolacieho súdu, ktorý dovodil, že zamestnávateľka 

žalovaným zamestnancom nevytvorila primerané pracovné podmienky, keď pripustila, 

aby v sklade spolu s nimi pracovali aj zamestnanci bez uzatvorenej dohody  

o zodpovednosti a aby bol prístupný cudzím osobám a zamestnancom aj po pracovnej 

dobe žalovaných, za súladný s ustálenou judikatúrou a nevidel žiaden dôvod k jej 

zmene.  

Zamestnanci sa často snažia vyviniť zo zodpovednosti odvolávaním sa na 

úmyselné konanie tretích osôb, ako príčinu vzniknutého schodku.
170

 Takýmto prípadom 

sa zaoberal Najvyšší súd v rozsudku zo dňa 14.3.2002, sp. zn. 21 Cdo 711/2001. 

Zdôrazňuje v ňom, že nakoľko schodok vyjadruje skutočnosť, že chýbajú hodnoty, 

ktoré sa zamestnanec zaviazal vyúčtovať, sú schodkom aj také hodnoty, o ktorých 

zamestnanec tvrdí, že mu boli odcudzené. Takéto prípady sa posudzujú ako stret dvoch 

zodpovedností, jednak zodpovednosti neznámeho páchateľa za protiprávny zásah  

do majetkových práv zamestnávateľa, jednak zodpovednosti zamestnanca za schodok 

na zverených hodnotách a súd tu musí skúmať, či zamestnanec protiprávne jednanie 

tretích osôb neumožnil práve porušením svojich pracovných povinností, napríklad,  

že zverené hodnoty neuložil na bezpečnom mieste, či ich nestrážil s náležitou 

starostlivosťou. Najvyšší súd hovorí, že vzťah takéhoto nedbanlivostného konania ku 

vzniku schodku je potrebné posudzovať v každom prípade individuálne a starostlivo 

prihliadať ku všetkým okolnostiam, za ktorých došlo ku vzniku schodku.  

Ak je nedbanlivostné porušenie povinností zamestnanca takého rozsahu, že by bez neho 

ku vzniku schodku úmyselným konaním tretej osoby nemohlo vôbec dôjsť (je ním 

prípad, keď zamestnanec porušením svojich povinností umožnil vznik celého schodku), 

vtedy neprichádza do úvahy ani čiastočné zbavenie sa zodpovednosti. 
171

  

Na ilustráciu toho, ako je to so zbavením sa zodpovednosti za schodok v prípade 

úmyselného jednania tretích osôb, je možné poukázať ešte na dva prípady uvedené 
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 Viď „Stanovisko“: „Treba si preto vyriešiť otázku zodpovednosti pracovníka, ktorý prevzal hmotnú 
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v „Stanovisku“. V prvom bolo súdom uznané, že vlámaním došlo k vytvoreniu takej 

situácie, ktorá zodpovednému zamestnancovi znemožnila hospodáriť so zverenými 

hodnotami. Predajňa bola po vlámaní cez sobotu aj nedeľu prístupná tretím osobám bez 

zavinenia žalovaného zamestnanca, páchateľ trestného činu na odvoz ukradnutého 

tovaru používal auto a v predajni bol predtým zistený prebytok. Naopak, v druhom 

prípade bolo zistené, že vedúca predajne napriek sústavným krádežiam fliaš neurobila 

žiadne opatrenia, aby k nim nedochádzalo, hoci k tomu mala možnosti, preto súd 

správne vyhovel žalobe na náhradu škody. 

Nakoniec, dôvodom zbavenia sa zodpovednosti za schodok (či jeho časť) môže 

byť i okolnosť, že vznikol udalosťou, ktorú nikto nezapríčinil, teda udalosťou 

náhodnou, akou je napr. požiar, povodeň alebo iná živelná udalosť.
172

   

 

3.2.5. Spoločná zodpovednosť  

Zodpovednosť za schodok, ako jediná spomedzi ostatných druhov 

pracovnoprávnej zodpovednosti, umožňuje, aby ju spoločne nieslo viacero osôb. 

Zákonník práce síce už priamo nehovorí o „spoločnej hmotnej zodpovednosti“, tak ako 

to činil jeho predchodca
173

, rozlišovanie individuálnej a spoločnej zodpovednosti  

však naďalej vyplýva z právnej úpravy implicitne.
174

 

K predpokladom založenia spoločnej zodpovednosti za schodok sa vyjadril 

v jednom z rozhodnutí
175

 Krajský súd v Ostrave: „Pokud jde o společnou hmotnou 

odpovědnost, ta může být sjednána za dvou předpokladů, a to, že je se zaměstnancem 

uzavřena individuální hmotná odpovědnost s doložkou o společné hmotné odpovědnosti 

a není pochyb, že i tato doložka o společné hmotné odpovědnosti musí být uzavřena 

písemně, jinak je neplatná. Druhým předpokladem (...) je, že zaměstnanec pracuje  

na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu u hmotné odpovědnosti.“ 
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 Viď „Stanovisko“ 
173

 Viď druhá veta ust. § 176 odst. 1 predch. Zák. práce: „V dohodách může být se zaměstnanci současně 

ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti s více zaměstnanci, kteří uzavřeli dohodu o hmotné 

odpovědnosti, odpovídají s nimi za schodek společně (společná hmotná odpovědnost).“ 
174

 Viď napr. druhá veta ust. § 253 Zák. práce, či ust. § 254 odst. 2 a 3 
175

 sp. zn. 16 Co 86/99 
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Ide o individuálne dohody s doložkou spoločnej zodpovednosti, nie o spoločnú 

dohodu všetkých zúčastnených spoluzodpovedných.
176

  

Narozdiel od situácie, kedy zamestnanec nesie individuálnu zodpovednosť  

za schodok, vznikajú zamestnancom so spoločnou zodpovednosťou iné práva  

a povinnosti, prejavujúce sa v stanovení odlišného okamihu pre povinnosť 

zamestnávateľa vykonať invetarizáciu, v určení prípadov, kedy každý z nich zodpovedá 

za zistený schodok, ak sám nepožiada o inventarizáciu, v rozšírení dôvodov pre 

odstúpenie od dohody o zodpovednosti a, čo je najpodstatnejšie, v odlišnom určení 

rozsahu zodpovednosti spoločne zodpovedných zamestnancov. Ten je zvlášť upravený 

v ust. § 260 Zák. práce. Spoločná zodpovednosť za schodok pre rozsah náhrady škody 

u jednotlivého zamestnanca znamená určenie jeho podielu na náhrade podľa pomeru 

dosiahnutých hrubých zárobkov všetkých zamestnancov, pričom platí, že pokiaľ ide 

o vedúceho a jeho zástupcu, ich zárobok sa započítava v dvojnásobnej výške.
177

 Takto 

stanovený podiel náhrady však nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť jeho 

priemerný mesačný zárobok pred vznikom škody. To neplatí pre vedúceho a jeho 

zástupcu, u ktorých povinnosť k náhrade schodku limitovaná nie je a ktorí sú navyše 

povinní uhradiť prípadnú zvyšnú neuhradenú časť schodku podľa pomeru svojich 

dosiahnutých hrubých zárobkov.
178

   

V prípade spoločnej zodpovednosti môže nastať situácia, že bude preukázané,  

že schodok bol sčasti zavinený výlučne jedným zo zamestnancov, na ktorých  

sa vzťahuje spoločná zodpovednosť. Ten tak bude v plnej výške hradiť tú časť schodku, 

ktorú zavinil sám a na zvyšnej časti schodku sa už bude podieľať spolu s ostatnými, 

spoločne zodpovedajúcimi zamestnancami podľa zásad pre stanovenie rozsahu náhrady 

škody pri spoločnej zodpovednosti.
179

 Úplné zbavenie sa zodpovednosti nie je vylúčené 

tam, kde sa dokáže, že schodok spôsobil svojím úmyselným zavinením niektorý člen 
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kolektívu sám (napr. rozkrádaním), avšak za predpokladu, že druhí zodpovední nemajú 

na tom podiel svojím nedostatočným dozorom.
180

 

Pokiaľ ide o podmienku platnosti záväzku o spoločnej zodpovednosti  

za schodok, nie je ňou rozsah nakladania jednotlivého zamestnanca so zverenými 

hodnotami, preto ak má zamestnanec k prevzatým hodnotám voľný prístup a možnosť 

s nimi disponovať, má za ne tiež zodpovedať.
181

 

V praxi súdov sa vyskytli prípady, kedy na pracovisku spolu pracovali 

zamestnanci, ktorí síce mali uzatvorené dohody o zodpovednosti za schodok, ale iba 

ako individuálne, bez doložky o spoločnej zodpovednosti. Z týchto prípadov vyplývajú 

dva podstatné závery. Prvým je ten, že nedohodnutie spoločnej zodpovednosti 

nespôsobuje neplatnosť jednotlivých individuálnych dohôd.
182

 Druhý záver sa týka 

stanovenia rozsahu zodpovednosti. V takýchto prípadoch totiž prirodzene neprichádza 

do úvahy, aby sa rozsah zodpovednosti zamestnancov posudzoval podľa ust. § 260 Zák. 

práce a jednotliví zamestnanci tak zodpovedajú, len pokiaľ im je dokázané, že prevzali 

zverené hodnoty a na týchto individuálne prevzatých hodnotách im vznikol schodok.
183

 

Vo veci spoločnej zodpovednosti za schodok bola podaná ústavná sťažnosť,  

v ktorej sťažovateľka namietala, že za určitých okolností
184

 môže mať spoločná 

zodpovednosť povahu objektívnej zodpovednosti, čo spôsobuje nerovnosť 

zamestnancov s individuálnou a spoločnou zodpovednosťou za schodok.  

Ústavný súd ČR sa vo svojom uznesení
185

 vyjadril za ústavnosť napadnutých 

ustanovení, keď vyslovil, že: „Znevýhodnění pracovníků se společnou hmotnou 

odpovědností nespočívá v zúžení jejich právní ochrany, nýbrž v přesunu povinnosti  

o tuto ochranu se ucházet. (...) (D)ůvodem takovéto nerovnosti je různost obou 

srovnávaných případů. U odpovědnosti individuální se jedná o vztah mezi 

zaměstnavatelem a pracovníkem, u odpovědnosti společné se jedná nikoli pouze o vztah 
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mezi zaměstnavatelem a pracovníkem, nýbrž i vztah zahrnující další pracovníky.  

S ohledem na možný pohyb ve stavu pracovníků by v prípadech společné hmotné 

odpovědnosti vázání obecné inventarizace na skončení pracovního poměru u každého  

z nich naopak znamenalo zavedení neúměrné povinnosti pro zaměstnavatele.“ 

 

3.3. Zodpovednosť za stratu zverených vecí 

Predpoklady vzniku tohto osobitného typu zodpovednosti sú upravené  

v ustanoveniach §§ 255 a 256 Zák. práce. Zamestnanec zodpovedá za stratu vecí, ktoré 

mu boli zverené na písomné potvrdenie alebo ohľadne ktorých uzatvoril dohodu  

o zodpovednosti za stratu zverených vecí (ďalej len dohoda o zodpovednosti za stratu). 

Účelom zodpovednosti je zaistiť predmetným veciam patriacim zamestnávateľovi 

a používaným pri výkone práce zvýšenú ochranu.  

Zodpovednosť za stratu zverených vecí vykazuje určité spoločné znaky  

so zodpovednosťou za schodok. Obe totiž patria medzi tzv. sprísnené druhy 

zodpovednosti zamestnanca za škodu, nakoľko sa pri nich jeho zavinenie prezumuje 

a výška náhrady škody nie je zákonom limitovaná. Obe je možné založiť 

kvalifikovanou dohodou so zákonom vymedzenými náležitosťami i dôvodmi  

pre odstúpenie. Na druhej strane, spoločná zodpovednosť, tak ako ju pozná ust. § 260 

odst. 1 Zák. práce, v prípade zodpovednosti za stratu zverených vecí do úvahy, 

z dôvodov nižšie uvedených, neprichádza.  

Okruh vecí za ktoré nesie zamestnanec zodpovednosť, vymedzuje priamo zákon. 

Hovorí o zodpovednosti za nástroje, ochranné pracovné prostriedky a iné podobné veci. 

Z judikatúry
186

 zaoberajúcej sa týmto druhom zodpovednosti vyplýva, že „(...) jde o věc 

individuálne určenou, která slouží k výkonu povinností vyplývajících z pracovního 

poměru, přičemž jde o předměty drobnější, jak je zřejmé z příkladného výpočtu v (...) 

ustanovení.“ Právna prax za takéto veci zhodne nepovažuje napr. zariadenie pracovísk, 

vybavenie kancelárií, stoje atď. Z rovnakých dôvodov ako pri zodpovednosti  

za schodok, nemôže dôjsť k platnému zvereniu motorového vozidla.  
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Z povahy tohto druhu zodpovednosti vyplýva, že musí ísť o vec, ktorý 

zamestnanec sám a výlučne používa a má možnosť kvalifikovane zabezpečiť jej 

ochranu. Nebude tomu tak, ak zverenú vec používajú aj iní zamestnanci v rámci svojej 

pracovnej činnosti vyplývajúcej z ich pracovných povinností.
187

  

Nevyhnutným predpokladom založenia zodpovednosti je existencia právneho 

úkonu, ktorým je v závislosti od ceny zverovanej veci písomné potvrdenie alebo dohoda 

o zodpovednosti za stratu. Predchádzajúci Zákonník práce nerozlišoval medzi cenou 

vecí,  ku platnému zvereniu akejkoľvek veci tak stačilo iba písomné potvrdenie. Podľa 

dôvodovej správy bolo zmyslom novej právnej úpravy dať zamestnancovi možnosť 

zvážiť dopady zodpovednosti bez limitácie výšky náhrady škody.  

