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Úvod 

 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil Pracovněprávní aspekty ochrany 

majetku zaměstnavatele, jelikoţ se dle mého jedná o zajímavou a důleţitou součást 

pracovního práva. Během své právní praxe v advokátní kanceláři jsem byl svědkem 

častých sporů týkajících se ochrany majetku zaměstnavatele. V těchto případech klienty 

zajímaly především moţnosti sledování emailové komunikace zaměstnanců, případně 

umístění kamerových systémů na pracovišti z důvodů sledování osob a ochrany 

majetku. Jedná se tedy dle mého názoru o aktuální a ţivě diskutované téma a také právě 

proto jsem se s ohledem na praxi rozhodl tuto problematiku zpracovat ve své diplomové 

práci.  

Ochrana majetku zaměstnavatele je upravena zejména v zákoně č. 262/2006 Sb. 

zákoníku práce (dále jen ZP), a to především v části XI. nazvané „Náhrada škody“, 

která upravuje mimo jiné odpovědnost zaměstnance za škodu a popisuje jednotlivé 

druhy odpovědnosti a dále v části XIII., tedy ve „Společných ustanoveních“, 

kde se nachází v hlavě VIII. právní úprava kontroly zaměstnanců na pracovišti. Ochrana 

majetku zaměstnavatele tedy úzce souvisí s odpovědností zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli. V úvodu své práce se proto pro lepší pochopení nejprve 

zabývám obecně definicí právní odpovědnosti, tedy tématem spadajícím zejména 

do oblasti teorie práva. Poté se jiţ věnuji pracovněprávní odpovědnosti za škodu 

s charakteristikou jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou 

zaměstnavateli dle systematiky ZP. Následující část této práce poukazuje 

na problematiku kontroly a sledování zaměstnanců na pracovišti v souvislosti 

se vztahem k právu na ochranu osobnosti.  

Při psaní diplomové práce vycházím především z textů zákonů, jakoţ i z odborné 

literatury, komentářů k zákonům a z odborných článků. Cenným zdrojem informací 

je také judikatura zejména Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky, 

bez které by nebylo moţné pojmy obsaţené v zákoně řádně vymezit a která tak aplikuje 

text zákona na konkrétní případy. 

V první části diplomové práce jsem za pomoci analytické metody nejprve 

v obecné rovině definoval samotný institut právní odpovědnosti a vymezil jsem její 

jednotlivé druhy. Poté jsem přistoupil k vymezení pracovněprávní odpovědnosti 
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v oblasti pracovního práva a následně jsem přistoupil k popisu  obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu spolu s popisem jednotlivých zvláštních druhů odpovědnosti 

zaměstnance za způsobenou škodu. Dále jsem se věnoval právní úpravě ochrany 

majetkových zájmů zaměstnavatele ve vztahu k ochraně osobních práv zaměstnance. 

V závěru zhodnotím současný právní stav a pokusím se nastínit budoucí moţný vývoj 

právní úpravy. 
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1. Pracovněprávní odpovědnost 

 

1.1 Obecně k právní odpovědnosti 

 

Dříve neţ přistoupím k samotné problematice ochrany majetku zaměstnavatele 

a s ní související pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance, tedy k úpravě obsaţené 

v ZP, povaţuji za vhodné z hlediska ucelenosti a komplexnosti tématu definovat 

samotný institut právní odpovědnosti. 

V minulosti se právní věda pokoušela vymezit obecně platnou definici pojmu 

právní odpovědnosti, přičemţ převládl názor, se jedná o sekundární povinnost 

sankčního charakteru v důsledku porušení primární právní povinnosti. 

Porušení povinnosti můţeme dělit na komisivní a omisivní. Komisivním jednáním 

se rozumí situace, kdy se někdo chová jinak, neţ jak by měl, naopak o omisivní jednání 

se jedná, pokud se někdo nechová tak, jak je ţádoucí. Odlišnou koncepci odpovědnosti 

vytvořil Viktor Knapp, který zastával názor, podle kterého právní odpovědnost vzniká 

jiţ se vznikem primárního právního vztahu a spolu s ním trvá souběţně 

aţ do případného porušení právní povinnosti, kdy se projeví uloţením sankce.
1
 

Spatřoval tedy v odpovědnosti hrozbu sankcí a vyzdvihl zde především preventivní 

prvek odpovědnosti. Nicméně tato koncepce se v právní vědě ve větší míře neprosadila 

a tak i nadále většina autorů spojuje vznik odpovědnosti aţ s okamţikem porušení 

povinnosti. 

Nutno také podotknout ţe porušení primární povinnosti nemá vţdy za následek 

vznik nové právní povinnosti, ale můţe dojít i k jiným právním následkům, například 

neplatnosti právního úkonu, případně k zániku práva. 

Právní odpovědnost je pouze jedním z druhů odpovědnosti ve společnosti.
2
 

Nemáme tedy pouze odpovědnost právní, ale můţeme také hovořit například 

o odpovědnosti morální, ekonomické či ústavní, přičemţ záleţí, které společenské 

normy jsou porušeny. Jednotlivé druhy odpovědnosti se samozřejmě navzájem 

                                                 
1
 JOUZA, Ladislav. Zákoník práce s komentářem včetně aplikace občanského zákoníku. 3. aktualizované 

vydání. Praha : BOVA POLYGON, 2008. str. 659-660 
2
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 

str. 159 
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nevylučují, naopak ve většině případů nastupují vedle sebe a obecně se tedy 

odpovědností rozumí nutnost nést následky za veškeré své činy. Právní odpovědnost 

se však odlišuje tím, ţe vychází pouze z právních norem a jako jediná je tak vynutitelná 

na základě státního donucení. 

Hlavním smyslem právní odpovědnosti je ochrana majetkových zájmů, které 

vznikají mezi subjekty právních vztahů. Právní odpovědnost tak má několik funkcí. 

Primárně se jedná o funkci preventivně výchovnou, kdy hrozba potencionální sankce 

„nutí“ subjekt k dodrţování právních předpisů. Kdyţ i přesto dojde k porušení primární 

povinnosti nebo ke vzniku škody, uplatní se další funkce právní odpovědnosti, kterou 

je reparace, tedy povinnost nahradit vzniklou škodu. Zároveň zde nastupuje i funkce 

sankční, jedná se tedy o určitý postih za předchozí protiprávní jednání. 

Právní odpovědnost sama o sobě se následně dá členit do určitých kategorií. 

Základní rozdělení je moţné provést podle toho, zda se nacházíme v oblasti práva 

soukromého nebo práva veřejného. Tyto dvě oblasti dále dělíme na jednotlivá právní 

odvětví, dostáváme se tak k odpovědnosti v oblasti trestněprávní, správněprávní, 

disciplinární, případně občanskoprávní a samozřejmě také pracovněprávní. 

 

    

1.2 Členění pracovněprávní odpovědnosti 

 

1.2.1 Pojem odpovědnosti v pracovním právu 

 

Pracovněprávní odpovědnost je zvláštním kvalifikovaným druhem právní 

povinnosti, jejíţ vznik jako sekundární povinnosti předpokládá porušení právní 

povinnost primární.
3
 Stejně tak jako u ostatních druhů právní odpovědnosti 

je pro ni typická vynutitelnost na základě státního donucení. Od ostatních 

odpovědnostních vztahů se však do značné míry odlišuje tím, ţe ke svému vzniku nutně 

vyţaduje existenci primárních neboli základních pracovněprávních vztahů, 

                                                 
3
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 

str. 382 
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jako je například pracovní poměr.
4
 Nicméně poté se jiţ jedná o vztah samostatný, který 

nadále není závislý na trvání primárního vztahu a můţe tak existovat i po jeho zániku. 

Tedy například při zániku pracovněprávního vztahu bude nadále existovat případný 

odpovědnostní vztah zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Ke vzniku 

nového odpovědnostního vztahu zpravidla dochází ve dvou případech. Tím prvním 

je situace, kdy v důsledku porušení primární povinnosti vznikne nová sekundární 

povinnost, ale primární povinnost trvá nadále, coţ platí právě u odpovědnosti za škodu 

v pracovním právu. Druhým případem je situace, kdy v důsledku porušení primární 

povinnosti sice vznikne nová odpovědnostní povinnost, ale primární povinnost zanikne, 

jak tomu je například v situaci, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem neplatně zrušil 

pracovní poměr okamţitě nebo ve zkušební době a zaměstnanec netrvá na tom, 

aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával.
5
 

   

1.2.2 Členění pracovněprávní odpovědnosti 

       

Stejně jako se dá právní odpovědnost členit podle jednotlivých právních odvětví, 

dá se dále dělit i v rámci těchto konkrétních odvětví. Pracovněprávní odpovědnost 

se tedy dá dělit do čtyř základních druhů. Prvním z nich je rozdělení na odpovědnost 

subjektivní a objektivní. 

Dojde-li ke vzniku sekundární právní povinnosti na základě zaviněného jednání 

odpovědné osoby, hovoříme o této odpovědnosti jako o odpovědnosti subjektivní, 

jejímţ hlavním znakem je právě zaviněné porušení povinnosti. Zaviněním 

se pak rozumí psychický stav člověka ke svému jednání a způsobenému následku. 

Rozeznáváme celkem čtyři formy zavinění- úmysl přímý a nepřímý a vědomá 

a nevědomá nedbalost, přičemţ dělení spočívá posuzování dvou sloţek psychiky 

člověka, a to vědomí a vůle. 

Naproti tomu objektivní odpovědnost nevyţaduje zavinění v jakékoli formě a je 

tedy odpovědností za samotný protiprávní stav. Tuto odpovědnost tedy nese ten, kdo 

tento stav nezavinil a je výsledkem nezaviněného protiprávního jednání nebo 

                                                 
4
 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání. Princip flexijistoty v českém 

pracovním  právu. Praha : Auditorium, 2009. str. 159 
5
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 

str. 383 
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protiprávního stavu.
6
  Obecně se lze i objektivní odpovědnosti zprostit, pokud ten, 

kdo byl odpovědný, prokáţe, ţe i při vynaloţení veškerého úsilí nešlo škodě zabránit. 

Zvláštním typem je však takzvaná absolutní objektivní odpovědnost, kde se nejenom 

nevyţaduje zavinění, ale právní úprava neumoţňuje bránit se odpovědnosti prokázáním 

zvlášť stanovených liberačních důvodů.
7
 

Dále lze pracovněprávní odpovědnost rozdělit na hmotnou a jinou neţ hmotnou 

odpovědnost. Sama hmotná odpovědnost pak bývá tříděna na odpovědnost za škodu 

a další druhy odpovědnosti podle specifik jednotlivých právních odvětví.
8
 Hmotnou 

odpovědností se rozumí určitý zásah do majetku povinného a spadá sem zejména 

odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu. Tuto odpovědnost lze následně 

ještě rozdělit na obecnou a zvláštní, jak bude podrobněji popsáno dále. Pod hmotnou 

odpovědnost také spadá povinnost zaměstnance zaplatit smluvní pokutu v případě 

porušení konkurenční doloţky. Ne vţdy však pracovněprávní odpovědnost spočívá 

v zásahu do majetku povinného, ale týká se určité povinnosti nemajetkové povahy. 

V tomto případě hovoříme o jiné neţ hmotněprávní odpovědnosti. Patří sem například 

povinnost akceptovat rozvázání pracovněprávního poměru jednostranným právním 

úkonem z důvodu porušení určité právní povinnosti. Do této kategorie můţeme řadit 

například povinnost strpět výpověď danou zaměstnavatelem podle § 52 písm. f), g) ZP, 

případně se také jedná o případy okamţitého zrušení pracovního poměru jak ze strany 

zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, tedy podle § 55- 56 ZP. Stejně 

tak nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniţ by mu v tom bránila 

překáţka v práci nebo se zaměstnavatel o takové překáţce do týdne nedozví, 

má zaměstnanec povinnost strpět odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy. 

Pracovněprávní odpovědnost lze taktéţ dělit na individuální a kolektivní 

odpovědnost, coţ má význam u odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, 

kdy v případě společné odpovědnosti za schodek se jednotlivým zaměstnancům určí 

podíly náhrady škody v poměru k jejich dosaţeným hrubým výdělkům. U vedoucího 

zaměstnance a jeho zástupce se navíc hrubé výdělky započítávají ve dvojnásobné výši. 

                                                 
6
 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 

str. 179 
7
 BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2. vyd. Praha: ASPI, 2004. str. 206-

207 
8
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 

str. 385 
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Posledním typem odpovědnosti za škodu v pracovním právu je za situace, 

kdy jsou sankce ukládány jinými orgány neţ účastníky základního pracovněprávního 

vztahu. Je však věcí právního názoru, zda tento druh odpovědnosti nespadá spíše 

do oblasti správního práva neţ do sféry pracovněprávní. Jedná se o případy, kdy jsou 

zaměstnanci či zaměstnavateli ukládány sankce úřadem práce, případně inspektorátem 

práce. Nejčastěji se jedná o odpovědnost zaměstnavatele za přestupky a správní delikty, 

jimiţ došlo k porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a předpisů 

o zaměstnanosti.
9
 Často bývá také zaměstnavatel, ale i sám zaměstnanec pokutován 

inspektorátem práce v případě porušení předpisů o ochraně bezpečnosti a zdraví 

při práci. 

 

1.2.3 Hlavní funkce pracovněprávní odpovědnosti 

 

Jak jiţ bylo řečeno v kapitole týkající se obecně právní odpovědnosti, 

plní i pracovněprávní odpovědnost tři základní funkce- preventivně výchovnou, 

reparační a sankční. Preventivně výchovná funkce vychází ze zásady, ţe škodám 

je vţdy lepší předcházet, neţ posléze řešit následky. Prevenční povinnost je v ZP 

stanovena § 248 a § 249, tedy v hlavě nazvané předcházení škodám. Zde je prevenční 

povinnost stanovena pro všechny účastníky pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel 

má povinnost zajistit zaměstnancům vhodné pracovní podmínky a dbát na bezpečnost 

práce. Naproti tomu zaměstnanec má povinnost jednat tak, aby nedocházelo ke vzniku 

škody. Reparační funkce nastupuje za situace, kdy jiţ k určité škodě došlo. 

Jde zde především o to, aby škoda byla postiţenému subjektu nahrazena a tato náhrada 

je vyţadována po tom, kdo vznik škody zapříčinil. Normy pracovního práva pracují 

s nerovným postavením subjektů pracovněprávního vztahu a zohledňují zde slabší 

postavení zaměstnance v tom ohledu, ţe zatímco zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci 

za škodu (aţ na výjimku v podobě odpovědnosti za škodu na odloţených věcech, 

které se do práce běţně nenosí, kde má zaměstnavatel povinnost nahradit škodu pouze 

do částky 10 tisíc Kč) v plné výši, odpovědnost zaměstnance za škodu je limitována, 

a to pouze do výše čtyřapůlnásobku zaměstnancovy mzdy. Tato úprava ZP vychází 

                                                 
9
 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 
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ze zásady, ţe výše náhrady škody nesmí ohrozit sociální existenci subjektů 

pracovněprávního vztahu, přičemţ zaměstnanec při práci často pouţívá přístroje, jejichţ 

cena je velmi vysoká a celkově pracuje v prostředí dosahujícím velké pořizovací 

hodnoty.
10

 Často je tedy téměř nemoţné, ať uţ z ekonomického či morálního hlediska, 

poţadovat po zaměstnanci uhrazení celé vzniklé škody. Sankční funkce odpovědnosti 

spočívá v chápání náhrady škody jako postihu za porušení povinností účastníkem 

pracovněprávního vztahu, případně jako postihu za nesplnění povinnosti k odvrácení 

škody. 

 

1.2.4 Odpovědnost subjektů pracovněprávního vztahu za škodu 

 

Úpravu odpovědnosti za škodu v pracovním právu je nutné brát jako svébytný 

systém a musí tak být odlišena od úpravy odpovědnosti za škodu v občanském právu. 

Vzhledem k podrobné a komplexní úpravě odpovědnosti za škodu v části XI. ZP 

je pouţití občanského zákoníku vyloučeno, a to s ohledem na § 4 ZP.
11

 Tedy jakmile 

ke škodě dojde při plnění pracovních úkolů nebo přímé souvislosti s ním, uplatní 

se úprava odpovědnosti za škodu obsaţená v ZP. Ta je výhodná zejména 

pro zaměstnance, který má povinnost nahradit zaměstnavateli škodu maximálně v částce 

rovnající se čtařapůlnásobku svého průměrného měsíčního příjmu, zatímco 

dle občanského zákoníku by byl nucen uhradit škodu v plné výši, navíc by bylo jeho 

zavinění presumováno a on sám by musel prokázat, ţe škodu nezpůsobil. Odpovědnost 

za škodu pracovním právu lze rozdělit do dvou velkých celků a to podle subjektů 

pracovněprávního vztahu. Rozlišujeme tak odpovědnost zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli na straně jedné a dále pak odpovědnost zaměstnavatele 

za škodu způsobenou zaměstnanci na straně druhé. V rámci obou těchto celků následně 

rozeznáváme obecnou a zvláštní odpovědnost zaměstnance či zaměstnavatele za škodu.  

Tématem diplomové práce je ochrana majetku zaměstnavatele, se kterou souvisí 

především pracovněprávní odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou 
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 HŮRKA, Petr. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání. Princip flexijistoty 

v českém pracovním právu. Praha : Auditorium, 2009. str. 161  
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zaměstnavateli. Tato odpovědnost se dělí, jak jiţ bylo řečeno, na obecnou odpovědnost 

upravenou v § 250 ZP a dále na zvláštní odpovědnost, pod kterou spadá: 

 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody podle § 251 ZP. 

 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen 

vyúčtovat podle § 252 aţ 254 ZP. 

 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí podle § 255 aţ 256 ZP. 

 

Stejným způsobem je v zákoníku práce upravena také odpovědnost 

zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci, přičemţ obecná odpovědnost 

je upravena § 265 ZP, zatímco zvláštní odpovědnost zahrnuje: 

 Odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnanci při odvracení škody hrozící 

zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící ţivotu nebo zdraví podle § 266 ZP. 

 Odpovědnost na odloţených věcech, které neobvykle nosí do práce podle 

§ 267 ZP. 

 Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání podle 

§ 365 aţ 393 ZP. 