Podstatnou náležitosťou písomného potvrdenia je jasné označenie veci, ktorá  

je ním zamestnancovi zverená a potvrdenie jej prevzatia zamestnancovým 

vlastnoručnným podpisom, inak by sa jeho zodpovednosť posudzovala len podľa  

ust. § 250.
188

 V praxi môže mať toto potvrdenie podobu kariet na náradie, evidenčných 

kníh, osobných lístkov výstroja, výdajok, ktoré sú zamestnancom vždy podpísané.
189

  

Dohoda o zodpovednosti za stratu zverených vecí je kvalifikovanou 

dvojstrannou dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, v ktorej  

sa zamestnávateľ zaväzuje zamestnancovi odovzdať predmet potrebný k výkonu práce 

a zamestnanec sa zaväzuje mu ho vrátiť a v prípade jeho straty nahradiť škodu.
190

 

Povinnosť uzatvoriť ju sa vzťahuje na veci, ktorých cena presahuje 50 000 Kč.
191

  

Cenu veci, ku ktorej platnému zvereniu môže dôjsť iba touto cestou, umožňuje zákon 

zvýšiť prostredníctvom vládneho nariadenia.
192

 Podobne ako dohoda o zodpovednosti  

za schodok, aj tento dvojstranný právny úkon smie uzatvoriť iba zamestnanec, ktorý  

už dosiahol vek osemnástich rokov a nevyhnutná je tiež jeho písomná forma. Rovnako 
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aj tu zákon vylučuje, aby dohodu o zodpovednosti za stratu zverených vecí  

za zamestnanca, ktorý nemá plnú spôsobilosť k právnym úkonom, uzatvoril zástupca.
193

   

Vznik škody na veci je úzko vymedzený jej stratou, aj týmto má tento druh 

zodpovednosti špeciálnu povahu. Preto, ak sa škoda na veci prejaví akokoľvek inak,  

než formou straty, napríklad jej poškodením alebo úplným zničením, bude za ňu 

zamestnanec zodpovedať podľa ustanovení o všeobecnej zodpovednosti za škodu. 

Strata predstavuje situáciu, keď zverená vec chýba a zamestnanec nemôže spoľahlivo 

dokázať, ako sa stratila.
194

  

Pokiaľ pominie dôvod pre zverenie veci alebo skončí pracovný pomer,  

je zamestnanec povinný zamestnávateľovi zverenú vec vrátiť. Vec môže byť 

zamestnávateľovi vrátená v stave zodpovedajúcom bežnému opotrebovaniu.
195

 Ak by 

nedošlo k strate a zamestnanec by zverenú vec jednoducho nechcel zamestnávateľovi 

vydať, nič nebráni tomu, aby zamestnávateľ uplatnil na súde ochranu svojho 

vlastníckeho práva v podobe žaloby na vydanie veci: „Pokud není prokázáno, že jde  

o věci ztracené (...), není ovšem vyloučena ani ochrana vlastnického práva na vydání 

takové věci. Teprve potom, když tato žaloba není možná, poněvadž pracovník věci již 

nemá, vlastník může na žalovaném požadovat jako náhradu obecnou cenu věci.“ 
196

 

Zavinenie zamestnanca sa prezumuje, dôvodom je skutočnosť, že vzhľadom 

k dlhodobej osobnej a výlučnej dispozícii zamestnanca s uvedenými vecami, je možné 

iba ťažko preukázať, že vznik škody zavinil.
197

 Koncepcia zodpovednosti, kde dôkazné 

bremeno neexistencie zavinenia je na zamestnancovej strane, je jedným z nástrojov, 

ako dané veci chrániť pred ich stratou.
198

  

K dôvodom zbavenia sa zodpovednosti sa vyjadroval býv. Najvyšší súd ČSSR 

vo svojej Smernici
199

 zo dňa 9.11.1961, kde ako príklad uvádza možnosť zamestnanca 
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 Viď ust. § 255 odst. 4 Zák. práce 
194

 SCHRONK, R. in BARANCOVÁ, H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava : SPRINT, 2007,  

str. 667 
195

 HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., ŠUBERTOVÁ, Z., TRYLČ, L. 

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.4.2012. 2. 

aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc : ANAG, 2012, str. 529 
196

 Viď Správa NS ČSR zo dňa 28.3.1975, Cpj 34/74 (R 26/1975 civ.) 
197

 Op. cit. sub. 195 
198

 Op. cit. sub. 195 
199

 sp. zn. Pls 2/61 (R 64/1961 civ.,) 
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preukázať, že zverené veci mal v uzatvorenej skrinke, alebo okolnosť, že v dôsledku 

pracovného úrazu sa o ne nemohol postarať. Postačí podľa neho však aj zistenie, že mu 

napr. zamestnávateľ neposkytol uzamykateľnú skrinku na uloženie jemu zverených 

vecí, v dôsledku čoho došlo k ich strate.  

 

3.4. Zodpovednosť za nesplnenie povinnosti k odvráteniu škody 

Tento druh zodpovednosti zamestnanca za škodu
200

 je sankciou za porušenie 

jeho osobitných prevenčných povinností stanovených ustanovením § 249 Zák. práce 

(ako o nich bolo pojednané už v kapitole 1.2.), teda povinnosti oznamovacej  

a zakročovacej.  

V tomto prípade nie je sankcionované jednanie, ktorým by zamestnanec spôsobil 

škodu bezprostredne, sankcionované je jeho opomenutie konať zákonom predpísaným 

spôsobom, a síce, splniť si svoju povinnosť oznámiť hrozbu škody alebo proti hroziacej 

škode v prípade nevyhnutnosti zakročiť.  

Ustanovenie § 251 odst. 1 však vyžaduje, aby splnením uvedených povinností 

bolo možné zabrániť bezprostrednému vzniku škody a taktiež, aby zamestnancovo 

opomenutie jednať v tomto smere bolo vedomé. K založeniu zodpovednosti by tak 

nepostačovalo jeho zavinenie vo forme nevedomej nedbanlivosti.  

Účelom tohto druhu zodpovednosti nie je, aby zamestnanec nahradil celú škodu, 

ale  iba k jej úhrade prispel, ako to nakoniec vyplýva zo samotnej dikcie zákonného 

ustanovenia. Povinnosť podieľať sa na náhrade spôsobenej škody nastupuje až vtedy, 

keď škodu nie je možné nahradiť inak, napríklad preto, že sa nepodarilo zistiť škodcu 

alebo dosiahnuť od neho úhradu celej škody, z tohoto dôvodu je povaha vzniknutej 

zodpovednostnej povinnosti akcesorická.
201

 Ustanovenie § 258 Zák. práce, obsahujúce 

                                                           
200

 Jeho úpravu obsahuje ust. § 251 Zák. práce. Znenie ustanovenia bolo prevzaté z predch. Zák. práce, 

vypustená bola jedine časť pojednávajúca o tom, že sa pri určovaní podielu na náhrade škody prihliadne 

k osobným a majetkovým pomerom zamestnanca. Podľa dôvodovej správy k tomu viedla skutočnosť, že 

zamestnávateľ (z dôvodu ochrany osobných údajov, zásady rovného zaobchádzania a zákazu 

diskriminácie) nemá právo zisťovať osobné ani majetkové pomery svojich zamestnancov, na druhej 

strane zamestnanec nemá povinnosť ho o nich informovať.  
201

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 657 
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úpravu rozsahu náhrady škody pre tieto prípady, stanoví demonštatívne hľadiská 

určenia podielu zodpovedného zamestnanca na náhrade škody. Prihliadnuť je možné 

najmä k okolnostiam, ktoré bránili splneniu povinnosti a k významu škody  

pre zamestnávateľa. Limit
202

 rozsahu náhrady škody stanoví § 258 in fine v podobe 

čiastky nepresahujúcej trojnásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca. 

Zákonník práce, na druhej strane, náležito motivuje zamestnanca k plneniu jeho 

prevenčnej povinnosti. Preto, ak by pri plnení zákonnej zakročovacej povinnosti vznikla 

zamestnávateľovi škoda, zamestnanec je chránený ustanovením § 251 odst. 2, ktoré 

jeho zodpovednosť za takto vzniknutú škodu vylučuje, avšak iba za predpokladu,  

že stav, proti ktorému zakročil, sám úmyselne nevyvolal a pri svojom konaní si počínal 

spôsobom primeraným okolnostiam. 
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 Pri tomto druhu zodpovednosti sa, narozdiel od ostatných druhov, zákonný limit náhrady škody 

uplatní bez výnimky, teda aj pri úmyselnom opomenutí zamestnanca.  



 

56 

 

4. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu 

Poškodeným sa v tomto zodpovednostnom právnom vzťahu stáva zamestnanec 

a zodpovedným subjektom je vždy zamestnávateľ, bez ohľadu na to,  

kto je v konkrétnom prípade skutočným škodcom.  Navyše, zamestnávateľ nesie 

zodpovednosť aj za následky nikým nezavinených škodných udalostí. Zodpovednosť 

zamestnávateľa za škodu preto vystihuje skutočnosť, že protiprávnosť spravidla  

a zavinenie nikdy nie sú rozhodujúcimi hľadiskami pre jej vznik.
203

  

Pokiaľ ide o rozsah náhrady škody, hradí zamestnávateľ skutočnú škodu v celej 

jej výške, s výnimkou jediného prípadu
204

, kedy je jeho povinnosť k náhrade škody 

Zákonníkom práce limitovaná. Rovnako, ako pri zodpovednosti zamestnanca, hradí  

aj inú škodu, ak došlo k jej úmyselnému spôsobeniu.
205

  

Prípadným spoluzavinením zamestnanca sa zodpovednosť zamestnávateľa 

pomerne obmedzí a ten ju tak nebude niesť za tú časť škody, ktorú si zavinil 

zamestnanec sám.
206

 Podstatné bude zistenie, že v príčinnej súvislosti so vznikom 

škody, za ktorú zodpovedá zamestnávateľ, je možné taktiež zamestnancovi vytknúť 

zavinené porušenie právnych povinností alebo úmyselné konanie proti dobrým 

mravom.
207

   

Zamestnávateľ, ktorý poškodenému zamestnancovi nahradil škodu,  

má vzhľadom na svoju široko koncipovanú zodpovednosť oprávnenie požadovať 

náhradu voči pôvodnému škodcovi – osobe, ktorá za danú škodu zodpovedá 

zamestnancovi podľa Obč. zák.
208
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 LUHAN, J., TÝCOVÁ, M. Náhrada škody v pracovním právu. Praha : Práce, 1967, str. 169 
204

 Viď ust. § 268 odst. 2 Zák. práce. O tomto viac pojednáva podkapitola 4.2.  
205

 Viď ust. § 268 odst. 1 Zák. práce 
206

 Viď ust. § 270 Zák. práce 
207

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 699 
208

 Viď ust. § 271 Zák. práce. Bližšie o tomto tzv. regresnom práve pojednáva 5. kapitola. 
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4.1. Všeobecná zodpovednosť  

Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, podobne ako je to u tohto 

druhu zodpovednosti zamestnanca, sa uplatňuje voči ostatným osobitným druhom 

zodpovednosti podporne. Preto pri nesplnení predpokladov niektorej z osobitných 

zodpovedností, je súd povinný vec preskúmať ešte z hľadiska, či nie sú naplnené 

predpoklady všeobecnej zodpovednosti za škodu.
209

 

 Ustanovenie § 265 Zák. práce obsahuje dve skutkové podstaty všeobecnej 

zodpovednosti. V praxi súdov
210

 sa javí ako problematické rozlíšenie zodpovednosti 

podľa ust. § 265 odst. 1 od zodpovednosti podľa ust. § 265 odst. 2, napriek tomu,  

že predpoklady, na ktorých sú vybudované, sú diametrálne odlišné.  

 Podľa ust. § 265 odst. 1 záleží na tom, že zamestnancovi vznikne škoda 

porušením právnej povinnosti
211

 pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti  

s ním. Ďalej už nie je významné, kto danú právnu povinnosť porušil, ako vyplýva aj zo 

staršej judikatúry (Sborník III, str. 82): „Nie je rozhodujúce, či právnu povinnosť 

porušil pracovník organizácie či iná osoba alebo iná organizácia (...).“ Na rovnakú 

úroveň ako porušenie právnych povinností je odstavcom 1 postavené úmyselné konanie 

proti dobrým mravom. I keď v tomto prípade ide o neprávne pravidlá chovania, tým,  

že zákon s ich porušením spája právne následky, priznáva im povahu pravidiel 

právnych.
212

  

V súdnej praxi sú však početnejšie rozmanité prípady spadajúce pod skutkovú 

podstatu ust. § 265 odst. 2. Rozhodujúcou tu nie je činnosť zamestnanca, pri ktorej mu 

bola spôsobená škoda, ale povaha osôb a ich činnosti, ktorou porušili svoje právne 

povinnosti. Ako sa k tomuto uvádza aj v Sborníku III, na str. 83: „Ide tu o porušenie 

právnej povinnosti (...) v rámci plnenia úloh organizácie (nejde tu o plnenie pracovných 

úloh, ale úloh, ktoré sú vymedzené obsahom činnosti organizácie) tými, ktorí sú 

                                                           
209

 Ako vyplýva z odôvodnenia uznesenia Krajského súdu v Prahe z 27.6.1974, sp. zn. 14 Co 216/74 (R 

26/1977 civ.) 
210

 Tento dojem je možné nadobudnúť z nasledujúcich rozsudkov NS ČR: sp.zn. 21 Cdo 498/2000, sp. zn. 

21 Cdo 1491/2002 alebo  sp. zn. 21 Cdo 1769/2003 (R 10/2005) 
211

 Môže ísť o porušenie povinností vyplývajúcich nielen z pracovnoprávnych, ale i iných predpisov, 

napr. bezpečnostných predpisov, dopravných predpisov.  
212

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 

str. 689 
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oprávnení konať v mene organizácie (...).“ Za použitia argumentu a minori ad maius 

dospel Najvyšší súd ČR
213

 k tomu, že skutková podstata tejto zodpovednosti dopadá  

aj na prípad, kedy škodu zamestnancovi spôsobil priamo sám zamestnávateľ – fyzická 

osoba. Zamestnanci konajúci menom zamestnávateľa sú týmto spôsobom sankcionovaní 

nielen za porušenie právnych povinností, ktoré zamestnávateľovi ukladajú všeobecné 

pracovnoprávne predpisy, ale aj za porušenie právnych povinností pre neho 

vyplývajúcich z pracovného poriadku, vnútorného predpisu, kolektívnej zmluvy  

či dohody uzatvorenej so zamestnancom.
214

 

V rámci všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu sa v teórii 

rozoznáva ešte tzv. zmiešaná zodpovednosť. Ide o zodpovednosť za újmu na zdraví, 

ktorá nie je ani pracovným úrazom ani chorobou z povolania. Podstata zodpovednosti  

sa tu posudzuje podľa ust. § 265 Zák. práce, ale náhrady sa poskytujú ako pri 

zodpovednosti zamestnávateľa za pracovné úrazy a choroby z povolania.
215

  

 Znenie tretieho odstavca ust. § 265 Zák. práce zbavuje zamestnávateľa 

zodpovednosti v prípadoch, kedy dôjde k spôsobeniu škody na dopravnom 

prostriedku
216

 a náradí, zariadeniach a predmetoch zamestnanca potrebných pre výkon 

práce, ktoré zamestnanec použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 

s ním bez jeho súhlasu.  