 

 

Další povinnosti plynou pro zaměstnance zejména z § 301 písm. d) ZP, 

dle kterého jsou zaměstnanci povinni řádně hospodařit, střeţit a chránit majetek 

zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zneuţitím či zničením. Současně 

má zaměstnanec povinnost zdrţet se veškerého jednání, které je v rozporu 

s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Které zájmy povaţuje zaměstnavatel 

za své oprávněné, je vhodné vymezit v pracovním řádu nebo v kolektivní či individuální 

smlouvě. Porušení těchto zájmů můţe mít pro zaměstnance nejen pracovněprávní, 

ale téţ i trestněprávní důsledky.
12

 Tyto povinnosti mají zaměstnanci po celou dobu 

trvání pracovního poměru. Odůvodnění zaměstnance, který se pokusil vyvézt 

nezaplacené zboţí z objektu zaměstnavatele s poukazem na to, ţe tak činí ve svém 
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 HŮRKA, Petr, a kol. Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným 

komentářem k 1. 4. 2012. Olomouc: ANAG, 2012. str. 580 
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pracovním volnu, proto neobstojí, jelikoţ i mimo svou pracovní dobu musí zaměstnanec 

dodrţovat povinnosti obsaţené v § 301 písm. d) ZP.
13

 

V minulém zákoníku práce, tedy v zákoně č. 65/1965 Sb., který byl zrušen 

k 1. 1. 2007, byla navíc v § 184 upravena odpovědnost zaměstnance za vyrobení 

zmetku- tedy vadného výrobku. V případě této zvláštní odpovědnosti se na rozdíl 

od obecné odpovědnosti za škodu uplatnila rozdílná výše náhrady škody a za určitých 

podmínek moţnost sníţení této náhrady. Zaměstnanec tedy odpovídal zaměstnavateli 

za škodu, kterou způsobil nedbalostním vyrobením vadného výrobku, přičemţ za škodu 

byly povaţovány náklady vynaloţené na materiál, mzdu a dále pak náklady na opravu 

zmetku a stroje, pokud byl při výrobě zmetku poškozen. Výše náhrady škody pak byla 

limitována polovinou průměrného výdělku zaměstnance. Pokud však zmetek vznikl 

omluvitelnou chybou zaměstnance, ačkoli byl jinak v práci svědomitý, bylo moţné, 

aby zaměstnavatel škodu přiměřeně sníţil, a to aţ na jednu třetinu skutečné škody, 

případně jednu šestinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance v případě, ţe škoda 

byla větší neţ polovina průměrného měsíčního výdělku. Do současného zákoníku práce 

však tento zvláštní druh odpovědnosti jiţ nebyl převzat, a to pro nadbytečnost. 

Pokud tedy nyní zaměstnanec vyrobí zmetek, bude za škodu odpovídat podle úpravy 

obsaţené v § 250 ZP, vztahovat se tak na něj bude obecná odpovědnost zaměstnance 

za škodu. Současný zákoník práce je proto v tomto ohledu pro zaměstnance méně 

příznivý, jelikoţ nyní zaměstnanec odpovídá za vyrobení zmetku aţ do částky 

odpovídající čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku. 
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2. Odpovědnost zaměstnance za škodu 

 

2.1 Předcházení škodám 

 

Základní zásadou, která je uplatněna nejen v ZP v souvislosti s odpovědností 

za škodu je ta, ţe je vţdy lepší vzniku škody předcházet, neţ posléze odstraňovat 

následky. V souladu s touto zásadou část jedenáctá zákoníku práce, věnovaná náhradě 

škody, stanoví hned v úvodu, konkrétně v § 249, ţe „zaměstnanec je povinen počínat 

si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku ani k bezdůvodnému obohacení.“ 

Jedná se tedy obecnou prevenční povinnost zaměstnance.  

Druhá věta tohoto odstavce pak stanoví povinnost zaměstnance upozornit 

na hrozící škodu nadřízeného vedoucího zaměstnance.
14

 Dá-li se však škodě zabránit 

jen včasným zákrokem zaměstnance a není-li čas upozornit vedoucího zaměstnance, 

je zaměstnanec povinen zakročit osobně, pokud tím neohrozí sebe, ostatní zaměstnance 

či osoby blízké. Pro definici, co se rozumí osobou blízkou, se pouţije analogicky § 116 

občanského zákoníku, respektive § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

(dále jen NOZ). Jedná se tedy o příbuzné v řadě přímé, sourozence, manţela a jiné 

osoby v poměru rodinném či obdobném (druh, druţka). Dá se tedy říci, ţe zaměstnanec 

má vedle obecné prevenční povinnosti taktéţ speciální prevenční povinnost oznamovací 

a „zakročovací.“
15

 V případě porušení obecné prevenční povinnosti bude zaměstnanec 

odpovídat podle ustanovení § 250 ZP, tedy ponese obecnou odpovědnost. Avšak 

za porušení speciální prevenční povinnosti oznamovací a zakročovaní se uplatní 

zvláštní odpovědnost za škodu podle § 251 ZP. Zaměstnavatel v tomto případě můţe 

po zaměstnanci poţadovat, aby se přiměřeně podílel na náhradě způsobené škody takto 

mu vzniklé. Nadto je zaměstnanec ještě chráněn podle § 251odst. 2 ZP a neodpovídá 

tak za škodu, ke které došlo při odvracení jiné škody způsobené zaměstnavateli. 

Odstavec třetí § 249 ZP následně stanoví povinnost zaměstnance oznámit vedoucímu 

zaměstnanci skutečnost, ţe nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky. Obdobnou 
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povinnost na zaměstnance klade také § 104 odst. 4 písm. f) ZP, tedy ustanovení části 

páté týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

2.2 Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu 

 

2.2.1 Vymezení obecné odpovědnosti a předpoklady jejího vzniku 

 

 Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu je upravena v ustanovení § 250 odst. 

1 ZP, který stanoví, ţe zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou 

mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním. Nutno dodat, ţe zaměstnanec také odpovídá za škodu způsobenou 

úmyslným jednáním proti dobrým mravům, jak stanoví ustanovení § 261 odst. 3 ZP. 

Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu má pouze subsidiární pouţití, uplatní 

se tedy v případě, ţe nejsou naplněny předpoklady vzniku některé ze zvláštních druhů 

odpovědnosti. Pro vznik obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu (a samozřejmě 

nejen jí) je tak nutné, aby byly splněny všechny zákonem stanovené předpoklady 

současně. Těmito předpoklady jsou: 

 porušení povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 

 vznik škody na straně zaměstnavatele 

 příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením povinností při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, popřípadě úmyslným jednáním 

proti dobrým mravům 

 zavinění na straně zaměstnance ve formě úmyslu či nedbalosti 

 

2.2.2 Porušení povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 

s ním 

 

 Porušení povinností při plnění pracovních úkolů je porušení všech povinností 

plynoucích pro zaměstnance z pracovněprávního vztahu, ať jiţ přímo a výslovně, 

nebo jde-li o povinnosti plynoucí obecně z právní úpravy. Jde o všechny povinnosti, 
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které ukládá zaměstnanci nejen ZP, ale také všechny ostatní pracovněprávní předpisy 

bez rozdílu jejich právní síly či předmětu úpravy.
16

 Jedná se tedy o jednání, případně 

opomenutí určitého jednání ze strany zaměstnance, které je v rozporu nejen s právní 

úpravou obsaţenou v ZP a v dalších právních předpisech, ale také například v pracovní 

smlouvě, pracovním řádu, ve vnitřních předpisech a předpisech o zajištění bezpečnosti 

a zdraví při práci, případně se jedná o nerespektování pokynů vedoucích zaměstnanců 

oprávněných ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly.    

 K uplatnění odpovědnosti za škodu v pracovním právu je však nutné, 

aby k porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu došlo při plnění 

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, případně úmyslným jednáním 

zaměstnance proti dobrým mravům. V opačném případě, tedy pokud by ke vzniku 

škody nedošlo při plnění pracovních úkolů, by se na zaměstnance nevztahovala úprava 

obsaţená v ZP, ale byla by pouţita obecná úprava obsaţená v občanském zákoníku. 

Tato situace můţe nastat v případě, kdy se zaměstnanec dopustí excesu, tedy vybočení 

z plnění svých pracovních povinností. Definice pojmu plnění pracovních úkolů 

a souhrnu činností, které jsou povaţovány za konané v přímé souvislosti s pracovními 

úkoly je obsaţena v § 273- 274 ZP, kde se nachází jejich taxativní výčet.
17

 

Plněním pracovních úkolů se tedy dle § 273 odst. 1, 2 ZP rozumí: 

 Výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru (tedy 

povinnosti zaměstnance obsaţené v ZP, pracovní smlouvě a také povinnosti 

plynoucí z pokynů vedoucích zaměstnanců) a z dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. 

 Jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele. Jedná se zejména o činnost, 

kterou zaměstnanec nemá určenou v pracovní smlouvě, nicméně na příkaz 

zaměstnavatele ji přesto vykonal. 

 Činnost, která je předmětem pracovní cesty, tedy časově omezeného vyslání 

zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo místo výkonu práce 

sjednané v pracovní smlouvě.  
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 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : EUROUNION Praha, s. r. o., 2012. str. 347 
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 Činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, 

rady zaměstnanců, případně zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci nebo ostatních zaměstnanců. 

 Činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec 

nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu 

zaměstnavatele. Jedná se například o poskytnutí pomoci jinému zaměstnanci. 

 Dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem. 

 

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou podle § 274 odst. 1 věty 

první a odst. 2 povaţovány následující činnosti: 

 Úkony potřebné k výkonu práce, tedy zejména příprava pracovního náčiní 

a potřebného materiálu. 

 Úkony, které jsou během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo 

po jejím skončení. 

 Úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech, pokud jsou 

vykonávány v objektu zaměstnavatele. Za přestávku na jídlo či oddech 

je povaţována i bezpečnostní přestávka řidiče.
18

 

 Vyšetření u poskytovatele zdravotních sluţeb prováděné na příkaz 

zaměstnavatele, případně vyšetření v souvislosti s noční prací. 

 Ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. 

 Školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou 

organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje 

zvyšování jejich odborné připravenosti.  

 

ZP následně v § 274 odst. 1 věty druhé obsahuje negativní vymezení úkonů 

v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. Těmito úkony tak nejsou: 

 Cesta do zaměstnání a zpět. 

 Stravování. 

                                                 
18

 ŠUBRT, Bořivoj, BUKOVJAN, Petr, TEREZZIOVÁ, Daniela. Auto v pracovněprávních vztazích: 

podrobný výklad, soudní judikatura, daňové souvislosti. Práce a mzda, 2011, roč. 59, č. 10, str. 23 
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 Vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních sluţeb ani cesta k němu 

a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. 

 

2.2.3 Vznik škody na straně zaměstnavatele 

 

Dalším předpokladem vzniku obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu 

je samotný vznik škody na straně zaměstnavatele. Škodou se obvykle rozumí určitá 

majetková újma, která je objektivně vyčíslitelná v penězích. Škoda však není pouhým 

souhrnem ztrát vzniklých zaměstnavateli činností zaměstnance, nýbrţ je tou majetkovou 

újmou, která je porušením konkrétních právních povinností a je s tímto porušením 

právní povinnost v příčinné souvislosti.
19

 Škoda se dále dělí do dvou kategorií 

a to na škodu skutečnou a škodu jinou. Skutečnou škodou se rozumí hodnota, o kterou 

se majetek zaměstnavatele reálně zmenšil v důsledku škodní události a odpovídá částce, 

která musí být vynaloţena na to, aby se majetek vrátil do původního stavu. Naproti 

tomu jinou škodou myslíme ušlý zisk, tedy poškozený v tomto případě nemohl svůj 

majetek rozmnoţit, ačkoli by k tomu došlo, nebýt škodní události. V případě ušlého 

zisku je nutné, aby zde byly takové skutečnosti, z nichţ se dá bezpečně usuzovat, 

ţe nebýt škodní události, skutečně by k zisku došlo.
20

 Povinnost k náhradě ušlého zisku 

nicméně zaměstnanci vzniká jen v případě úmyslně způsobené škody. 

Zaměstnanci, který odpovídá za škodu v rámci obecné odpovědnosti, 

dává § 269 ZP na výběr, jakým způsobem ji uhradí. Vzniklou škodu lze nahradit penězi, 

případně je zde ještě moţnost odčinit škodu navrácením v původní stav. Při určení výše 

škody na věci se vychází z § 272 ZP, rozhodná je tedy cena věci v době jejího 

poškození nebo ztráty, čímţ je zohledněno opotřebení věci. Nicméně v případě, 

kdy by určení výše škody na věci podle její ceny v době poškození bylo v rozporu 

s dobrými mravy, lze podle Nevyššího soudu výjimečně vycházet i z ceny věci v době 

jiné.
21

 

 

2.2.4 Příčinná souvislost 

                                                 
19

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. srpna 2002, sp. zn. 21 Cdo 1111/2001 
20

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. ledna 2009, sp. zn. 25 Cdo 3586/2006 
21

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. Dubna 2003, sp. zn. 25 Cdo 1706/2002 
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Příčinná souvislost neboli kauzální nexus mezi vznikem škody a porušením 

povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, popřípadě 

úmyslným jednáním proti dobrým mravům je dalším nezbytným předpokladem obecné 

odpovědnosti za škodu v pracovním právu. Příčinná souvislost je dána tehdy, jestliţe 

porušení stanovených povinností je vlastní příčinou vzniku škody. Musí být tedy 

jednoznačně prokázáno, ţe kdyby k porušení povinností nedošlo, škoda by jako 

důsledek tohoto porušení nevznikla. O příčinnou souvislost proto nejde, jestliţe 

například zaměstnanec sice porušil své povinnosti, ale škoda zaměstnavateli vznikla 

v důsledku jiné okolnosti, nezávisle na jednání zaměstnance.
22

  

Právní nauka a judikatura rozpracovala několik teorií příčinné souvislosti. 

Pro trestní právo, které je zdrojem většiny těchto teorií, je například typická teorie 

podmínky, která říká, ţe příčinná souvislost zde existuje jen za předpokladu, 

ţe by konkrétní následek nenastal, jestliţe by se eliminovala konkrétní příčina. 

V soukromém právu je pouţívána především teorie adekvátnosti kauzálního nexu, 

kterou uplatňuje ve své rozhodovací činnosti mimo jiné také Ústavní soud České 

republiky. Tato teorie tedy předpokládá, ţe vůbec bylo v lidských silách předvídat, 

ţe předmětné jednání bude mít za následek danou škodu. Při zjišťování adekvátnosti 

příčinné souvislosti je kritériem hypotetický zkušený (optimální) pozorovatel, 

tedy myšlená osoba, která zahrnuje veškerou zkušenost své doby. Tento optimální 

pozorovatel tak personifikuje znalosti a zkušenosti své doby. Je zřejmé, 

ţe co je předvídatelné pro konkrétní subjekt, musí být předvídatelné i pro tohoto 

optimálního pozorovatele.
23

 

 

2.2.5 Zavinění na straně zaměstnance 

 

Čtvrtým a tedy posledním předpokladem pro vznik obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu je zavinění. Jedná se o vnitřní psychický stav pachatele k jeho 

protiprávnímu jednání a způsobenému následku. U zavinění zkoumáme dvě jeho 

sloţky- vědění a vůli. Zatímco sloţka vědění nečiní problémy- pachatel si zkrátka 

                                                 
22

 KOCOUREK, Jiří. Zákoník práce 2012. Praha : EUROUNION Praha, s. r. o., 2012. str. 349 
23

 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05 
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své jednání musí uvědomovat, u sloţky vůle je jiţ situace sloţitější. Vůle v sobě 

zahrnuje jak chtění, tak i srozumění. Na základě přítomnosti těchto jednotlivých sloţek 

rozlišujeme zavinění ve formě úmyslu, kde je přítomna jak sloţka vědění, tak i sloţka 

vůle a ve formě nedbalosti, ve které volní sloţka chybí. Při rozlišování těchto dvou 

forem zavinění vycházíme analogicky z ustanovení § 15 a § 16 zákona č. 40/2009 Sb. 

trestního zákoníku. 

U úmyslného zavinění rozpoznáváme jeho dvě formy. V případě, ţe pachatel ví, 

ţe svým jednáním můţe způsobit škodu a zároveň je jeho cílem tuto škodu způsobit, 

jedná se o úmysl přímý. Naproti tomu o nepřímém úmyslu hovoříme v případě, 

kdy pachatel škodu sice primárně způsobit nechce, nicméně pro případ ţe škoda 

vznikne, je s tím srozuměn. 

Nedbalost se taktéţ vyskytuje ve dvou podobách. O vědomé nedbalosti 

hovoříme, pokud pachatel ví, ţe svým jednáním můţe škodu způsobit, 

ale bez přiměřených důvodů spoléhal na to, ţe škoda nevnikne. O nevědomou nedbalost 

se jedná v případě, kdy pachatel neví, ţe jeho jednáním můţe vzniknout škoda, nicméně 

vzhledem k okolnostem a svým osobním znalostem to vědět měl a mohl. V pracovním 

právu se aţ na výjimku, jakou je odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody vědomá a nevědomá nedbalost nerozlišuje. 

V pracovním právu se v případě zaměstnanců uplatní subjektivní odpovědnost 

za škodu, tedy odpovědnost kde je vyţadováno zavinění. Projevuje se zde tak naplno 

ochranná funkce pracovního práva, která povaţuje zaměstnance za slabší stranu 

pracovněprávního vztahu. Aţ na výjimky v podobě zvláštních odpovědností 

zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnance povinen 

vyúčtovat a odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí nese zaměstnavatel důkazní břemeno 

a je povinen zaměstnanci zavinění prokázat. V opačném případě po zaměstnanci 

nemůţe poţadovat náhradu škody. Právní postavení zaměstnance je tak samozřejmě 

za této situace výhodnější. Naproti tomu v případě dvou výše zmíněných zvláštních 

odpovědností zaměstnance za škodu je zavinění zaměstnance ve formě nedbalosti 

jiţ presumováno a je tak pouze na zaměstnanci aby se své odpovědnosti zprostil. 