Prípady, kedy zamestnávateľ poruší svoju povinnosť, následkom čoho 

zamestnanec utrpí škodu, sú rozmanité. Rozmanitá je aj podoba vzniknutej škody, o tom 

vypovedajú v nasledujúcich odstavcoch uvedené súdne rozhodnutia. 

                                                           
213

 Uvádza to napríklad v odôvodnení svojho rozsudku zo dňa 30.8.2000, sp. zn. 21 Cdo 498/2000. 
214

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. Op. cit. sub. 212 
215  GREGOROVÁ, Z. in GALVAS, M., GREGOROVÁ, Z., HRABCOVÁ, D. Základy pracovního 

práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, str. 238. Podobne sa v učebnici pracovného práva píše o špecifickom 

type všeobecnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu. Viď BĚLINA, M. et al. Pracovní právo. 4. 

doplněné a přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 399 
216

 Ak by vedľa vzniku škody na dopravnom prostriedku vznikla aj újma na zdraví zamestnanca, bude za 

ňu zamestnávateľ zodpovedať, zodpovednosti sa môže zbaviť iba z dôvodu porušenia dopravných 

predpisov zamestnancom. Viď HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., 

ŠUBERTOVÁ, Z., TRYLČ, L. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku 

s podrobným komentářem k 1.4.2012. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc : ANAG, 2012, 

str.538 
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Reprezentatívnym príkladom porušenia povinností zamestnávateľa je neplatné 

zrušenie pracovného pomeru. V jednom z prípadov zo súdnej praxe
217

 zamestnávateľ 

neplatne okamžite zrušil pracovný pomer so svojím zamestnancom a ten sa v dôsledku 

nevyjasnenia ukončenia tohto pracovného pomeru následne preukázateľne neúspešne 

uchádzal o zamestnanie u iných zamestnávateľov. Odvolací súd sa v tejto veci 

nesprávne
218

 zaoberal zodpovednosťou zamestnávateľa z hľadiska ust. § 265 odst. 1 

Zák. práce a dospel k záveru, že žalovaný neporušil žiadnu svoju povinnosť. Najvyšší 

súd proti tomu argumentoval tým, že ak zamestnávateľ pristúpi k okamžitému zrušeniu 

pracovného pomeru bez toho, aby boli naplnené zákonom vyžadované predpoklady 

a dôvody, nemá to za následok iba neplatnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru, 

ale zamestnávateľ týmto svojim konaním zároveň poruší i právnu povinnosť, ktorá 

preňho vyplýva z ust. § 55 odst. 1 písm. b) Zák. práce. Podanie žaloby  

na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru (a následné právoplatné súdne 

rozhodnutie) je v takýchto prípadoch nevyhnutné, pretože, ako vyplýva z uvedeného 

rozhodnutia, bez jej podania nie je možné v inom konaní riešiť túto otázku  

ako predbežnú, na rozviazanie pracovného pomeru sa hľadí ako na platné a nemôže  

tak ani dôjsť k porušeniu právnej povinnosti zo strany zamestnávateľa pri rozviazaní 

pracovného pomeru. 

Škoda, ktorá zamestnancovi vznikne porušením povinností zamestnávateľa, 

môže byť napr. v podobe uniknutého zárobku zamestnanca. Predch. Zák. práce v znení 

do 31. 5. 1994 neukladal zamestnávateľovi  povinnosť nahradiť okrem skutočnej škody 

aj inú škodu. Preto vznikol spor o to, či má uniknutý zárobok povahu skutočnej alebo 

inej škody. Judikatúra sa k tejto otázke vyjadrila jednoznačne už v minulosti,  

to prizvukuje aj rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 12. 11. 1998,  

sp. zn. 21 Cdo 1214/1998, v ktorom sa touto otázkou zaoberal a v zhode  

s judikatórnymi závermi v minulosti prijatými
219

 uvádza nasledujúce dôvody, pre ktoré 
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 30.8.2000, sp. zn. 21 Cdo 498/2000 (SJ č. 2/2001, str. 92) 
218

 Odvolací súd usúdil, že vzhľadom k tomu, že sa žalobca domáhal náhrady škody, ktorá mu mala 

vzniknúť až po skončení pracovného pomeru účastníkov, nemohlo ísť o škodu vzniknutú pri plnení 

pracovných úloh ani v priamej súvislosti s ním (ust. § 265 odst. 1). NS ČR mu uvedený postup vytkol, 

správne mal vec posúdiť podľa ust. § 265 odst. 2.  
219

 V odôvodnení svojho rozsudku odkazuje NS ČR na túto sériu v minulosti prijatých rozhodnutí: 

rozsudok býv. NS ČSR zo dňa 26. 3. 1976, sp. zn. 5 Cz 16/76 (R 47/1977), rozsudok býv. NS ČSR zo 

dňa 19. 2. 1982, sp. 6 Cz 17/82 (R 5/1984), rozsudok býv. NS SSR zo dňa 19. 11. 1982, sp. zn. 6 Cz 

25/82 (R 40/1984) 
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nemožno uniknutý zárobok považovať za inú škodu: „U pracovníka, který za svou práci 

pobírá mzdu (dosahuje výdělku), se nejedná o zvyšování (rozmnožování) majetku. Mzda 

slouží převážně k úhradě skutečných nákladů na jeho živobytí (včetně nákladů na 

reprodukci jeho pracovní síly). Případné úspory, na které může být část mzdy 

převedena, rovněž zpravidla plní funkci zabezpečení jeho hmotné existence  

v budoucnu.“ A ďalej na porovnanie uvádza, že prípad inej škody by mohol 

predstavovať rozdiel medzi vyšším zárobkom, ktorý by (nebyť škodnej udalosti)  

s ohľadom na pravidelný priebeh vecí zamestnanec dosahoval od určitej doby  

a zárobkom, ktorý mal pred danou škodnou udalosťou.  

Rovnakú povahu ako uniknutý zárobok má aj nevyplatené odstupné. V prípade 

zo dňa 11.5.2006, sp. zn. 21 Cdo 1006/2005 
220

, posudzoval Najvyšší súd ČR situáciu, 

kedy zamestnanec prijal návrh zamestnávateľa na rozviazanie pracovného pomeru 

dohodou v presvedčení, že zamestnávateľom poskytnuté údaje sú pravdivé  

a že rozväzuje pracovný pomer z niektorého z dôvodov, za ktorý by mu patrilo odstupné 

poskytované pri skončení pracovného pomeru. Neskôr sa však ukázalo, že v skutočnosti 

bol pracovný pomer rozviazaný dohodou z iného dôvodu a zamestnancovi tak uvedené 

odstupné neprislúchalo. Z odôvodnenia rozsudku plynie, že už Krajský súd v Ostrave 

v postavení odvolacieho súdu v tejto veci dovodil, že ak zamestnanec stratil možnosť 

dosiahnuť výplatu odstupného, ktorým by všeobecne pokryl náklady spojené 

s vyriešením jeho životnej situácie pri strate zamestnania, je táto strata skutočnou a nie 

inou škodou. Najvyšší súd ČR sa s týmto názorom stotožnil, keď uviedol: „(...) také ono 

(odstupné) slouží převážně k úhradě skutočných nákladů na reprodukci pracovní síly 

zaměstnance. Tím, že se odstupné poskytuje jako dvojnásobek průměrného výdělku (...), 

zákon sleduje, aby se zaměstnanci dostaly takové peněžní prostředky, jaké by jinak 

obdržel, kdyby pracovní poměr ještě po dobu, která byla rozhodující pro určení výše 

odstupného (...), pokračoval.“ Dôvod, prečo nemôže ísť o inú škodu, vidí Najvyšší súd 

i v skutočnosti, že nárok na odstupné vzniká zo zákona automaticky, pri splnení tam 

uvedených podmienok a nejedná sa preto už o žiadne očakávanie, odstupné je plnením 

poskytovaným bez ohľadu na akékoľvek iné podmienky.  
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To, že druh porušenej právnej povinnosti v konkrétnom prípade ovplyvňuje 

podobu škody, ilustruje nasledujúci zaujímavý prípad
221

. Zamestnanec sa dožadoval 

náhrady škody, ktorú mu zamestnávateľ spôsobil tým, že mu vyplatil náhradu za stratu 

na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti po lehote splatnosti jednorázovo  

za dlhšie časové obdobie namiesto toho, aby mu zmienenú náhradu poskytoval 

priebežne každý mesiac tak, ako mu to ukladalo vtedajšie znenie zákona. 

Zamestnancovi týmto vznikla škoda v podobe povinnosti zaplatiť vyššiu daň a to ako 

dôsledok progresívnej sadzby dane z príjmov fyzických osôb. 

Možno na prvý pohľad neškodné vydanie nepravdivého pracovného posudku 

bolo v prípade zo dňa 5.4.2007
222

 spôsobilé viesť k vzniku škody na strane 

zamestnanca. Tá spočívala v uniknutom zárobku u iného zamestnávateľa, ktorý  

so žalobcom v dôsledku tohto nepravdivého pracovného posudku odmietol uzatvoriť 

pracovnú zmluvu. Ako uviedol Najvyšší súd, uvedená škoda vznikla práve z toho 

dôvodu, že v situácii, kedy nový zamestnávateľ môže odôvodnene podmieňovať vznik 

pracovného pomeru priaznivým pracovným posudkom uchádzača o zamestnanie, 

uvedenie nepravdivých údajov, najmä obsahujúcich negatívne hodnotenie zamestnanca, 

môže viesť k tomu, že zamestnávateľ odmietne takéhoto zamestnanca prijať. 

Aj v ďalšom z predostrených prípadov
223

 vznikla zamestnancovi škoda 

následkom uvedenia nepravdivých informácií. Žalobca bol zamestnancami konajúcimi 

menom zamestnávateľa pri uzatváraní dohody o rozviazaní pracovného pomeru uistený, 

že odchodom do mimoriadneho starobného dôchodku nepríde o náhradu za stratu  

na zárobku. Toto uistenie však bolo nepravdivé a žalobca o spomínanú náhradu prišiel. 

Najvyšší súd ČR sa vyjadril, že tým, že zamestnanci neposkytli žalovanému pravdivé  

a úplné údaje, porušili svoje povinnosti uložené im ust. § 301 písm. c) Zák. práce a vec 

uzatvoril: „Vznikne-li pak následkem porušení této právní povinnosti zaměstnanci  

(který návrh přijme v přesvědčení, že poskytnuté údaje jsou pravdivé, a který by jinak  

s rozvázáním pracovního poměru nesouhlasil) škoda tím, že pozbude náhradu za stratu 

na výdělku (...), je zaměstnavatel povinen tuto škodu nahradit.“ Porušením povinností 
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zamestnancov spadajúcich pod ust. § 301 písm. c) Zák. práce, ktoré založilo 

zodpovednosť zamestnávateľa za škodu podľa ust. § 265 odst. 2, bolo aj diskriminačné 

konanie vedúcich zamestnancov voči poškodenému zamestnancovi posudzované 

Najvyšším súdom ČR v kauze zo dňa 7.7.2010
224

. Žalobkyni vznikla škoda tým,  

že prišla o príplatok vyplácaný za prácu inštruktora, ktorý by jej nebyť tohto 

diskriminačného konania
225

 v ďalšom roku prináležal. 

Okolnosť, že predloženie potvrdenia o zamestnaní nie je nevyhnutnou 

podmienkou pre uzatvorenie pracovného pomeru u nového zamestnávateľa alebo  

že nový zamestnávateľ má možnosť sám požiadať doterajšieho zamestnávateľa 

o vydanie potvrdenia o zamestnaní fyzickej osoby, ktorú hodlá prijať do pracovného 

pomeru, ešte neznamená, že zamestnávateľ nevydaním potvrdenia o zamestnaní nemôže 

porušiť svoju právnu povinnosť a založiť tak týmto konaním svoju zodpovednosť  

za vzniknutú škodu. Najvyšší súd ČR k tomu v odôvodnení svojho rozsudku
226

  

uvádza: „(N)esplní-li zaměstnavatel povinnost uloženou mu ustanovením § 60 odst. 2 

Zák. práce
227

 vydat zaměstnanci při skončení pracovního poměru potvrzení  

o zaměstnání, je odůvodněn závěr, že porušili právní povinnost v rámci plnění úkolů 

zaměstnavatele ti zaměstnanci, kteří ve smyslu ustanovení § 9 a 10 Zák. práce
228

 jednali 

jeho jménem. Vznikne-li zaměstnanci následkem porušení této právní povinnosti škoda,  

je zaměstnavatel povinen ji nahradit. Škoda může zaměstnanci (...) vzniknout rovněž 

tím, že nebyl přijat do pracovního poměru u jiného zaměstnavatele a že proto nedosáhl 

výdělku, který by mu jinak (...) náležel.“   

Nakoniec, v rozsudku zo dňa 30.9.2009, sp. zn. 21 Cdo 1773/2008, sa Najvyšší 

súd ČR zaoberal riešením právnej otázky, aké nároky má zamestnanec, ktorý  

sa po skončení pracovného pomeru riadil neplatnou
229

 dohodou o zákaze konkurencie  

a zdržal sa tak ďalšej zárobkovej činnosti, ktorá by bola predmetom činnosti jeho 
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bývalého zamestnávateľa (alebo by voči nemu mala súťažnú povahu). Najvyšší súd, 

vychádzajúc z toho, že neplatnosť právneho úkonu nemôže byť zamestnancovi  

na újmu, ak ju nespôsobil výlučne sám, považoval za nepochybné, že v prípade,  

ak zamestnanec skutočne nevykonával po dohodnutú dobu zárobkovú činnosť  

a v dôsledku toho mu vznikla určitá majetková újma, predstavuje táto újma škodu  

na jeho strane.
230

  

 

4.2. Zodpovednosť za škodu na odložených veciach 

Tento osobitný druh zodpovednosti za škodu smeruje k ochrane vecí, ktoré  

si zamestnanci nosia so sebou do zamestnania a ktoré sa z dôvodu výkonu práce  

na určitý čas dostávajú mimo sféru ich dohľadu.  