Zaměstnanec tedy sám musí prokázat, ţe škoda vznikla zcela nebo alespoň z části 

bez jeho zavinění. 
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2. 2. 6 Rozsah náhrady škody 

 

Pokud zaměstnanec naplnil všechny předpoklady vzniku obecné odpovědnosti 

za škodu, odpovídá zaměstnavateli dle § 257 ZP a je povinen nahradit skutečnou 

vzniklou škodu a pokud byla škoda způsobena úmyslně, můţe zaměstnavatel 

po zaměstnanci poţadovat také náhradu ušlého zisku. Zaměstnanci je dáno na výběr, 

jakým způsobem škodu nahradí. Má moţnost škodu odčinit uvedením v předešlý 

stav a teprve pokud toto není moţné, případně pokud této moţnosti nevyuţije, vznikne 

mu povinnost nahradit vzniklou škodu v penězích. Pokud by se tak zaměstnavatel 

ţalobou domáhal náhrady škody v penězích přesto, ţe zaměstnanec nabídl odčinění 

škody uvedením v předešlý stav, soud by tuto ţalobu zamítl a zároveň se zaměstnanec 

po dobu, kdy zaměstnavatel bezdůvodně odmítal odčinění škody uvedením v předešlý 

stav, nedostane do prodlení s náhradou škody v penězích, které by po něm 

zaměstnavatel poţadoval.
24

 

Výše náhrady škody u obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu se v zásadě 

odvíjí od míry zavinění zaměstnance. V případě, kdy zaměstnanec způsobí škodu 

z nedbalosti, odpovídá zaměstnavateli maximálně do výše čtyřapůlnásobku svého 

průměrného měsíčního výdělku. Tím se rozumí průměrný hrubý výdělek v předchozím 

kalendářním čtvrtletí.
25

 V tomto ohledu se projevuje sociálně- ochranná funkce 

pracovního práva a vyvaţuje nerovné postavení mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Zaměstnanci při své profesi často přichází do styku s prostředky 

značné hodnoty, a pokud by došlo k jejich poškození, bylo by pro ně často téměř 

nemoţné vzniklou škodu v plném rozsahu nahradit.  

Naopak situace, kdy zaměstnanec škodu způsobí úmyslně, případně v opilosti 

nebo po zneuţití jiných návykových látek, dává zaměstnavateli moţnost poţadovat 

po zaměstnanci uhrazení celé vzniklé škody bez jakékoli limitace. Není pak podstatné, 

zda ke škodě, která vznikla v době, kdy byl zaměstnanec pod vlivem návykových látek, 

                                                 
24

 KOCOUREK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních: 

poznámky, judikatura, prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení vlády), vybrané vzory pracovněprávních 

úkonů : právní stav k 1. lednu 2012. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI publishing, 2003. Judikatura (ASPI 

Publishing). ISBN 80-86395-77-4, str. 75 
25

 Podrobněji průměrný výdělek upravují §351 aţ §362 zákoníku práce 
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došlo úmyslně či z nedbalosti. Nadto § 261 odst. 2 stanoví, ţe zaměstnanec, 

který se vlastní vinou uvede do takového stavu, kdy není schopen ovládnout své jednání 

či posoudit jeho následky, odpovídá za škodu v tomto stavu způsobenou. Zaměstnanec 

pak sice není způsobilý k jednání, kterým škodu způsobil, ale lze mu přičíst zavinění 

na tom, ţe se uvedl do stavu nezpůsobilosti a bude odpovědný za škodu, kterou 

v takovém stavu způsobil.
26

 

Ke škodě dochází nejen jednáním samotného zaměstnance, také můţe nastat 

situace, kdy je za vzniklou škodu odpovědných vícero zaměstnanců, případně spolu 

se zaměstnancem nese vinu i sám zaměstnavatel. V takovém případě § 257 odst. 

4 a 5 ZP stanoví, ţe zaměstnanec ponese vţdy jen poměrnou část škody podle míry 

svého zavinění. Vzhledem k tomu, ţe ZP, na rozdíl od občanského zákoníku, 

neumoţňuje pouţití solidární odpovědnosti, je nutné kaţdému zaměstnanci zvlášť 

prokázat míru jeho zavinění. Jedná se o takzvanou dělenou odpovědnost.
27

 Právní nauka 

dříve zastávala názor, ţe způsobil-li některý ze společně odpovědných zaměstnanců 

škodu úmyslně, odpovídá pak za celou takto vzniklou škodu. Naproti tomu 

zaměstnanec, který svou nedbalostí vznik této škody umoţnil, za škodu neodpovídá.
28

 

Tento výklad však nemá oporu v § 257 odst. 4 a 5 ZP, kde omezení odpovědnosti není 

vázáno jen na nedbalostní zavinění. Poměrné omezení odpovědnosti se tedy pouţije 

nejen při souběhu nedbalostních jednání několika zaměstnanců, ale i za situace, kdy 

některý z nich škodu způsobil úmyslně.
29

  

 

2.3 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody 

 

Odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti k odvrácení škody řadíme 

mezi zvláštní druhy odpovědnosti za škodu v pracovním právu. Její úprava se nachází 

v § 251 ZP a dává zaměstnavateli moţnost poţadovat po zaměstnanci, aby se podílel 

na náhradě škody, která byla zaměstnavateli způsobena. Úprava tohoto druhu 

                                                 
26

 ŠVESTKA, Jiří, SPÁČIL, Jiří, ŠKÁROVÁ, Marta a HULMÁK, Milan. Občanský zákoník: komentář. 

2. vyd. Praha: Beck, 2009. str. 1234 
27

 Rozsudek Nejvyššího soudu SSR ze dne 27. 1. 1972, sp. zn. 4 Cz 23/71 
28

 JAKUBKA, Jaroslav a kol. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s 

komentářem k 1. 1. 2011. 5. aktualizované vydání. Olomouc : Anag, 2011. str. 381 
29

 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. str. 649 
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odpovědnosti za škodu však vykazuje určitá specifika. Na rozdíl od ostatních zvláštních 

odpovědností za škodu ji lze uplatnit pouze podpůrně a to pouze tehdy, nelze-li škodu 

nahradit jinak. Další významnou odlišností je také skutečnost, ţe v případě obecné 

odpovědnosti je škoda způsobena přímo zaviněným jednáním zaměstnance, zatímco 

v případě této speciální odpovědnosti není zaměstnanec přímým škůdcem, ale pouze 

osobou, která poruší povinnosti vyplývající z pracovního poměru.
30

 

K tomu, aby vznikla odpovědnost zaměstnance za nesplnění povinnosti 

k odvrácení škody, je zapotřebí, aby bylo kumulativně splněno několik předpokladů. 

Prvním z nich je neupozornění nadřízeného vedoucího zaměstnance na hrozící škodu- 

tedy porušení oznamovací povinnosti a porušení povinnosti zakročovací, 

tedy ţe zaměstnanec nezasáhl proti hrozící škodě, ačkoli jeho zásahu bylo k odvrácení 

škody potřeba. Následně je samozřejmě také vyţadováno, aby ke škodě skutečně došlo 

a aby existovala příčinná souvislost mezi vznikem této škody a porušením povinnosti 

konkrétního zaměstnance. Dále, jak jiţ bylo řečeno, je vyţadována subsidiarita- uplatní 

se tedy pouze za situace, kdy nelze škodu nahradit v plném rozsahu jinak. 

Jedná se například o situaci, kdy přímý škůdce nebyl zjištěn, popřípadě vzhledem 

k omezené odpovědnosti přímý škůdce neuhradil celou skutečnou škodu.
31

 Posledním 

předpokladem, který musí být naplněn, je zavinění. Zatímco v jiných ustanoveních 

ZP týkajících se odpovědnosti za škodu se mezi vědomou a nevědomou nedbalostí 

nerozlišuje, zde je výslovně poţadováno zavinění alespoň ve formě vědomé nedbalosti 

a případná nevědomá nedbalost by tak nebyla dostatečná ke vzniku odpovědnosti 

za škodu. 

V § 251 odst. 2 ZP je řešena situace, kdy v průběhu odvracení škody hrozící 

zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozícího ţivotu nebo zdraví způsobí 

zaměstnanec jinou škodu. V takovém případě zaměstnanec za takto vzniklou škodu 

neodpovídá, ledaţe by předchozí závadný stav sám vyvolal, případně si počínal 

takovým způsobem, který by nebyl přiměřený daným okolnostem. Jestliţe však naopak 

zaměstnanec tento stav sám úmyslně vyvolal, potom i v případech, počínal-li 

si následně způsobem přiměřeným okolnostem, anebo jestliţe uvedený stav sice 

                                                 
30

 JAKUBKA, Jaroslav a kol. Zákoník práce, prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s 

komentářem k 1. 1. 2011. 5. aktualizované vydání. Olomouc : Anag, 2011. str. 372 
31

 BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 

str. 394 
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úmyslně nevyvolal, ale počínal si způsobem okolnostem nepřiměřeným, je dána jeho 

odpovědnost za škodu, kterou při odvracení škody způsobil.
32

 Právní postavení 

zaměstnance je tak v této situaci posíleno, coţ vychází ze zkušenosti, ţe při odvracení 

škody musí zaměstnanec často rychle reagovat na vzniklou situaci a nemá dostatek času 

posoudit případná rizika a následky svého jednání.  Bez této právní úpravy 

by zaměstnanec pravděpodobně nerad riskoval vznik případné škody, 

kterou by byl nucen následně hradit. Navíc dle § 266 ZP je zaměstnavatel odpovědný 

za škodu, která zaměstnanci vznikla při odvracení škody hrozící zaměstnavateli 

nebo při odvracení nebezpečí přímo hrozící ţivotu nebo zdraví. Nutno dodat 

ţe zaměstnavatel je odpovědný pouze za situace, kdy si zaměstnanec počínal způsobem 

přiměřeným okolnostem a pouze za situace, kdy škoda nevznikla úmyslným jednáním 

zaměstnance. 

 

2.3.1 Výše náhrady škody 

 

 Výši náhrady škody u tohoto zvláštního druhu odpovědnosti zaměstnance 

za škodu upravuje § 258 ZP. Jak jiţ bylo řečeno v kapitole 2. 3. této práce, primárně 

za vzniklou škodu odpovídá v plném rozsahu sám škůdce a aţ subsidiárně 

má zaměstnavatel moţnost poţadovat úhradu vzniklé škody po zaměstnanci, 

který porušil svoji povinnost odvrátit hrozící škodu. Tento zaměstnanec pak odpovídá 

za škodu v tom rozsahu, v jakém nebyla škoda uhrazena přímým škůdcem. Při určování 

výše náhrady škody se přihlíţí zejména k okolnostem, které bránily zaměstnanci 

ve splnění povinnosti a následně taktéţ k významu vzniklé škody pro zaměstnavatele. 

Na rozdíl od předchozí právní úpravy se jiţ při stanovení výše škody nepřihlíţí 

k osobním a majetkovým poměrům zaměstnance a to z důvodu, ţe zaměstnavatel nemá 

právo tyto poměry zjišťovat a zaměstnanec naopak nemá povinnost je zaměstnavateli 

sdělovat, neboť se jedná o jeho osobní údaje podléhající ochraně.
33

 Tato ochrana 

je osobním údajům poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  

 Paragraf 258 ZP také upravuje maximální výši náhrady škody, kterou můţe 

                                                 
32

 BĚLINA, Miroslav a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. str. 658 
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zaměstnavatel po zaměstnanci poţadovat, a to částkou, která nesmí přesáhnout 

trojnásobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. Omezení výše náhrady škody 

reflektuje situaci, při které zaměstnanec není přímým škůdcem, ale pouze nesplnil svou 

zvláštní prevenční povinnost. Tento druh odpovědnosti se však v praxi nevyskytuje 

příliš často, na coţ má vliv zejména skutečnost, ţe zaměstnavatel je povinen dokazovat, 

ţe škodu nelze nahradit jinak. 

 

2.4 Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je 

zaměstnanec povinen vyúčtovat 

 

Dalším druhem zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu je odpovědnost 

za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Při této 

odpovědnosti je zaměstnanec, tedy v případě ţe se nejedná o společnou odpovědnost 

vícero zaměstnanců, odpovědný za vzniklý schodek v plné výši, zavinění zaměstnance 

je navíc presumováno a ten se zprostí odpovědnosti jen za předpokladu, ţe schodek 

vznikl bez jeho zavinění, coţ musí také sám zaměstnanec dokazovat. Z těchto důvodů 

se jedná o zpřísněnou odpovědnost, a proto právní úprava obsaţená v § 252 a násl. 

ZP stanový určité předpoklady, které musí být kumulativně splněny, k jejímu vzniku. 

Prvním z nich je uzavření písemné dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot 

svěřených k vyúčtování. To, ţe je pro dohodu o odpovědnosti předepsaná písemná 

forma však neznamená, ţe by text dohody nemohl být učiněn formou natištěného 

formuláře, pouze podpisy účastníků musí být provedeny vlastnoručně. 

Tento vlastnoruční podpis nemůţe být nahrazen mechanickými prostředky (například 

razítkem). Taková dohoda by byla neplatná.
34

 Odpovědnost zaměstnance tedy neplyne 

přímo ze zákona, ale k jejímu vzniku je nutné uzavřít tuto dohodu. Odchylkou je také 

skutečnost, ţe zatímco způsobilost zaměstnance k právním úkonům vzniká jiţ 15 rokem 

věku, dohoda o hmotné odpovědnosti můţe být uzavřena pouze se zaměstnancem 

starším 18 let, jinak by byla neplatná. Stejně tak by byla dohoda neplatná, pokud 

by byla uzavřena se zaměstnancem, jehoţ způsobilost k právním úkonům byla omezena 

nebo pokud jí byl zbaven. Dalšími předpoklady odpovědnosti je vznik schodku 
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na svěřených hodnotách a skutečnost, ţe se zaměstnanec nedokázal zprostit 

své odpovědnosti a uplatní se tak jiţ zmíněná presumpce zavinění. Samozřejmě musí 

také existovat příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením povinnosti 

zaměstnance. Pokud by všechny tyto zákonné znaky nebyly naplněny, zaměstnanec 

by byl přesto subsidiárně odpovědný v rámci obecné odpovědnosti za škodu 

dle § 250 ZP. 

 

2.4.1 Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci 

k vyúčtování 

 

Dohodu o odpovědnosti, která je základní podmínkou pro vznik této zvláštní 

odpovědnosti za škodu, lze sjednat jak v rámci pracovního poměru, tak i v rámci dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr. K odpovědnosti za schodek se zaměstnanec 

můţe zavázat buď přímo v pracovní smlouvě, nebo v samostatné dohodě 

o odpovědnosti.
35

 Zákon pro platnost dohody jak jiţ bylo řečeno, vyţaduje písemnou 

formu, jinak by dohoda byla stiţena neplatností na základě § 20 ZP, ledaţe by smluvní 

strany tuto vadu dodatečně odstranily. V opačném případě, tedy v případě ústní dohody, 

by byl zaměstnanec odpovědný za případný schodek na svěřených hodnotách pouze 

v rámci obecné odpovědnosti za škodu. 

Dohoda můţe být uzavřena pouze se zaměstnancem, který dosáhne osmnácti 

let věku, tedy jiţ v průběhu dne, který datem odpovídá tomu dni, kdy se pracovník před 

osmnácti lety narodil.
36

 Od 1. 1. 2012, přibyl v § 252 odst. 3, který vylučuje moţnost, 

aby za osobu zbavenou nebo omezenou ve způsobilosti k právním úkonům uzavřel jeho 

zástupce dohodu o odpovědnosti. Obdobné ustanovení však obsahoval jiţ zákoník práce 

z roku 1965, konkrétně v § 12 odst. 1.
37

  

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje převzít odpovědnost za hodnoty, 

které mu zaměstnavatel svěřil a které je povinen vyúčtovat. Svěřenými hodnotami 

se rozumí zejména hotovost, ceniny, zboţí, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, 

které jsou předmětem obratu a oběhu a s nimiţ musí mít zaměstnanec moţnost osobně 
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disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. ZP tedy uvádí pouze 

demonstrativní výčet hodnot a základním kritériem tak zůstává, ţe se jedná o hodnoty, 

které jsou předmětem oběhu nebo obratu. Dohodu o odpovědnosti tak nelze platně 

uzavřít ohledně svěřených dopravních prostředků, kancelářského vybavení, mobilních 

telefonů a počítačů, jelikoţ tyto věci nejsou zaměstnanci svěřeny k vyúčtování, 

ale k samotnému výkonu práce.
38

 Naopak o hodnotách, které jsou předmětem oběhu 

lze hovořit nejen v případě, kdy se na jejich vzhledu a obsahu v důsledku 

zaměstnancovi práce nic nemění. Oběhem hodnot pro účely hmotné odpovědnosti 

je třeba rozumět i situaci, kdy jsou zaměstnanci svěřeny určité hodnoty (například 

materiál ke zpracování), s nimiţ sám disponuje a přetváří a které je povinen následně 

vyúčtovat.
39

 V tomto sporu se jednalo o to, zda je zlato způsobilým předmětem dohody 

o odpovědnosti.   

Zaměstnavatel taktéţ musí zaměstnanci vytvořit vhodné pracovní podmínky 

a to tak, aby měl zaměstnanec moţnost mít svěřené hodnoty neustále pod kontrolou 

a mohl s nimi nakládat, coţ vychází z obecné prevenční povinnosti zakotvené v § 248 

a také ze speciálních liberačních důvodů obsaţených v samotné úpravě odpovědnosti 

za schodek. Pokud by zaměstnavatel nezajistil vhodné podmínky pro zaměstnance, 

mohl by se zaměstnanec zprostit své odpovědnosti za schodek poukazem na to, 

ţe ke škodě došlo v důsledku zanedbání povinností zaměstnavatele. Také situace, 

kdy zaměstnavatel ani přes písemné upozornění zaměstnance ve lhůtě 15 dní neodstraní 

nedostatky v pracovních podmínkách, dává zaměstnanci moţnost od uzavřené smlouvy 

o odpovědnosti odstoupit.  

Dohoda o odpovědnosti můţe být uzavřena jak s jedním, tak i s více 

zaměstnanci. V prvém případě se jedná o individuální dohodu o odpovědnosti, nicméně 

častější je uzavírání dohody o společné (také někdy označované jako kolektivní) dohody 

o odpovědnosti více zaměstnanců najednou. Ta je uzavírána zejména za situace, 

kdy na pracovišti zaměstnavatele více zaměstnanců přichází do styku s hodnotami 

svěřenými k vyúčtování, aniţ by bylo moţné rozlišit, který zaměstnanec 
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kdy a se kterými hodnotami přichází do styku.
40

 Přesto, nebyla-li dohodnuta společná 

odpovědnost více zaměstnanců, nečiní to jejich individuální dohody o odpovědnosti 

neplatnými.
41

 Zaměstnavatel samozřejmě můţe s kaţdým zaměstnancem zvlášť uzavřít 

individuální dohodu o odpovědnosti, nicméně za této situace pro něj bude následně 

velmi obtíţné prokazovat, který zaměstnanec disponoval s tou konkrétní hodnotou 

a právě proto převaţuje uzavírání dohod o společné odpovědnosti.  