Príčinná súvislosť tkvie v tom, že si zamestnanec za stanovených okolností 

preukázateľne odložil chránené veci a v dobe odloženia na nich vznikla škoda.
231

 Pojem 

škody nie je predmetným ustanovením bližšie vymedzený. Aj keď vznik škody  

na odložených veciach spravidla splýva s ich odcudzením, skutková podstata tohto 

druhu zodpovednosti zahŕňa i náhradu škody spôsobenej ich stratou alebo 

poškodením.
232

    

V súdnom konaní zaťažuje dôkazné bremeno ohľadne preukázania všetkých 

rozhodujúcich skutočností zakladajúcich právo na náhradu škody zamestnanca. Ten tak 

má povinnosť preukázať vznik škody, skutočnosť že škoda vznikla na veciach, ktoré  

si odložil pri plnení pracovných úloh (alebo v priamej súvislosti s ním), ako aj to, že ich 

odložil na mieste určenom k ich ukladaniu, prípadne na mieste k tomu obvyklom.  

Ak sa stane sporným, či zamestnávateľ určil miesto na odkladanie vecí, bude naopak 
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zamestnávateľa zaťažovať dôkazné bremeno spočívajúce v povinnosti preukázať,  

že takéto miesto určil.
233

  

Kedže ide o zodpovednosť objektívnu (za výsledok), nezáleží na tom,  

že zo strany zamestnávateľa boli dodržané všetky povinnosti uložené mu právnymi 

predpismi a uvedenej zodpovednosti sa nezbaví ani jednostranným prehlásením,  

že nezodpovedá napr. za obsah vreciek šiat alebo za veci odložené na vešiaku.
234

 

Predch. Zák. práce ukladal vo svojom ust. § 145 zamestnávateľom okrem 

povinnosti zaistiť bezpečnú úschovu zvrškov a osobných predmetov, ktoré zamestnanci 

obvykle nosia do práce, zaistiť tiež bezpečnú úschovu obvyklých dopravných 

prostriedkov, pokiaľ ich používajú ku ceste do práce a späť. Oproti tomu  

je znenie povahou rovnakého ustanovenia, § 226, súčasného Zák. práce o čosi 

úspornejšie
235

. Aj keď má podľa uvedeného ustanovenia zamestnávateľ povinnosť 

zaistiť iba bezpečnú úschovu zvrškov a osobných predmetov, obvykle nosených  

do zamestnania, vzťahuje sa jeho zodpovednosť na všetky veci, ktoré zamestnanec  

do zamestnania vnesie.
236

 

Pri skúmaní naplnenia predpokladov tohto druhu zodpovednosti je určujúce 

preukázanie, že išlo o veci odložené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej 

súvislosti s ním
237

 a zároveň, že miesto na ktorom boli odložené, bolo k tomuto účelu 

zamestnávateľom určené, alebo išlo o miesto obvyklé.
238

 Pokiaľ by jedna z týchto 

dvoch podmienok nebola splnená, súd sa už ďalej nebude zaoberať posúdením, či išlo 

o vec obvykle nosenú do zamestnania alebo nie.
239

 Obvyklosť veci nosenej  
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do zamestnania je však naďalej významná, pretože určuje rozsah zamestnávateľovej 

zodpovednosti za škodu na veci spôsobenej.   

Miesto na odkladanie vecí určuje zamestnávateľ a s touto skutočnosťou musí 

zamestnancov dostatočne oboznámiť. Zamestnávateľ je taktiež oprávnený zakázať 

odkladanie vecí (príp. iba niektorých) na určitom mieste, i to musí byť zamestnancom 

náležito oznámené a k dispozícii určené iné miesto.
240

 K určeniu miesta môže dôjsť 

napr. v pracovnom poriadku, pokynom vedúceho zamestnanca alebo aj faktickým 

odovzdaním uzamykateľnej skrine. Ak zamestnávateľ určí konkrétne miesto  

na odkladanie vecí, nebude niesť zodpovednosť za škodu na veciach odložených inde, 

ani keby išlo o miesto z hľadiska odkladania vecí praktickejšie.
241

  

Pokiaľ zamestnávateľ nekonkretizuje miesta na odkladanie vecí, pôjde o miesta, 

kam sa veci obvykle odkladajú podľa zabehnutých zvyklostí u toho ktorého 

zamestnávateľa, napríklad voľne prístupný vešiak, kabelky odkladané na okennú 

parapetu v kanceláriách. V týchto prípadoch je od zamestnanca možné požadovať bežnú 

mieru opatrnosti pri starostlivosti o svoje veci, pretože ponechanie veci, ktorú môže mať  

bez problémov pri sebe na voľne prístupnom mieste, by mohlo byť dôvodom  

pre pomerné obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa.
242

 

Obvyklosť či neobvyklosť vecí nosených do práce je treba posudzovať  

zo všeobecného hľadiska a nielen zo subjektívneho hľadiska jednotlivého 

zamestnanca.
243

 Na obvyklosť veci je možné usudzovať z toho, že je obvyklá u väčšiny 

zamestnancov, potom nerozhoduje kvalita a hodnota takejto veci.
244

 Pri určení či ešte 

ide o vec obvykle nosenú do zamestnania, je potrebné prihliadať napr. k umiesteniu 

pracoviska, k povahe práce konanej zamestnancom, niekedy i k ročnému obdobiu, kedy 

škoda vznikla.
245

 Spravidla sa za tieto veci považujú vedľa odevu peňaženky, kabelky, 

hodinky, mobilné telefóny či snubné prstene.  
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Veci, ktoré si so sebou zamestnanci obvykle do práce nenosia, sú menej 

chránené, nakoľko pre ne zásadne platí rozsah náhrady škody limitovaný súhrnnou 

čiastkou 10 000 Kč.
246

 Zákonník práce však aj v rámci tejto skupiny vecí rozlišuje. 

Preto ak sa zistí, že ku škode došlo na veci, ktorá síce nemá povahu veci obvykle 

nosenej do zamestnania, ale ktorú zamestnávateľ prevzal do osobitnej úschovy, alebo že 

škodu spôsobil iný zamestnanec daného zamestnávateľa, zákonná limitácia sa neuplatní 

a zamestnávateľ bude povinný nahradiť škodu v celej výške, tak ako to platí pre veci, 

ktoré sú do zamestnania nosené obvykle.
247

 V záujme zaistenia plnej náhrady škody  

by sa preto veci vyššej hodnoty, ktoré zamestnanec nenosí obvykle do zamestnania, 

mali odovzdávať napr. do trezoru.
248

  

Pokiaľ ide o vyššie čiastky peňazí, právna teória i súdna prax
249

 rozlišujú medzi 

dňom výplaty a ostatnými bežnými dňami. Mzda odcudzená v deň výplaty (v prípade 

jej hotovostného vyplácania) má povahu veci obvykle nosenej do zamestnania 

a zamestnávateľ je v týchto prípadoch povinný hradiť škodu v celom jej rozsahu.  

Napriek tomu, že samotná judikatúra nepovažovala osobný automobil  

za obvyklý dopravný prostriedok, býv. Najvyšší súd ČSR v jednom zo svojich 

rozsudkov
250

 dospel k záveru o nemožnosti vylúčenia zodpovednosti za škodu  

na motorovom vozidle, ktoré zamestnanec umiestnil v objekte svojho zamestnávateľa, 

za podmienky, že sa tak stalo na mieste, ktoré na to zamestnávateľ určil alebo na mieste, 

na ktorom sa dané dopravné prostriedky obvykle umiestňovali. Nakoľko však v súdom 

riešenom prípade nešlo o strážené parkovisko, bol rozsah náhrady škody limitovaný 

vtedy platnou čiastkou 1000 Kč. 

I v súčasnosti je preto potrebné rozlišovať medzi prípadmi, kedy pôjde 

o osobitnú úschovu automobilu (strážené parkovisko), zaistenú zamestnávateľom s jeho 

nelimitovanou zodpovednosťou za prípadnú škodu a prípadmi, kedy zamestnávateľ  

iba umožní svojim zamestnancom zaparkovanie automobilov používaných pri ceste  
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 Viď prvá veta ust. § 268 odst. 2 Zák. práce. Uvedenú čiastku môže na základe zákonného zmocnenia 

daného v ust. § 268 odst. 4 vláda zvýšiť svojím nariadením. 
247

 Viď ust. § 268 odst. 2 Zák. práce, veta druhá 
248

 HOCHMAN, J. in KOTTNAUER, A. Op. cit. sub. 245 
249

 Sborník IV, str. 982 
250

 Rozsudok býv. NS ČSR zo dňa 10.9.1976, sp. zn. 5 Cz 15/76 (R 39/1979 civ.) 
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do zamestnania a späť na nestráženom určenom mieste (či na vybudovanom 

parkovisku) s limitovanou zodpovednosťou za škodu do výšky 10 000 Kč.
251

  

Pre možnosť uplatniť si s úspechom svoje právo na náhradu škody stanoví  

ust. § 267 Zák. práce v treťom odstavci navyše povinnosť zamestnanca bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do pätnástich dní odo dňa, kedy sa o škode dozvedel
252

, ohlásiť 

jej vznik zamestnávateľovi. Zmyslom uvedenej lehoty je umožniť zamestnávateľovi, 

aby s krátkym časovým odstupom vyšetril okolnosti vzniku škody a prijal vhodné 

opatrenia.
253

 Stanovená lehota má povahu prekluzívnej lehoty, jej nedodržanie má  

za následok zánik samotného práva, plnenie zamestnávateľa aj napriek uvedenej 

skutočnosti by predstavovalo bezdôvodné obohatenie na strane zamestnanca.  

Po jej márnom uplynutí nezáleží na tom, či zamestnancovi vo včasnom splnení 

oznamovacej povinnosti bránili objektívne alebo subjektívne prekážky, v tomto zmysle 

ma táto lehota objektívny charakter.
254

  

O tom, že počiatok plynutia prekluzívnej lehoty nemusí byť vždy totožný 

s dňom, v ktorom došlo ku škode, svedčí aj jedno zo starších rozhodnutí 
255

  

býv. Najvyššieho súdu SSR. Ten v ňom zdôraznil, že prepadná lehota začína plynúť  

až odo dňa, keď sa zamestnanec dozvedel o škode. V ním posudzovanom prípade škoda 

nastala skôr, v čase neprítomnosti poškodeného zamestnanca. Za takýchto okolností, 

podľa súdu, začne lehota plynúť, len ak zamestnanec škodu zistil.  

Nakoniec je vhodné podotknúť, že zamestnanec má v uvedenej pätnásťdňovej 

lehote iba spomenutú oznamovaciu povinnosť, nemá povinnosť zároveň uplatniť  

aj nárok na náhradu škody na odloženej veci.
256

 Pre uplatnenie nároku tak už platia 

premlčacie lehoty. 
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 Porov. JOUZA, L. Kdo hradí škodu na vnesených a odložených věcech podle zákoníku práce? 

Bulletin advokacie, č.3/2009, str. 29 
252

 Pričom dozvedieť sa o škode neznamená, že zamestnanec už musí poznať presnú výšku škody. Musí 

ale vedieť, že mu škoda vznikla a musí ísť o škodu, ktorej výška je zistiteľná. Op. cit. sub 227, str. 261. 
253

 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. Op. cit. sub. 232 
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 Sborník III, str. 95 
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 Rozsudok býv. NS SSR zo dňa 27.2.1978, sp. zn. 5 Cz 30/77 (Sborník IV, str. 981) 
256

 Rozsudok Krajského súdu v Ostrave, sp. zn. 16 Co 94/87 (B 34/1989).   
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4.3. Zodpovednosť pri odvracaní škody 

Existencia tohto druhu zodpovednosti zvyšuje zamestnancovu istotu a motivuje 

ho k aktívnemu plneniu jeho prevenčnej povinnosti.
257

 Ak zamestnanec pri plnení 

zakročovacej prevenčnej povinnosti utrpí škodu, vznikne zamestávateľovi povinnosť 

nahradiť mu utrpenú vecnú škodu i účelne vynaložené náklady.
258

 Vecná škoda 

predstavuje škodu na konkrétnej veci, pri určení jej náhrady sa vychádza z ceny v dobe 

poškodenia (príp. straty).
259

 

Rovnaké právo, podľa druhého odstavca ust. § 266 Zák. práce, prislúcha 

zamestnancovi aj v prípade, že odvracal nebezpečenstvo hroziace životu alebo zdraviu, 

ak by za prípadnú škodu zodpovedal jeho zamestnávateľ.  

V obidvoch prípadoch však zákon požaduje, aby si zamestnanec počínal 

spôsobom, k okolnostiam primeraným a aby utrpená škoda nebola zapríčinená jeho 

úmyselným jednaním. Logickým výkladom, s prihliadnutím k zneniu predchádzajúceho 

Zák. práce, je možné dovodiť, že zamestnanec nesmie úmyselne vyvolať 

nebezpečenstvo škody.
260

 Primeranosť zákroku je potrebné zvážiť s prihliadnutím  

k jeho naliehavosti, ku skúsenostiam a kvalifikácii zamestnanca i k celkovej konkrétnej 

situácii v dobe jeho konania.
261

 Skutočné odvrátenie škody však nie je podmienkou  

pre vznik tohto druhu zodpovednosti.
262

 

Pri tomto druhu zodpovednosti zamestnávateľ nezodpovedá za niečie 

protiprávne jednanie, ale za následky jednania zamestnanca, ktoré spočívalo 

v odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi, ide preto o tzv. zodpovednosť  

za výsledok.  
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 HŮRKA, P., BEZOUŠKA, P., MORÁVEK, J., SCHMIED, Z., ŠUBERTOVÁ, Z., TRYLČ, L. 

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.4.2012. 2. 

aktualizované a rozšířené vydání. Olomouc : ANAG, 2012, str. 539  
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str. 694 
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 HOCHMAN, J. in KOTTNAUER, A. Op. cit. sub. 259 
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 POKORNÝ, M., HOCHMAN J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. 

aktualizované a doplněné vydání. Praha : LINDE, str. 258 
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Pre úspešné uplatnenie nároku záleží na zamestnancovi, aby preukázal,  

že odvracal škodu hroziacu zamestnávateľovi alebo nebezpečenstvo priamo hroziace 

životu alebo zdraviu, ďalej, že išlo o škodu, za ktorú by zodpovedal zamestnávateľ  

a že uvedené nebezpečenstvo sám úmyselne nevyvolal a počínal si spôsobom 

primeraným k okolnostiam. Musí ďalej preukázať, že pri tomto odvracaní utrpel škodu, 

prípadne vynaložil účelné náklady, ako aj príčinnú súvislosť, nakoľko aj tu platí,  

že vecná škoda (účelne vynaložené náklady), ktorá zamestnancovi vznikla, musí byť 

v príčinnej súvislosti s vykonávaným zákrokom.
263

 

V prípade, že namiesto vecnej škody alebo popri nej dôjde k poškodeniu zdravia 

zamestnanca, bude zamestnávateľ zodpovedať podľa ustanovení o zodpovednosti  

za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania.
264

 

Ustanovenie § 270 Zák. práce o možnosti obmedzenia zodpovednosti 

zamestnávateľa sa uplatní aj pri tomto type zodpovednosti, ako to nakoniec vyplýva  

aj z jeho systematického zaradenia až medzi spoločné ustanovenia o zodpovednosti 

zamestnávateľa za škodu. Do úvahy však prichádza iba nedbanlivostné spoluzavinenie 

škody zamestnancom, pretože jeho úmysel vylučuje naplnenie špeciálnych prepokladov 

vzniku tohto zodpovednostného vzťahu. Obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa  

sa však nemôže uplatniť v prípade, že zamestnanec pri uvedenej činnosti utrpí pracovný 

úraz. Ustanovenie § 368 Zák. práce, ako lex specialis, vylučuje i len čiastočnú liberáciu 

zamestnávateľa, podmienkou však zostáva, že zamestnanec stav, ktorý odvracal, 

nevyvolal úmyselne. 
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 BARANCOVÁ, H. Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 593-594 
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 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. Op. cit. sub. 260 
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5. Vybrané otázky súvisiace s náhradou škody 

Spôsobením škody vzniká poškodenému právo na jej náhradu a vyvstávajú 

ďalšie otázky s jej náhradou súvisiace, najmä aký bude v konkrétnom prípade rozsah 

a spôsob náhrady škody, či pri škode spôsobenej zamestnávateľovi postup  

jej prejednania so zamestnancom.  

Rozsah náhrady škody spôsobenej zamestnancom závisí zásadne na forme 

zavinenia. Zodpovednosť zamestnanca za škodu, s výnimkou individuálnej 

zodpovednosti za schodok a zodpovednosti za stratu zverených vecí, je limitovanou 

zodpovednosťou. Ohraničenie rozsahu náhrady škody zákonom stanovenými limitmi 

však prichádza do úvahy iba v prípade zavinenia vo forme nedbanlivosti.
265

  

Pri úmyselnom zavinení škody alebo jej spôsobení v opitosti (či po zneužití iných 

návykových látok) zvýhodnenie v podobe limitácie odpadá a zamestnanec zodpovedá 

za škodu v celej jej výške.
266

 Zamestnanec je primárne povinný nahradiť to, o čo sa 

zamestnávateľov majetok zmenšil, teda skutočnú škodu. Ak však škodu zavinil 

úmyselne, je zamestnávateľ oprávnený od neho požadovať i uniknutý zisk, pokiaľ 

nastal.
267

  

Ustanovenie § 257 odst. 5 Zák. práce, spadajúce pod určenie rozsahu náhrady 

škody u všeobecnej zodpovednosti zamestnanca, pamätá na to, že za spôsobenú škodu 

môžu v konkrétnom prípade zodpovedať viacerí zamestnanci. Ak sa na strane škodcu 

nachádza viacero subjektov, Zákonník práce vychádza zo zásady delenej 

zodpovednosti. Solidárna zodpovednosť, tak ako ju pozná Občiansky zákonník
268

,  

preto neprichádza do úvahy. Vypovedá o tom aj v súčasnosti použiteľný záver  

z rozhodnutia
269

 býv. Najvyššieho súdu ČSSR z 30.5.1967: „V zákoníku práce na rozdíl 

od občanského zákoníku je tedy uvedená zásada dělené odpovědnosti stanovena jako 

výlučná, neboť solidární odpovědnost se pro případy posuzované podle zákoníku práce 

nepřipouští, a to ani jako výjimka.“ 

                                                           
265

 Viď ust. § 257 odst. 2 Zák. práce 
266

 Viď ust. § 257 odst. 2 Zák. práce in fine  
267

 Viď ust. § 257 odst. 3 Zák. práce 
268

 Viď ust. § 438 odst 1. Obč. zák.: „Způsobí-li škodu více škůdců, odpovídají za ni společně a 

nerozdílně.“ A naň nadväzujúce ust. § 438 odst. 2 Obč. zák.: „V odůvodněných případech může soud 

rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody.“ 
269

 Sp. zn. 4 Tz 38/67 (R 8/1968 tr.)  
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Ohľadne určenia výšky škody na veci stanoví ust. § 272, že sa vychádza z ceny 

v dobe poškodenia alebo straty. Ako ale uvádza rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 

23.4.2003, sp. zn. 25 Cdo 1706/2002, z obvyklej ceny veci v dobe poškodenia alebo 

straty sa iba vychádza. V konkrétnom prípade preto nie je vylúčené uvážiť aj iné 

okolnosti, aby bola vyjadrená skutočná škoda. 

Rozdiely medzi občianskoprávnou a pracovnoprávnou úpravou sa prejavujú  

aj pri výbere spôsobu náhrady škody.
270

 Je vždy na rozhodnutí škodcu (či už ním je 

zamestnanec alebo zamestnávateľ), či škodu nahradí uvedením do predchádzajúceho 

stavu – naturálnou reštitúciou alebo poskytnutím peňazí – relutárnou náhradou.
271

  

Ako to však výstižne zhrnul býv. Najvyšší súd ČSSR
272

: „Celkové pojetí právní úpravy 

náhrady škody podle zákoníku práce nasvědčuje tomu, že z hlediska povinnosti nahradit 

škodu je namístě zpravidla náhrada v penězích. Tomu, kdo za škodu odpovídá, se dává 

ovšem i možnost, aby přivodil zánik nároku poškozeného na náhradu škody uvedením  

v předešlý stav.“ Naturálna reštitúcia môže prebehnúť aj bez súčinnosti s poškodeným, 

inokedy bude naopak jeho súčinnosť nevyhnutná.
273

 Súd v inom prípade konštatoval 
274

, 

že naturálna reštitúcia je ponúknutá včas, ak zamestnanec v čase, keď sa od neho 

požaduje náhrada škody, prejaví ochotu odčiniť ju uvedením do predchádzajúceho stavu 

a má tiež potrebné predpoklady k tomu, aby škodu odčinil v primeranej lehote.  

Ak zamestnávateľ odmietne takto včas a riadne ponúknuté naturálne plnenie alebo 

odmietne poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, zamestnanec nebude v omeškaní  

so splnením svojho záväzku. Žalobu poškodeného zamestnávateľa na náhradu škody 

v peniazoch, ak je naturálna reštitúcia ešte možná, by preto súd zamietol.  

Povinnosť zamestnávateľa požadovať náhradu škody, ktorá platila za účinnosti 

predch. Zákonníka práce, súčasný kódex pracovného práva nepozná.
 275
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 Ustanovenie § 442 odst. 2 Obč. zák. umožňuje poškodenému požiadať o naturálnu reštitúciu, avšak za 

predpokladu, že je možná a účelná.  
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 Viď ust. § 257 odst. 1 Zák. práce in fine 
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 Viď Sborník III, str. 77 
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1.6.1994. 



 

72 

 

Ponecháva sa na jeho rozhodnutí, či bude od zamestnanca skutočne požadovať náhradu 

ním spôsobenej škody. Rovnako aj určenie výšky požadovanej náhrady, samozrejme  

pri dodržaní zákonných limitov, záleží na  zamestnávateľovi.
276

  

Zákonný postup pre prejednanie výšky náhrady škody so zamestnancom stanoví  

ust. § 263 Zák. práce. Cieľom je umožniť uzatvorenie dohody o spôsobe náhrady škody. 

Síce, podľa znenia uvedeného paragrafu, je zamestnávateľ povinný prejednať  

so zamestnancom výšku požadovanej náhrady škody a oznámiť mu ju písomne
277

, 

spravidla najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy bolo zistené, že škoda vznikla 

a že za ňu zamestnanec zodpovedá, v súdnej praxi nie sú pochybnosti o tom, že takýto 

postup
278

 má iba poriadkovú povahu a nestanoví žiadne osobitné podmienky pre ďalšie 

uplatňovanie nároku na náhradu škody.
279

 Nedodržanie uvedeného zákonného postupu 

má však dôsledky na splatnosť zamestnávateľovho nároku na náhradu škody. 

V konkrétnom prípade by tak išlo o nárok, ktoré splatnosť ešte nenastala a ktorá nastane 

až po troch dňoch odo dňa, kedy bola zamestnancovi doručená žaloba a rovnako  

až uplynutím tejto lehoty by nastali i dôsledky omeškania.
280

  

Zmienené oznámenie učinené zamestnávateľom nie je právnym úkonom,  

na základe ktorého by vznikol právny vzťah, samé o sebe je preto bez právneho 

významu. Faktický význam však nadobudne v prípade, ak zamestnanec považuje 

zamestnávateľom uplatnenú požiadavku za oprávnenú a uzná svoj záväzok k náhrade 

škody.
281

  

Písomné a oprávnenému účastníkovi adresované uznanie nároku na náhradu 

škody oproti tomu už jednostranným právnym úkonom je. Toto uznanie je 

predpokladom pre uzatvorenie dohody o spôsobe náhrady škody.
282

 Je potrebné označiť 
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 Viď ust. § 262 Zák. práce, veta prvá  
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dôvody uznania tak, aby bolo jednoznačné, akého nároku sa uznanie týka, prípadne 

v akých skutkových okolnostiach nárok spočíva.
283

 Spôsobuje, že premlčacia lehota 

bude dlhšia, než u neuznaných nárokov.
284

 K povahe a významu uznania záväzku 

zamestnancom sa vyjadril aj Najvyšší súd ČR
285

: „Uznání závazku zaměstnancem 

nahradit škodu v určené (zaměstnavatelem požadované) výši je předpokladem pro 

uzavření dohody podle ustanovení § 185 odst. 3 zákoníku práce
286

, jejíž význam pro 

zaměstnavatele spočívá v tom, že v případě soudního sporu usnadňuje postavení 

zaměstnavatele z hlediska dokazování (...). Uznání závazku k náhradě škody (...) není 

samostatným zavazovacím důvodem a ani se jím nezakládá domněnka o existenci dluhu 

v době uznání (...).“ Podľa Najvyššieho súdu takéto uznanie nemení nič na skutočnosti, 

že právnym dôvodom vzniku tohto záväzku môže byť iba zavinené protiprávne jednanie 

zamestnanca, s ktorým Zák. práce spája zodpovednosť za škodu. 

Z judikatúry najvyšších súdov
287

 vyplýva, že je potrebné dôsledne rozlišovať 

medzi jednostranným uznaním záväzku k náhrade škody a dohodou o narovnaní. Súdy 

totiž dovodili, že ak po oznámení výšky požadovanej náhrady škody a ešte skôr,  

než zamestnanec uzná svoj záväzok k náhrade škody a pristúpi na dohodu o spôsobe jej 

úhrady, dôjde medzi účastníkmi k jednaniu, ktorým si vyjasňujú svoje rozdielne 

stanoviská, napr. k otázke zodpovednosti, jej rozsahu, výške škody či príčinnej 

súvislosti, pôjde o dohodu, ktorou si upravujú nároky medzi nimi sporné. S touto 

dohodou je spojený významný právny dôsledok, a to zánik pôvodného záväzku a jeho 

nahradenie novým záväzkom, ktorého právny dôvod už však spočíva v dohode 

o narovnaní a nie v zodpovednosti za spôsobenú škodu.  

Špecifikom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu je jej šírka. Zamestnávateľ 

je tak za škodu spôsobenú zamestnancovi zodpovedný aj vtedy, keď sám právne 

predpisy neporušil, ale protiprávneho úkonu, následkom ktorého zamestnanec utrpel 

škodu, sa dopustila iná, tretia osoba.
288

 V takýchto prípadoch sa jedná o tzv. stret dvoch 
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 NOVOTNÝ, Z. in BĚLINA, M. Op. cit. sub. 281 
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 Viď ust. § 110 odst. 1 Obč. zák., veta druhá 
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 Uznesenie NS ČR zo dňa 14.5.2004, sp. zn. 21 Cdo 2697/2003 (Soubor sv. 29: C 2578) 
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 Teraz ust. § 263 odst. 2 Zák. práce 
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 Viď uznesenie NS ČR zo dňa 14.5.2004, sp. zn. 21 Cdo 2697/2003 alebo rozhodnutie býv. NS ČSSR 

zo dňa 28.3.1968, sp. zn. 6 Cz 7/68 (R 97/1968 civ.) 
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 To pripadá do úvahy najmä v prípadoch upravených ust. §§ 265 odst. 1 a 267 Zák. práce. 
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zodpovedností upravených rozdielnymi právnymi predpismi, teda pracovnoprávnej 

a občianskoprávnej zodpovednosti, kde sa zamestnancovi dáva právo zvoliť si, proti 

ktorému zo zodpovedných subjektov bude požadovať náhradu škody. Z pohľadu 

zamestnanca je však výhodnejšie, ak sa náhrady škody domáha na zamestnávateľovi, 

nakoľko v prípade občianskoprávnej zodpovednosti za škodu sa síce zavinenie škodcu 

vo forme nevedomej nedbanlivosti predpokladá, ale do úvahy prichádza jeho vyvinenie 

sa. Ustanovením § 271 Zák. práce, upravujúcim regresný nárok, je zamestnávateľovi 

umožnené domôcť sa toho, čo uhradil z titulu svojej objektívnej zodpovednosti. 

Zmienené ustanovenie stanoví, že zamestnávateľ má právo na náhradu voči pôvodnému 

škodcovi, teda voči tomu, kto poškodenému zamestnancovi zodpovedá za škodu podľa 

Obč. zák. Nevyhnutnou podmienkou uplatnenia regresného nároku je,  

aby zamestnávateľ dokázal, že subjekt zodpovedný podľa Obč. zák. má skutočne 

zodpovednosť i jej rozsah.
289

 Platí však, že zamestnávateľ sa naspäť nedomôže toho,  

čo poškodenému zamestnancovi plnil nad rámec občianskoprávnej zodpovednosti 

pôvodného škodcu.
290

  

Ustanovenie § 271 sa rovnako týka tých regresných nárokov zamestnávateľa, 

ktoré pramenia z náhrady škody na zdraví v prípade, že nedošlo k pracovnému úrazu, 

ani sa nejedná o chorobu z povolania, teda tam, kde zamestnávateľ zodpovedá za škodu 

v rámci jeho všeobecnej zodpovednosti.  