 

2.4.2 Vznik schodku na svěřených hodnotách a inventarizace 

 

V případě odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách 

je vyţadován vznik škody a to právě ve formě schodku. Schodkem se rozumí záporný 

rozdíl mezi skutečným stavem hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, a stavem 

účetní evidence vedené o těchto hodnotách, přičemţ zaměstnanec, který za tyto hodnoty 

odpovídá má povinnost průběţně tyto hodnoty vyúčtovávat a kdykoli tak prokázat, 

ţe stav hodnot odpovídá účetně i fyzicky.
42

 Specifikum schodku spočívá v tom, 

ţe nezáleţí na tom, zda jsou hodnoty svěřené k vyúčtování poškozeny nebo zničeny, 

podstatné je, ţe účetní stav odpovídá stavu skutečnému. Pro vznik odpovědnosti 

zaměstnance postačí, ţe schodek objektivně vznikl. Jakým způsobem se tak stalo, 

v jakém okamţiku nebo kdo jej zavinil je významné pouze pro případné zproštění 

zaměstnance, ale pro vznik odpovědnosti nikoliv.
43

  

K tomu, aby byl zaměstnanec vůbec odpovědný za schodek, je třeba, 

aby byl znám skutečný stav svěřených hodnot ke dni, kdy byly zaměstnancem převzaty. 

Tento stav je třeba zjistit pomocí inventarizace, tedy procesu, při kterém se zjišťuje 

skutečný stav hodnot, které jsou zaměstnanci svěřeny k vyúčtování, a který se následně 

porovná s údaji v účetní evidenci.
44

 Inventarizace jako taková je upravena v zákoně 

č. 563/1991 o účetnictví, konkrétně v § 29 a § 30, dle kterého se při inventuře zjišťuje 

skutečný stav majetku počítáním, měřením, váţením a dalšími podobnými způsoby, 
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přičemţ nezbytnou součástí inventarizace je i podpis osoby odpovědné za zjištění 

skutečného stavu hodnot. ZP pak stanoví situace, za kterých je zaměstnavatel povinen 

inventarizaci provést. V případě individuální dohody o hmotné odpovědnosti 

je zaměstnavatel dle § 254 odst. 1 ZP povinen provést inventarizaci při uzavření dohody 

o hmotné odpovědnosti, při jejím zániku, dále také za situace, kdy zaměstnanec 

vykonává jinou práci nebo je převeden na jinou práci nebo jiné pracoviště, stejně tak při 

přeloţení zaměstnance a při skončení pracovního poměru. Co se týče společné dohody 

o hmotné odpovědnosti, stanoví ZP pro zaměstnavatele povinnost provést inventarizaci 

dle § 254 odst. 2. při uzavření dohod o odpovědnosti se všemi zaměstnanci, při zániku 

těchto dohod, dále také při výkonu jiné práce a převedení na jinou práci či na jiné 

pracoviště, jakoţ i při přeloţení všech společně odpovědných zaměstnanců a při změně 

na pracovním místě vedoucího zaměstnance či jeho zástupce. Stejně tak je 

zaměstnavatel povinen inventarizaci provést na ţádost kteréhokoli ze společně 

odpovědných zaměstnanců v případě, ţe se změní kolektiv zaměstnanců nebo některý 

ze zaměstnanců od dohody o odpovědnosti odstoupí. Samotné inventuře nemusí být 

hmotně odpovědný zaměstnanec přítomen, je však třeba, aby inventurní soupisy byly 

podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace. V opačném případě by celá 

inventarizace byla neprůkazná.
45

 

Je však třeba dodat, ţe ani neprovedení inventarizace není důvodem neplatnosti 

dohody o odpovědnosti, případně zániku odpovědnosti zaměstnance. Její neprovedení 

však staví zaměstnavatele do důkazní nouze, jelikoţ musí jiným způsobem dokazovat 

stav hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování a vznik schodku.
46

 

I sám zaměstnanec se společnou odpovědností musí být velmi obezřetný. 

§ 254 odst. 3 ZP stanoví důsledky, které nastanou, pokud zaměstnanec nepoţádá 

o provedení inventarizace. Pokud by tak zaměstnanec sám nepoţádal o provedení 

inventarizace při skončení pracovního poměru, při převedení na jinou práci nebo pokud 

vykonává jinou práci, případně pokud by byl převeden na jiné pracoviště nebo přeloţen, 

staví ho to do situace, kdy bude odpovědný za případný schodek zjištěný nejbliţší 

inventarizací na jeho bývalém pracovišti. Stejně tak by byl zaměstnanec odpovědný 
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za případný zjištěný schodek, pokud by nepoţádal o inventarizaci za situace, 

kdy je zařazen na pracoviště, kde pracují zaměstnanci se společnou odpovědností, 

ale pouze za situace, ţe by od dohody o odpovědnosti neodstoupil. 

Pokud by zaměstnavatel inventarizaci neprovedl, přestoţe o ni byl zaměstnancem 

poţádán, platí, jak jiţ bylo řečeno, ţe zaměstnanec bude odpovědný pouze za schodek, 

který vznikl nejpozději ke dni, kdy měla být inventarizace provedena. Zaměstnavatel 

však bude povinen tuto skutečnost prokázat. 

 

2.4.3 Presumpce zavinění a zproštění se odpovědnosti 

 

Jak jiţ bylo řečeno výše, při odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách 

je zavinění zaměstnance presumováno. Konstrukce presumpce zavinění jakoţto 

vyvratitelné právní domněnky je zvolena k ochraně zaměstnavatele, jemuţ by se velmi 

obtíţně prokazovalo zavinění zaměstnance při schodku na hodnotách, které byly 

svěřeny do jeho osobní dispozice.
47

 Zaměstnavateli tak stačí prokázat pouze existenci 

dohody o hmotné odpovědnosti a vznik schodku, naopak má-li se zaměstnanec zprostit 

své odpovědnost v celém rozsahu, nebo alespoň v části, musí prokázat, ţe ke schodku 

došlo zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Ke zproštění odpovědnosti můţe dojít 

například za situace, kdy schodek vznikne v důsledku úmyslného jednání třetích osob 

odcizením svěřených hodnot. Ani v tomto případě však odpovědnost zaměstnance, 

bez ohledu na případnou odpovědnost za škodu třetí osoby dle občanskoprávních 

předpisů, nezaniká. Zaměstnanec i v této situaci musí prokázat, ţe schodek vznikl 

bez jeho zavinění. Je-li tak například vloupání přistiţen s několika taškami odcizeného 

zboţí, nezbavuje to zaměstnance odpovědnosti za následně zjištěný schodek v řádu 

statisíců, neboť odnést zboţí v této hodnotě by nebylo fyzicky moţné. Zaměstnanec 

se tam za této situace zprostí své odpovědnosti za schodek, jestliţe prokáţe, ţe schodek 

vznikl bez jeho zavinění a to například tak, ţe pachatel vloupání vytvořil prokazatelně 

takovou situaci, která hmotně odpovědnému zaměstnanci bránila se svěřenými 

hodnotami hospodařit například tím, ţe vykradená prodejna zůstala po zásahu pachatele 
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přístupná i dalším osobám.
48

 Zaměstnanec se však nezprostí své odpovědnosti 

za schodek za situace, kdy sice škoda vznikla v důsledku zásahu neznámého pachatele 

do majetkových práv zaměstnavatele, ale zaměstnanec zapříčinil vznik schodku 

neplněním svých povinností řádně hospodařit s prostředky svěřenými 

mu zaměstnavatelem a střeţit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, 

ztrátou, zničením a zneuţitím.
49

 

Zaměstnanec se také zprostí odpovědnosti, pokud prokáţe, ţe mu zaměstnavatel 

nevytvořil pracovní podmínky nutné k péči o hodnoty svěřené k vyúčtování. 

Tato situace nastává, pokud například ke svěřeným hodnotám mají přístup i třetí osoby 

a zaměstnanec tak nemá moţnost svěřené hodnoty po celou dobu kontrolovat a starat 

se o ně. V praxi jde o nejčastější důvod zániku odpovědnosti. Jedná se například 

o situaci, kdy zaměstnavatel nepřidělil zaměstnanci, kterému byla svěřena určitá 

hotovost, se kterou má disponovat, kupříkladu trezor, který by zabezpečil, 

ţe se svěřenými hodnotami nebude mít moţnost nakládat kdokoli další. 

 

2.4.4 Zánik dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci 

k vyúčtování 

 

Dohoda o odpovědnosti zaniká v zásadě dvěma způsoby. Prvním z nich je zánik 

dohody v důsledku skončení pracovního poměru. Dohoda je tak vázána na trvání 

pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a nezáleţí na tom, 

zda pracovní poměr skončil dohodou, výpovědí nebo zrušením ve zkušební době. 

Dalším způsobem je zánik dohody během trvání pracovního poměru. K tomu můţe dojít 

jak z důvodů uvedených v § 253 ZP, tak i na základě obecné úpravy odstoupení 

od smlouvy dle §48 občanského zákoníku, čemuţ odpovídá § 2001 NOZ, případně 

v situaci, kdy zaměstnanec či zaměstnavatel jednali v omylu dle § 49a občanského 

zákoníku, respektive dle § 583-585 NOZ. 

Dle § 253 ZP můţe dohoda zaniknout, pokud se zaměstnanec 

se zaměstnavatelem na jejím ukončení dohodnou, tedy na základě dvoustranného 
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Velké komentáře. ISBN  978-80-7179-251-2, str. 935-936 
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právního úkonu, také však zanikne v důsledku jednostranného odstoupení zaměstnance 

od dohody a to z důvodů, které jsou taxativně uvedeny v tomto ustanovení ZP. 