Pre problematiku stretu týchto dvoch druhov zodpovedností sú významné závery 

vyplývajúce z rozsudku
291

 býv. Najvyššieho súdu SSR zo dňa 25.6.1979,  

sp. zn. 1 Cz 85/79. Podľa neho samotná existencia nároku poškodeného voči 

zamestnávateľovi nijako nevylučuje jeho nárok voči subjektu zodpovednému podľa 

Obč. zák., oba nároky tak popri sebe obstoja a poškodený ich môže uplatniť voči tomu 

zo zodpovedných subjektov, ktorého si sám vyberie. Uplatnenie nároku voči jednému  

z nich nevylučuje uplatnenie nároku na náhradu tej istej škody voči druhému. K otázke 

zániku nároku sa ďalej vyjadril takto: „Nárok poškodeného voči škodcovi nezaniká  
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 JAKUBKA, J.,HLOUŠKOVÁ, P., HOFMANNOVÁ, E., KNEBL, P., SCHMIED, Z., 

TOMANDLOVÁ, L., TRYLČ, L. Zákoník práce. Prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s 

komentářem k 1.1.2011. 5 aktualizované vydání. Český Těšín : ANAG, 2011, str. 384 
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 Zamestnávateľ tak nemá nárok napr. na vyplatenie jednorázového odškodnenia pozostalých.  
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 R 11/1982 
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už tým, že poškodený uplatnil nárok voči zamestnávateľovi, ale až tým, že zamestnávateľ 

tento nárok uspokojil a až od tohto okamihu vzniká zamestnávateľovi nárok voči 

škodcovi. Nemôže teda dôjsť k situácii, že by škodca súčasne zodpovedal  

aj poškodenému aj jeho zamestnávateľovi.“ V posudzovanom prípade boli oba nároky 

uplatnené jedinou žalobou, Najvyšší súd SSR sa vyslovil za správnosť uvedeného 

postupu, najmä z hľadiska procesnej ekonomiky a ochrany poškodeného pred 

eventuálnym nebezpečenstvom premlčania. Vytkol však súdu, ktorý vo veci 

rozhodoval, že u oboch žalovaných vyslovil solidaritu ich záväzku, keď mal správne 

uviesť, že plnením jedného zo žalovaných zaniká v rozsahu tohto plnenia povinnosť 

druhého žalovaného.  

Ak by zamestnávateľ uhradil zamestnancovi škodu po tom, čo bola uhradená 

pôvodným škodcom, nemohol by sa už domáhať náhrady prostredníctvom regresu, 

svoje právo by ale mohol úspešne uplatniť proti poškodenému zamestnancovi z titulu 

bezdôvodného obohatenia.
292
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 HOCHMAN, J. in KOTTNAUER, A. et. al. Zákoník práce – komentář s judikaturou. Podle stavu k 1. 
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6. Moderačné právo súdu 

Súdom priznaná náhrada škody nemusí vždy v konečnom dôsledku zodpovedať 

tomu, čo od zamestnanca požadoval zamestnávateľ, dôvodom je oprávnenie súdu znížiť 

výšku požadovanej náhrady škody v konkrétnom prípade, ktoré mu priznáva  

ust. § 264 Zák. práce. Právna teória hovorí o tomto práve ako o tzv. moderačnom, 

zmierňovacom práve (ius moderandi). Súčasné znenie predmetného ustanovenia  

je pomerne stručné, jeho použitie závisí predovšetkým na posúdení otázky, čo budú 

v rozhodovanom prípade predstavovať „důvody zvláštního zřetele hodné“. Ust. § 264  

je zaradené na záver spoločných ustanovení o zodpovednosti zamestnanca za škodu, 

a preto je použiteľné, bez rozdielu, na akýkoľvek druh tejto zodpovednosti.
293

 Úprava 

zmierňovacieho práva v Zák. práce nerozlišuje medzi formami zavinenia tak, ako to 

robí ust. § 450 Obč. zák., ktoré výslovne vylučuje moderáciu náhrady škody, pokiaľ 

bola spôsobená úmyselne.
294

 Napriek tomu je možné sa domnievať, že úmyselne 

spôsobená škoda bude v praxi zmierňovaná iba výnimočne.
295

  

Zníženie výšky náhrady škody týmto spôsobom prirodzene neprichádza  

do úvahy pri zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi,  

kde sa naplno uplatňuje reparačná funkcia pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu. 

Úlohou moderačného práva je docieliť, aby priznaná náhrada škody vyjadrovala 

v konkrétnom prípade s prihliadnutím k individuálnym okolnostiam to, čo je možné  

od zamestnanca spravodlivo požadovať.
296

  

Súd je pri svojom rozhodovaní povinný zvažovať použitie zmierňovacieho práva 

vždy aj bez návrhu, a to na základe skutočností, ktoré pred ním vyšli najavo, pretože, 

ako prizvukuje Najvyšší súd ČR v rozsudku zo dňa 25. 11. 2004,  
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 K používaniu moderačného práva súdmi u jednotlivých typov zodpovednosti sa vyjadril býv. NS SSR 

nasledovne: „K zníženiu náhrady škody dochádza v praxi súdov častejšie v prípadoch hmotnej 

zodpovednosti (…), zriedkavejšie v prípadoch zodpovednosti podľa ustanovenia § 172 Zák. práce (pozn.: 

terajší § 250 Zák. práce) a len celkom výnimočne v prípadoch uplatňovania náhrady škody podľa 

Občianskeho zákonníka.“  

Viď stanovisko býv. NS SSR, Cpj 50/75 (R 12/1976 civ.) 
294

 Predch. Zák. práce však v ust. § 183, ktorým taktiež umožňoval moderáciu výšky náhrady škody, 

výslovne vylučoval jej použitie v prípadoch úmyselne spôsobenej škody. 
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 POKORNÝ, M., HOCHMAN J. Odpovědnost za škodu v právu občanském a pracovním. 3. 
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 Viď Závery býv. NS ČSR zo správy o rozhodovaní súdov o náhrade škody zo dňa 5.12.1979, sp. zn. 
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sp. zn. 21 Cdo 1330/2004, ustanovenie o moderačnom práve je súčasťou celkovej 

skutkovej podstaty upravujúcej povinnosť zamestnanca k náhrade škody. Najvyšší súd 

tu nezdieľal názor vyjadrený odvolacím súdom o tom, že východiskom rozhodnutia 

o použití moderačného práva môže byť výlučne úvaha založená na tom, do akej miery 

uniesol zamestnanec bremeno tvrdenia a dôkazné bremeno, naopak zdôraznil,  

že „(s)oud může přihlédnout (...) ke skutečnostem, které v řízení vyšly najevo (...)  

v jiných souvislostech, aniž by je účastníci uváděli“.
297

  

Napriek tomu, že sa aplikácia ust. § 264 môže na prvý pohľad javiť ako 

jednoduchá a bezproblémová, záležiaca iba na úvahe súdu, je potrebné si uvedomiť 

širšie súvislosti týkajúce sa postavenia tejto normy medzi ostatnými právnymi normami 

upravujúcimi zodpovednosť zamestnanca za škodu. Prvou z nich je nezameniteľnosť 

okolností, ktorých prítomnosť odôvodňuje zníženie náhrady škody s okolnosťami, ktoré 

majú za následok obmedzenie zodpovednosti zamestnanca, či už preto, že za škodu 

bude súčasne spoluzodpovedať zamestnávateľ alebo iný zamestnanec.
298

  

Vo svojom rozsudku zo dňa 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1958/2004, riešil Najvyšší súd 

ČR práve tento druh pochybenia pri použití ius moderandi. Na základe preskúmania 

rozhodnutia odvolacieho súdu uzavrel, že použitie moderačného práva prichádza  

do úvahy až po zistení výšky škody, za ktorú zamestnanec zodpovedá podľa ust. § 250 

odst. 1, pričom k tomuto záveru je nevyhnutné vec posúdiť aj z hľadísk ust. §§ 250 odst. 

2 a 257 odst. 4 a 5 (pojednávajúcich o obmedzení jeho zodpovednosti), ktoré tak 

nemôžu byť súčasne dôvodom zníženia náhrady škody v zmysle ust. § 264.
299

  

Na tomto mieste je vhodné poukázať ešte na uznesenie Krajského súdu v Ostrave  

zo dňa 6. 8. 1998, sp. zn. 16 Co 131/98. Ako z uznesenia výplýva, súd prvého stupňa 

                                                           
297

 Odvolací súd, narozdiel od súdu prvého stupňa, nevidel dôvod pre použitie moderačné práva, nakoľko 
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že žalovanej tiež v zmysle ust. § 118a odst. 1 a 3 OSŘ neposkytol potrebné poučenie o jej povinnosti 

tvrdenia a dôkaznej povinnosti, konanie tým zaťažil vadou, ktorá mohla mať za následok nesprávne 

rozhodnutie vo veci.  Odvolací súd následne toto pochybenie nenapravil.  
298
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 Odvolací súd vychádzal z paušálnej úvahy, že žalovaná sama zodpovedá zo vzniknutú škodu, pretože 

z titulu funkcie tajomníčky mestského úradu vystupovala v pozícii štatutárneho zástupcu zamestnávateľa, 

nevysporiadal sa s tým, či sa na porušení pracovnoprávnych predpisov nepodieľal tiež zamestnávateľ 

alebo iní vedúci zamestnanci a zistením, že žalovaná konala s vedomím a za súhlasu vtedajšieho starostu, 

nahrádzal nedostatok posúdenia veci z týchto hľadísk použitím moderačného práva.  



 

78 

 

pochybil v tom, že neposúdil existenciu príčinnej súvislosti medzi vznikom schodku 

a porušením prevenčných povinností zamestnávateľa a aj napriek tomu rozhodol o tom, 

že sa zamestnanci zbavili zodpovednosti vo výške 70 %. Krajský súd v Ostrave došiel  

k záveru, že v prípade, keď na základe tvrdených skutočností nebude plne preukázaná 

príčinná súvislosť medzi vznikom škody a okolnosťami, ktoré mohli mať za následok 

vznik škody, môže k nim súd prihliadnuť ako k okolnostiam, za ktorých došlo 

ku vzniku škody iba pri úvahách ohľadne použitia moderačného práva.  

Druhou a nemenej podstatnou skutočnosťou, ktorú je potrebné vziať do úvahy, 

je okamih použitia moderačného práva. V jednom z prípadov rozhodovaných 

Najvyšším súdom
300

 postupoval odvolací súd nesprávne, keď zistenú výšku škody 

najprv znížil na zákonom stanovenú hranicu použitím ust. § 257 odst. 2 a až následne 

pristúpil k moderácii. Podľa Najvyššieho súdu by takéto znižovanie pod zákonný limit 

mohlo byť v niektorých prípadoch v rozpore s požiadavkou zákona, aby moderácia bola 

primeraná. Správne mal podľa neho odvolací súd zistenú výšku škody najprv prípadne 

znížiť o tú časť, za ktorú zodpovedá zamestnávateľ (§ 250 odst. 2 a § 257 odst. 4), 

uvážiť, či za časť škody nezodpovedá tiež iný zamestnanec (§ 257 odst. 5) a až následne 

vec posúdiť z hľadiska moderačného práva súdu. Úplne nakoniec bolo možné skúmať, 

či takto určená výška škody nepresahuje zákonom stanovený limit v zmysle ust. § 257 

odst. 2.
301

 K procesnej stránke veci dodáva: „Závěry o jednotlivých důvodech snížení 

povinnosti k náhradě škody je zároveň třeba od sebe odlišit a na základě provedeného 

dokazování zdůvodnit.“ 

Zákonník práce ani demonštratívne neuvádza, ktoré okolnosti je možné 

považovať za dôvody hodné osobitného zreteľa.
302

 Najvyšší súd ČR vo svojich 

rozhodnutiach k povahe ust. § 264 uvádza: „Ustanovení (...) patří k právním normám  

s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž hypotéza 

není stanovena přímo právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle 
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 11. 3. 2010, sp. zn. 21 Cdo 81/2009 
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 Z toho vyplýva, že ak by takto určená výška škody presahovala zákonom stanovenú hranicu, 

moderácia by sa prakticky neprejavila. 
302

 Predch. Zák. práce v znení do 30.5.1994 však takéto vymedzenie obsahoval. Podľa ust.  

§ 183 odst. 2 mal súd prihliadať „zejména k pracovníkovu poměru k práci a k socialistickému vlastnictví, 

ke společenskému významu škody, k tomu, jak k ní došlo, a k osobním a hospodářským poměrům 

pracovníka.“ 



 

79 

 

svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy  

ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností.“
303

 

Napriek ustálenosti judikatúry v tomto smere, z rozsudku Najvyššieho súdu ČR 

zo dňa 8. 1. 2008, sp. zn. 21 Cdo 674/2007, vyplýva, že žalovaní zamestnanci  

vo svojom dovolaní považovali za otázku zásadného právneho významu posúdenie 

charakteru okolností vedúcich k použitiu moderačného práva. Najvyšší súd však dospel 

k záveru, že odvolací súd náležito prihliadol ku všetkým významným okolnostiam, 

konkrétne, že zvážil charakter škody a správne zohľadnil skutočnosť, že jeden  

zo žalovaných bol prevažnú časť inventárneho obdobia v pracovnej neschopnosti i to, 

že túto skutočnosť nebolo možné primerane vyjadriť pri stanovení jeho podielu  

na schodku postupom podľa ust. § 260 odst. 1 a 2 Zák. práce.
304

 V prospech žalovaných 

na druhej strane nepovažoval okolnosť, že boli s výsledkami prvej inventúry 

oboznámení s časovým odstupom a že neboli prítomní kontrole výsledkov inventúry, 

pretože, ako už pred ním uviedol i odvolací súd, zoznámenie sa s výsledkom inventúry 

nemohlo mať žiaden vplyv na zistenú výšku schodku.  

Aj v rozsudku zo dňa 6.2.2007, sp. zn. 21 Cdo 1238/2006, vyjadril Najvyšší súd 

súhlas s postupom odvolacieho súdu. Ako uviedol, odvolací súd správne zvážil najmä 

charakter škody a tiež osobné, sociálne a majetkové pomery žalovanej, nezabudol 

správne zohľadniť skutočnosť, akým spôsobom sa náhrada škody dotkne povinnej 

zamestnankyne a prihliadnuť na druhej strane k okolnosti, aký význam bude mať 

neuhradenie škody pre zamestnávateľa. Za správny ďalej považoval postup súdu, ktorý 

okolnosť, že škoda mala byť spôsobená nedbanlivosťou žalovanej, nehodnotil zároveň 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa pre zníženie jej povinnosti k náhrade škody.  

Nakoniec aj v nasledujúcom rozhodnutí
305

 potvrdil Najvyšší súd ČR postup, 

ktorým odvolací súd prihliadal ku hľadiskám odôvodňujúcim zníženie náhrady škody, 

keď za okolnosť mimoriadneho zreteľa, na rozdiel od súdu prvého stupňa, nepovažoval 

sociálnu situáciu žalovanej, spočívajúcu v poberaní výživného na dve deti (nakoľko  
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 Viď napr. rozsudok NS ČR zo dňa 25.11.2004,  sp. zn. 21 Cdo 1330/2004  
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 18. 3. 2010, sp. zn. 21 Cdo 603/2009 
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ide o celkom bežnú situáciu). Najvyšší súd svoje rozhodnutie uzatvoril s tým, že dôvody 

pre mimoriadne zníženie náhrady škody v danom prípade neboli dané tiež 

s prihliadnutím ku výške vzniknutej škody (tá činila vyše 180.000,- Kč) v porovnaní 

s výškou povinnosti žalovanej zo zákona limitovanou na 4,5 násobok jej priemerného 

mesačného zárobku (vyše 70.000,- Kč).  

Naproti tomu, v inom rozhodnutí
306

 bolo odvolaciemu súdu Najvyšším súdom 

vytknuté, že vychádzal iba z paušálnej úvahy a nekonkretizoval, ktoré okolnosti 

zvažoval pri použití moderácie, naopak iba všeobecne uviedol, že po zhodnotení 

všetkých okolností vzniku škody je v nich možné vidieť dôvody hodné osobitného 

zreteľa. Najvyšší súd v tomto prípade nepovažoval ľahkomyselné jednanie žalovaného 

ani mylne zhodnotené riziko, do ktorého žalovaný vstúpil, za dôvody pre moderáciu. 

Chybný bol aj záver odvolacieho súdu, keď okolnosť, že žalovaný o svojom postupe 

informoval svojho nadriadeného a nestretol sa s jeho výslovným nesúhlasom, považoval 

za dôvod pre zmiernenie náhrady škody. Najvyšší súd však správne upozornil na to,  

že v tomto prípade išlo o skutkovú okolnosť, ktorá už bola dôvodom pre pomerné 

obmedzenie zodpovednosti zamestnanca, a to z dôvodu spoluzavinenia zamestnávateľa. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
306

 Rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 13.10.2011, sp. zn. 21 Cdo 2511/2010 
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7. Premlčanie práva na náhradu škody 

Klasická rímskoprávna zásada „vigilantibus iura scripta sunt“ – bdelým patria 

práva, nachádza svoj výraz v inštitúte premlčania. Ako každé majetkové právo
307

,  

tak i právo na náhradu škody podlieha premlčaniu.
308

 I keď má premlčanie práva  

za následok zhoršenie právneho postavenia poškodeného, ako strany postihnutej 

vzniknutou škodou, sleduje významný účel, ktorým je odstránenie neistoty v existencii 

dlhotrvajúcich právnych vzťahov, ak oprávnený o svoje práva neprejavuje záujem.
309

 

Pre poškodeného je preto potrebné uvedomiť si, že súdna vynútiteľnosť jeho práva  

nie je časovo neobmedzená a plynutie času, v podobe premlčacích lehôt, má pre ňu 

významné právne dôsledky.  

Po uplynutí premlčacej lehoty a následnom uplatnení námietky premlčania, 

stráca právo svoju podstatnú zložku, ktorou je nárok s úspechom sa dovolať svojho 

porušeného práva súdnou cestou a ďalej už existuje iba ako tzv. naturálna obligácia – 

súdne nevynútiteľné právo. Naproti tomu, v premlčacej lehote neuplatnené právo, 

u ktorého však nebola vznesená námietka premlčania, sa síce považuje z objektívneho 

hľadiska za premlčané, no žalovaný je napriek tomu povinný právo na náhradu škody 

uspokojiť.
310

 Premlčacia lehota patrí k lehotám hmotnoprávnej povahy, k jej zachovaniu 

sa preto vyžaduje, aby žaloba na náhradu škody bola doručená súdu najneskôr  

v posledný deň lehoty.
311

 

Uplynutie premlčacej lehoty dáva v prípade súdneho sporu žalovanému možnosť 

brániť sa uplatnenému nároku na náhradu škody námietkou premlčania, ktorej dôvodné 

vznesenie vedie k zamietnutiu žaloby. Námietka premlčania je plne v dispozícii 

žalovaného, súd nie je oprávnený prihliadať k nej ex offo.  

                                                           
307

 Samozrejme, s výnimkou vlastníckeho práva, viď ust. § 100 odst. 2 Obč. zák.  
308

 Pre pracovnoprávnu oblasť stanoví ust. § 389 Zák. práce, ktoré z práv majetkovej povahy premlčaniu 

nepodliehajú. Práva na jednotlivé plnenia z nich vyplývajúce sa však premlčujú. 
309

 PUTNA, M. in BĚLINA, M. et al. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, str. 

895 
310

 PUTNA, M. in BĚLINA, M. Op. cit. sub. 309 
311

 Narozdiel od procesnoprávnych lehôt, u ktorých stačí, ak je žaloba (iný procesný úkon) v posledný 

deň lehoty odovzdaná k poštovej preprave. 



 

82 

 

Uplatnenie námietky mimo súdny proces, či už pred zahájením konania, po jeho 

skončení alebo mimo konanie, je bez právnych účinkov.
312

 Pre súdne konanie  

vo veciach náhrady škody býva typické rozhodovanie o základe uplatneného práva 

medzitýmnym rozsudkom. V týchto prípadoch je možnosť vznesenia námietky 

premlčania ohraničená iba do doby, kedy medzitýmny rozsudok nadobudne 

právoplatnosť, v nasledujúcom konaní o výške náhrady škody ju už preto vzniesť 

nemožno.
313

  

Inštitút premlčania je aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov upravený  

Obč. zák.
314

 Premlčanie práva na náhradu škody, pokiaľ ide o počiatok plynutia 

premlčacej lehoty aj jej trvanie, upravuje Obč. zák. zvlášť, a to v ust. § 106. Podľa jeho 

prvého odstavca sa právo na náhradu škody premlčí za dva roky
315

 odo dňa, kedy  

sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Ide o tzv. subjektívnu 

premlčaciu lehotu, závislú na vedomosti poškodeného o rozhodných, právne 

relevantných skutočnostiach. Druhý odstavec zmieneného ustanovenia upravuje  

tzv. objektívnu premlčaciu lehotu v trvaní troch rokov, plynúcu odo dňa, kedy došlo 

k udalosti, z ktorej vznikla škoda
316

. Ak bola škoda spôsobená úmyselne, je jej trvanie 

predĺžené na dobu desiatich rokov. Objektívna lehota sa však neuplatní v prípade,  

ak škoda nastala na zdraví.
317

 Zvlášť, v treťom odstavci zmieneného ustanovenia,  

je upravené plynutie premlčacích lehôt v prípade škody spôsobenej korupčným 

jednaním. Subjektívnou trojročnou a objektívnou desaťročnou lehotou (ktorá začína 

plynúť už odo dňa, kedy došlo ku korupčnému jednaniu) sú viazané prípady, v ktorých 

škoda vznikla porušením právnej povinnosti v dôsledku poskytnutia, ponúknutia alebo 

prisľúbenia úplatku iným, než poškodeným, alebo v dôsledku priameho či nepriameho 

vyžadovania úplatku od poškodeného.   

                                                           
312

 PUTNA, M. in BĚLINA, M. Op. cit. sub. 309  
313

 ŠVESTKA, J., JEHLIČKA, O., ŠKÁROVÁ, M., SPÁČIL, J. et. al. Občanský zákoník. Komentář. 10. 

jubilejní vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, str. 420 
314

 Viď ust. §§ 100 - 114 Obč. zák. Do novely uskutočnenej z. č. 365/2011 bola úprava premlčania 

obsiahnutá i v Zákonníku práce, aj keď vtedajšie ust. §§ 329 a 331 Zák. práce iba priamo odkazovali na 

(inak subsidiárne použiteľné) ustanovenia Obč. zák.  
315

 Výnimkou je spôsobenie škody korupčným jednaním, subjektívna premlčacia lehota je predĺžená na tri 

roky. 
316

 Je ňou buď protiprávny úkon alebo zákonom kvalifikovaná škodná udalosť.  
317

 Viď znenie ust. § 106 odst. 2 in fine. Ako vyplýva napr. z odôvodnenia rozsudku NS ČR zo dňa 

26.7.2007, sp. zn. 21 Cdo 2423/2006, subjektívny počiatok lehoty je daný predovšetkým povahou práva 

na náhradu škody na zdraví, pretože následky samotnej škodnej udalosti sa môžu prejaviť (a tiež veľmi 

často prejavujú) so značným časovým odstupom. 
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Pre správne rozhodnutie o námietke premlčania je potrebné zistiť, od ktorého 

okamihu začala premlčacia lehota plynúť v konkrétnom prípade. Rozsudok Najvyššieho 

súdu ČR zo dňa 8. 4. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1026/2009, svedčí o nesprávnom postupe
318

 

odvolacieho súdu v tejto právnej otázke. Žalovaný zamestnanec, vodič mestskej 

hromadnej dopravy z povolania, zavinil pod vplyvom alkoholu dopravnú nehodu, 

z ktorej vznikla škoda na ďalších dvoch motorových vozidlách. Vlastníkov 

poškodených vozidiel, za škodu ktorých zodpovedal jeho zamestnávateľ  

ako prevádzkovateľ dopravy, plne odškodnila poisťovňa z titulu zákonného poistenia 

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.  

Kedže zamestnanec spôsobil škodu pri plnení pracovnoprávnych úloh po požití 

alkoholu, zamestnávateľovi vznikla povinnosť nahradiť poisťovni ňou vynaložené 

čiastky. Za udalosť, z ktorej vznikla škoda, relevantnú pre určenie počiatku plynutia 

objektívnej premlčacej lehoty, považoval odvolací súd samotnú dopravnú nehodu. 

S týmto názorom však Najvyšší súd ČR nesúhlasil, nakoľko pojem „udalosť, z ktorej 

vznikla škoda“ znamená nielen porušenie vlastnej právnej povinnosti (pri plnení 

pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním), ktoré viedlo ku vzniku škody,  

ale súčasne (a vedľa toho) aj vznik samotnej škody
319

, v danom prípade zaplatenie 

príslušnej peňažnej čiastky poisťovni. Vo svojom rozhodnutí ďalej pripomína,  

že moment vzniku škody je rozhodujúci aj pre počiatok plynutia subjektívnej 

premlčacej lehoty
320

, pretože zákon aj tu predpokladá, že ku škode už skutočne došlo  

a samotná vedomosť poškodeného, že ku škode ešte len dôjde, tak nestačí. Výstižne 

o nevyhnutnosti vzniku škody pre počiatok plynutia premlčacích lehôt hovorí Najvyšší 

                                                           
318

 V rozhodovanom prípade išlo o chybný výklad pojmu „udalosť, z ktorej vznikla škoda“. 
319

 Tento záver je v zhode s ustálenou súdnou praxou, viď starší rozsudok NS ČR, sp. zn. 1 Cz 29/1990: 

„Pojem události, z níž škoda vznikla (...) zahrnuje nejen protiprávní úkon či právně kvalifikovanou 

událost, které vedly ke vzniku škody, ale i vznik škody samotné.“ 
320

 Rovnaký záver vyplýva aj z rozsudku býv. NS ČSSR, zo dňa 18.2.1974, sp. zn. 5 Cz 12/74 (R 16/1975 

civ.), kde sa v odôvodnení uvádza: „V projednávané věci bylo tedy třeba zjistit, kdy byla regresní 

náhrada podle příkazu žalující organizace státní bankou uhrazena odepsáním příslušné částky z jejího 

účtu (...). Tímto dnem totiž teprve žalující organizaci škoda vznikla a od tohoto dne začala běžet 

jednoroční lhůta stanovená v § 263 odst. 1 zák. práce, když jinak ovšem organizaci bylo známo, kdo za 

tuto škodu odpovídá.“ Alebo viď Sborník IV, str. 632: „Pojem "dozvie sa o škode" (...) vyjadruje nielen 

vedomosť poškodeného o protiprávnom úkone alebo udalosti, ktorou bola škoda spôsobená, ale aj o tom, 

že vznikla majetková újma určitého druhu a rozsahu, ktorú možno natoľko objektívne vyjadriť (vyčísliť) v 

peniazoch, aby poškodený mohol svoj nárok na náhradu škody uplatniť aj na súde. Začiatok plynutia 

subjektívnej doby môže byť rozdielny vo vzťahu k vedomosti poškodeného o škodcovi a k jeho vedomosti o 

škode.“ 
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súd i v odôvodnení iného svojho rozhodnutia
321

: „Teprve od okamžiku vzniku škody 

(jako jednoho z předpokladů odpovědnosti za škodu v pracovněprávních vztazích) lze 

totiž uvažovat o vzniku nároku, jako právní možnosti uplatnit své subjektivní právo, tj. 

domáhat se právní ochrany jeho realizace.“  

V nasledujúcom rozhodnutí
322

 sa naopak stala predmetom sporu medzi stranami 

otázka určenia okamihu, od ktorého začala plynúť subjektívna premlčacia lehota. 

Odvolací súd pri svojom rozhodovaní o dôvodnosti námietky premlčania dospel 

k záveru, že nebolo ničím dokázané, že by ku dňu podania žaloby prebehla dvojročná 

subjektívna premlčacia lehota. Najvyšší súd vyjadril s odvolacím súdom súhlas v tom, 

že za okamih, kedy sa poškodený dozvie o tom, že mu vznikla škoda, je potrebné 

považovať zistenie skutkových okolností, z ktorých je možné dovodiť vznik 

konkrétneho nároku na náhradu škody. O identite subjektu zodpovedného
323

 za škodu  

sa zase podľa Najvyššieho súdu poškodený dozvie vtedy, ak získa vedomosť o takých 

skutkových okolnostiach, ktoré môžu založiť dôvod pre záver o zodpovednosti 

zamestnanca, pričom zistenie týchto skutočností sa nemusí rovnať istote v bežnom 

zmysle slova a postačí, aby skutkové okolnosti boli spôsobilé takýto záver 

o zodpovednosti zamestnanca učiniť. Rovnako súhlasil s názorom odvolacieho súdu,  

že „(p)ři zkoumání, kdy se poškozený dověděl o škodě a o tom, kdo za ní odpovídá (...), 

je třeba vycházet z prokázané vědomosti poškozeného; pouhá možnost dovědět  

se rozhodné skutkové okolnosti nepostačuje“. 

Plynutie subjektívnej premlčacej lehoty je viazané na súčasnú existenciu oboch 

znalostí, znalosti toho, že vznikla škoda i znalosti subjektu za ňu zodpovedného a bude 

závisieť aj konkrétneho druhu zodpovednosti za škodu, či znalosť zodpovedného 

subjektu môže spadať v jedno so znalosťou vzniku škody, ako to vyplýva z rozhodnutia 

býv. Najvyššieho súdu ČSR, sp. zn. 3 Cz 1/70. Ten dospel k záveru, že pokiaľ ide 

o zodpovednosť za schodok, je možné spravidla okamih znalosti zodpovedných osôb 

stotožniť s okamihom znalosti škody, pretože okruh zodpovedných osôb je v tomto 

                                                           
321

 Uznesenie NS ČR zo dňa 11.8.2009, sp. zn. 21 Cdo 3207/2008. V tomto prípade odvolací súd dovodil 

správne, že iba doručenie výzvy k plneniu z ručiteľského oprávnenia nezaložilo plynutie subjektívnej 

premlčacej lehoty, pretože týmto oznámením ešte nemohlo dôjsť ku škode, ktorá nastala v majetkovej 

sfére poškodeného. 
322

 Rozsudok NS ČR zo dňa 11.8.2009,  sp. zn. 21 Cdo 2037/2008 
323

 Pričom je potrebné poznamenať, že zodpovedným  subjektom  nemusí byť vždy priamy škodca.  
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prípade určený už samotnou dohodou o zodpovednosti. Ako ďalej uviedol, oproti tomu 

pri tzv. všeobecnej zodpovednosti za škodu, nemožno vylúčiť možný časový rozdiel 

medzi oboma rozhodujúcimi okamihmi.  

Už vyššie bolo spomenuté, že právo na náhradu škody (pokiaľ sa nejedná 

o škodu na zdraví) sa premlčuje v dvoch zákonom stanovených lehotách –  

tzv. subjektívnej a objektívnej premlčacej lehote. Aj keď obe z lehôt majú svoj počiatok  

a dobu plynutia zákonom určené odlišne, nemožno zabúdať na ich vzájomné prepojenie, 

o čom vypovedá aj rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 26. 7. 2007,  

sp. zn. 21 Cdo 2423/2006 
324

. Najvyšší súd v ňom vytýkal odvolaciemu súdu, že vo 

svojich úvahách opomenul, že predmetom konania nebola náhrada škody na zdraví,  

ale náhrada škody, ktorá žalobcovi vznikla tým, že mu žalovaný nevystavil potvrdenie 

o zamestnaní. „Za tohto stavu proto bylo třeba zabývat se nejen tím, zda nárok žalobce 

byl uplatněn v subjektivní lhůtě, nýbrž především tím, zda k jeho uplatnění došlo v rámci 

lhůty objektivní, která – s ohledem na to, že je delší než subjektivní lhůta – představuje 

z hlediska promlčení (...) nejzazší mez, kterou nelze v žádném případě překročit.“   

Svoje rozhodnutie uzatvára tým, že nárok na náhradu škody je potrebné uplatniť v dobe,  

kedy ešte plynú obe z lehôt, teda lehota objektívna a v jej rámci subjektívna lehota.   

Pozoruhodný záver ku vzťahu súdneho rozhodovania o náhrade škody 

a vznesenej námietky premlčania prináša stanovisko
325

 býv. Najvyššieho súdu ČSSR  

zo dňa 26.4.1983, sp. zn. Sc 2/83. Vyplýva z neho, že k zamietnutiu žaloby na náhradu 

škody v dôsledku dôvodne vznesenej námietky premlčania môže dôjsť aj bez toho,  

aby sa súd zaoberal tým, či je v konkrétnom prípade daná zodpovednosť za škodu, 

prípadne výškou škody. Dôvody uvedeného postupu podľa súdu vyplývajú z účelu 

občianskeho súdneho konania, ktorým je rozhodnúť na základe účelne a hospodárne 

zisteného skutkového stavu, či je možné žalobe vyhovieť alebo nie, teda rozhodnúť,  

či právo na náhradu škody je súdne vynútiteľné. Ak je táto vynútiteľnosť odvrátená 

dôvodnou námietkou premlčania, nemôže byť už z tohto dôvodu uplatnené právo 

súdom priznané.   

                                                           
324

 Uverejnený pod č. 159 v časopise Soudní judikatura, ročník 2007. 
325

 R 29/1983 civ. 
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Právo na náhradu škody je možné podľa okolností prípadu, za ktorých ku škode 

došlo, uplatniť už v trestnom alebo priestupkovom konaní. Ide o tzv. adhézne konanie, 

ktoré poškodenému umožňuje rýchlejšie sa domôcť svojho porušeného práva. Ak však 

nedôjde k priznaniu náhrady škody už v adhéznom konaní, býva poškodený so svojím 

nárokom odkázaný na občianskoprávne súdne konanie. K zachovaniu plynutia 

premlčacej lehoty v takýchto prípadoch sa viaže nasledujúce súdne rozhodnutie
326

.  

Bola ním posudzovaná situácia, kedy žalobca po pripojení sa so svojím nárokom  

na náhradu škody k trestnému konaniu v jeho riadnom pokračovaní síce nebránil,  

ale žalobu (na uspokojenie rovnakého nároku) v občianskom súdnom konaní nepodal 

bezprostredne po skončení predchádzajúceho konania.
327

 Sporným sa stalo posúdenie 

otázky riadneho pokračovania v konaní v týchto prípadoch. Podľa Najvyššieho súdu, 

odvolací súd správne vychádzal z toho, že v týchto prípadoch je potrebné vyhodnotiť,  

či žaloba v občianskom súdnom konaní bola podaná v primeranej lehote po skončení 

predchádzajúceho konania, a že toto hodnotenie vždy závisí na konkrétnych 

okolnostiach prípadu. Tu však odvolací súd, podľa názoru Najvyššieho súdu, opomenul 

vziať niektoré z okolností do úvahy a tak dospel k nesprávnemu záveru o tom,  

že v danom prípade neboli splnené podmienky riadneho pokračovania v konaní.
328
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 Rozsudok NS ČR zo dňa 13.11.2008, sp. zn. 21 Cdo 2958/2007, uverejnený v Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek 80/2009 
327

 Na takéto prípady dopadá ust. § 112 Obč. zák. o zastavení plynutia premlčacích lehôt, ktorého širší 

výklad umožňuje posudzovať ho aj na tieto prípady.  
328

 Odvolací súd konkrétne opomenul skutočnosť, že žalobcom bolo "dobrovoľné združenie", v ktorom o 

podstatných otázkach rozhodoval kolektívny orgán, ktorý sa ešte pred podaním návrhu v občianskom 

súdnom konaní pokúšal vyriešiť vec mimosúdne, výzvou žalovaného k dobrovoľnému plneniu. 
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Záver 

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo rozobrať právnu úpravu zodpovednosti  

za škodu v pracovnom práve, a to pokiaľ možno v jej širších súvislostiach a priniesť tiež 

pohľad na praktickú aplikáciu jednotlivých právnych ustanovení, o ktorej je práve súdna 

judikatúra schopná podať veľmi fundovaný obraz. V stručnosti sa preto táto práca snaží 

poukázať i na to, akú významnú úlohu zastáva súdne rozhodovanie v podmienkach,  

kde dosiaľ nedošlo k formálnemu uznaniu skutočnosti, že i súdy tvoria právo.   

Je možné konštatovať, že pracovnoprávna úprava zodpovednosti za škodu  

je pomerne stabilná, nakoľko k jej novelizáciám dochádza len zriedka, nevykazuje tak 

ani zásadnejšie zmeny vo vzťahu k predchádzajúcim právnym úpravám. Z tohto dôvodu 

sú i závery prijaté v dávnej minulosti stále použiteľné a rozhodovacia prax sa v určitých 

otázkach na ich základe ustálila natoľko, že v rozhodnutiach (nielen) Najvyššieho súdu 

ČR je možné stretávať sa s odkazmi na judikatúru starú niekoľko desiatok rokov. 

Nakoniec, odlišný stav nepanuje ani v súčasnej komentárovej literatúre či rôznych 

prehľadoch judikatúry.    

V súvislosti s tým vyvstáva otázka, či takto nemenný stav je opodstatnený i do 

budúcnosti a či si súčasná právna úprava zodpovednosti za škodu nezasluhuje väčšiu 

pozornosť, než len legislatívno-technické zmeny, ku ktorým došlo nedávno prijatou  

tzv. veľkou novelou Zákonníka práce, ktorá sa iba veľmi okrajovo dotkla ustanovení  

o náhrade škody. V praxi sa napr. môže javiť ako ďalej neudržateľná vysoká miera 

ochrany zamestnanca a s ňou súvisiaca široko koncipovaná, medzi rôzne veľkými 

zamestnávateľmi nerozlišujúca, zodpovednosť zamestnávateľa. Na porovnanie, veľký 

posun v tomto smere nezaznamenal ani o pár rokov skôr na Slovensku prijatý  

zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, ktorý si rovnako nepredsavzal progresívnejšie 

zmeny v právnej úprave zodpovednosti za škodu a takisto viacmenej len vychádza 

z predchádzajúcej spoločne platiacej právnej úpravy.
329

  

    

                                                           
329

 Za zmienku stojí, že pokiaľ ide o určenie rozsahu náhrady škody, ku ktorej je zamestnanec zo zákona 

povinný, slovenský Zákonník práce rozlišuje v prípade všeobecnej zodpovednosti za škodu medzi 

zamestnancami v pracovnom pomere a zamestnancami pracujúcimi na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, u ktorých výraznejšie limituje ich povinnosť k náhrade škody. 

Viď ust. § 225 odst. 1 z. č. 311/2001 Z.z. 
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Predch. Zák. práce – zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v znení neskorších predpisov  
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Summary 

The aim of this thesis is to give an analysis of liability for damage in the Czech 

labour law, viewed by the practise of the courts. The thesis is composed of seven 

chapters, each of them dealing with different aspects of liability for damage in labour 

law. 

Chapter one is subdivided into two parts. Part one describes liability for damage 

in general and it’s specifics and functions in labour law. Part two deals with how the 

Labour Code governs prevention of damage. Chapter two looks at binding nature of 

case-law in the civil law from a different point of view. 

Chapter three deals with all kinds of the liability of an employee. It is subdivided 

therefore into four parts. The first one that explores General liability of an employee, is 

divided into another six parts, each focused on one of the basic conditions of liability 

for damage in labour law, namely: employment relationship, breach of legal obligation, 

damage, causal connection, fault and performance of working tasks (together with 

following acts in direct connection with it). The following three parts focus on special 

kinds of  the employee’s liability. Part two is concerned with Liability for a shortfall in 

things entrusted to an employee, part three looks at Liability for loss of things entrusted 

to an employee and, eventually, part four biefly mentions Liability for nonperformance 

of the duty to avert damage. Chapter four describes three kinds of the employer’s 

liability for damage. Part one focuses on his General liability, part two on Liability for 

damage to employees‘ things, part three explains his Liability in connection with 

averting damage. 

 Chapter five looks at chosen issues connected with compensation for damage, 

such as amount of damages, ways of compensation for damage, discussing the amount 

of damages required by employer from employee and employer’s right to claim 

damages from the person who is liable under the Civil Code. Chapter six explores the 

use of court’s right to proportionally reduce certain damages due to specific cases.  

Finally, chapter seven is concerned with limitation of actions, the period of 

limitation and issues connected with the use of this legal institute.  
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Abstrakt 

Predmetom tejto diplomovej práce je analýza právnej úpravy zodpovednosti za 

škodu v pracovnom práve pohľadom rozhodovania súdov. Práca sa skladá zo siedmych 

kapitol, každá z nich je venovaná inej stránke problematiky zodpovednosti za škodu 

v pracovnom práve. Prvá kapitola sa delí na dve podkapitoly. Prvá z nich sa zaoberá 

všeobecne pojmom zodpovednosti za škodu a jej funkciami v pracovnom práve. Druhá 

podkapitola sa venuje právnej úprave predchádzania vzniku škôd v Zákonníku práce. 

Druhá kapitola prináša pohľad na nové nazeranie na záväznosť súdneho rozhodovania v 

kontinentálnom type právnej kultúry.  

Tretia kapitola postupne rozoberá jednotlivé druhy zodpovednosti zamestnanca 

za škodu. Prvá podkapitola venujúca sa všeobecnej zodpovednosti sa zaoberá 

jednotlivými predpokladmi vzniku zodpovednosti za škodu. Ďalšie podkapitoly sa 

venujú osobitným druhom zodpovednosti zamestnanca za škodu, konkrétne 

zodpovednosti za schodok na hodnotách zverených zamestnancovi k vyúčtovaniu, 

zodpovednosti za stratu zverených vecí a zodpovednosti za nesplnenie povinnosti k 

odvráteniu škody. Štvrtá kapitola sa zaoberá rozborom troch druhov zodpovednosti 

zamestnávateľa za škodu, jej prvá časť je venovaná jeho všeobecnej zodpovednosti, 

nasledujúca zodpovednosti za škodu na odložených veciach a posledná zodpovednosti 

pri odvracaní škody.  

V poradí piata kapitola sa sústreďuje na vybrané otázky súvisiace s náhradou 

škody, akými sú rozsah a spôsob náhrady, postup prejednania náhrady škody so 

zamestnancom a regresným nárokom zamestnávateľa. Šiesta kapitola sa zaoberá 

používaním moderačného práva súdom. Posledná, siedma kapitola rozoberá 

problematiku premlčania práva na náhradu škody a premlčacích lehôt.  
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