Zaměstnanec tak můţe od dohody odstoupit, pokud vykonává jinou práci, je-li převeden 

na jinou práci či jiné pracoviště, dále také je-li přeloţen nebo pokud zaměstnavatel 

ve lhůtě 15 od doručení písemného upozornění ze strany zaměstnance neodstraní 

vytýkané závady v pracovních podmínkách, které mu brání v řádném hospodaření 

se svěřenými hodnotami. Tato pevná, lhůta k odstoupení je dána pouze v tomto případě, 

při odstoupení z jiného důvodu můţe zaměstnanec odstoupit nejpozději v době, 

kdy je realizována konkrétní změna pracovního poměru.
50

 V případě společné 

odpovědnosti dává ZP zaměstnanci moţnost odstoupit od dohody také v případě, 

kdy je na pracoviště zařazen nový zaměstnanec, případně je zde ustanoven jiný vedoucí 

nebo jeho zástupce. ZP stanoví povinnost odstoupit od dohody o odpovědnosti 

písemnou formou. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o jednostranný právní úkon, bylo by 

nedodrţení písemné formy sankcionováno na základě § 20 odst. 3 ZP neplatností. 

Rád bych ještě zmínil, ţe k zániku dohody nedojde právní mocí rozsudku soudu, kterým 

byl zaměstnanci uloţen trest zákazu činnosti. V takovém případě je pak zaměstnanec 

zaměstnavatelem převeden na jinou práci dle ustanovení § 41 odst. 1 písm. e) ZP. 

 

2.4.5 Rozsah náhrady škody 

 

Co se týče rozsahu náhrady škody u odpovědnosti za schodek na svěřených 

hodnotách, je třeba rozlišovat mezi individuální a společnou odpovědností zaměstnance. 

Náhradu škody u individuální odpovědnosti, respektive její rozsah upravuje § 259 ZP 

a to tak, ţe zaměstnanec je povinen nahradit schodek na svěřených hodnotách v plné 

výši, neexistuje zde tedy jakékoli omezení výše náhrady škody. Nicméně i v tomto 

případě můţe být rozsah náhrady škody sníţen na základě § 252 odst. 5, tedy za situace, 

kdy zaměstnanec prokáţe, ţe schodek vznikl alespoň částečně bez jeho zavinění. 

Naproti tomu u společné odpovědnosti za schodek je jiţ situace sloţitější. 

Primárně se zde výše podílů náhrady škody určuje nikoli podle zavinění zaměstnanců, 

ale podle výše dosahovaných hrubých výdělků (jejich podrobnější výpočet dále), 
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přičemţ výdělek vedoucího zaměstnance a jeho zástupce se započítává ve dvojnásobné 

výši. Zaměstnanci tak za škodu odpovídají nikoli solidárně, ale zaměstnavatel musí 

náhradu škody poţadovat po kaţdém zaměstnanci zvlášť, přičemţ náhrada škody nesmí 

u kaţdého zaměstnance, s výjimkou vedoucího a jeho zástupce, přesáhnout částku 

rovnající se jejich průměrnému měsíčnímu výdělku před vznikem škody
51

. V případě, 

ţe vzniklá škoda nebude ani náhradami od všech zaměstnanců uhrazena, je vedoucí 

zaměstnanec nebo jeho zástupce povinen doplatit zbytek vzniklé škody v poměru podílů 

odpovídajících jejich průměrnému hrubému výdělku. Nebude-li tedy ustanoven vedoucí 

nebo jeho zástupce a škoda bude v takovém rozsahu, ţe jí ani náhrada škody získaná 

od jednotlivých zaměstnanců nepokryje, zaměstnavatel se nedomůţe náhrady celé 

škody.  Tato úprava způsobu úhrady schodku jednotlivými společně odpovědnými 

zaměstnanci platí však pouze tehdy, jestliţe jsou všichni zaměstnanci za schodek 

odpovědni v „plném rozsahu“, tedy v případech, kdy se některý z nich této 

odpovědnosti nezbaví například tím, ţe prokáţe, ţe za schodek neodpovídá, 

nebo nikoliv v plné jemu přičítané výši.
52

 Pokud tyto skutečnosti namítají někteří 

ze společně odpovědných zaměstnanců a prokáţe se, ţe za schodek ať jiţ úmyslně nebo 

z nedbalosti ve skutečnosti odpovídá pouze některý, případně někteří ze zaměstnanců, 

hradí tito vzniklou škodu podle míry svého zavinění. Případná zbývající část škody 

se uhradí podle výše uvedených pravidel, tedy uhradí ji společně odpovědní 

zaměstnanci (včetně těch zaměstnanců, kteří škodu zavinili) v poměru svých hrubých 

dosahovaných výdělků. 

Pro určení v jakém poměru budou jednotlivý společně odpovědní zaměstnanci 

hradit škodu, se vychází z jejich dosahovaných hrubých výdělků. Pro jejich výpočet 

je rozhodné období od předchozí inventury aţ do dne, kdy byla škoda ve formě schodku 

zjištěna. Přitom se započítá výdělek za kalendářní měsíc, v němţ byla inventura 

provedena, ale jiţ se nezapočítává výdělek, kterého zaměstnanec dosáhl v měsíci, 

ve kterém byl zjištěn schodek. Nicméně pokud byl zaměstnanec na pracoviště zařazen 

aţ během kalendářního měsíce, v němţ byl schodek zjištěn, vypočte se jeho hrubý 

výdělek ode dne, kdy byl na pracoviště zařazen, aţ do dne, kdy byl schodek zjištěn. 
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Pro výpočet výdělku je tak v tomto případě rozhodný počet dnů, a nikoliv měsíců. 

Do takto zjištěného výdělku se nezapočítává náhrada mzdy nebo platu například 

za překáţky v práci, dovolenou, svátky nebo pracovní neschopnost.  

 

2.5 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 

 

Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí je poslední ze zvláštních druhů 

odpovědnosti zaměstnance za škodu a je v zásadě koncipována na podobném principu 

jako odpovědnost zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách. Slovní obrat 

„svěřené věci“ se v zákoníku práce objevuje aţ po novele k 1. 1. 2012, kdy byl nahrazen 

původní výraz „svěřené předměty“. ZP odpovědnost zaměstnance za ztrátu svěřených 

předmětů upravuje v § 255 a § 256 kde je stanoveno, ţe zaměstnanec je povinen 

nahradit zaměstnavateli škodu, která mu vznikla ztrátou svěřených předmětů, které byly 

zaměstnanci svěřeny na základě písemného potvrzení. I v případě se zavinění 

zaměstnance presumuje, jedná se tedy opět o druh zpřísněné odpovědnosti za škodu. 

Od odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách se odpovědnost za ztrátu 

svěřených věcí liší především formou vzniku tohoto závazkového vztahu a také 

vymezením předmětu, jehoţ se tento druh odpovědnosti týká. Pro vznik odpovědnosti 

za ztrátu svěřených věcí je tak vyţadováno písemné potvrzení, na jehoţ základě se věci 

svěří zaměstnanci, dále musí dojít ke škodě v tom smyslu, ţe dojde ke ztrátě těchto věcí 

a nezbytnou součástí vzniku odpovědnosti je taktéţ zavinění zaměstnance, které je, 

stejně jako u odpovědnosti za schodek, presumováno. Při svěření věci, jejichţ hodnota 

činí více neţ 50 000,-Kč je nutné namísto potvrzení o převzetí věci uzavřít dohodu 

o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. 

 

2.5.1 Písemné potvrzení a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci 

 

Písemným potvrzením, tedy jednostranným právním úkonem zaměstnanec 

prohlašuje, ţe převzal individuálně určenou věc od zaměstnance. Písemné potvrzení 

se vydává, respektive dohoda se uzavírá ohledně věcí, které jsou v ZP vymezeny 

demonstrativně s tím, ţe se jedná zejména o nástroje, ochranné pracovní prostředky 

a další obdobné věci. Jedná se například o různé nářadí, pracovní oděv, přilby, obuv, 
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případně přenosné počítače či telefony. Jde tedy, na rozdíl od odpovědnosti za schodek 

na svěřených hodnotách, o individuálně určené věci, které zaměstnanec pouţívá 

k výkonu své práce. Zpravidla se jedná pouze o věci drobnějšího charakteru, 

které lze přenášet například z pracoviště do bytu zaměstnance. Proto nelze zaměstnanci 

takto svěřit například sluţební automobil či stroje umístěné trvale ve výrobní hale 

zaměstnavatele.
53

 V písemném potvrzení musí být tyto věci označeny takovým 

způsobem, aby je nebylo moţno zaměnit za jiné předměty, a jejich převzetí musí 

zaměstnanec potvrdit svým podpisem.
54

 Stejně jako v případě dohody o odpovědnosti 

za schodek nemusí být potvrzení psáno vlastní rukou zaměstnance, musí však být 

opatřeno jeho vlastnoručním podpisem. Z toho, ţe zaměstnanec odpovídá pouze 

za předměty výlučně jemu svěřené, plyne, ţe se můţe jednat pouze o takové předměty, 

které on sám pouţívá a můţe tak zabezpečit jejich ochranu.
55

 Nelze tedy, na rozdíl 

od odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, svěřit věc do společného uţívání 

více zaměstnanců a nemůţe vzniknout ani společná odpovědnost za škodu. 

 V případě, ţe má být zaměstnanci svěřena věc, jejíţ hodnota je vyšší neţ 

50 000,-Kč, je nutné uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřené věci. Rád bych 

upozornil, ţe hodnota předmětu vyjádřená částkou 50 000,-Kč se týká jen jednoho 

svěřeného předmětu, nikoliv více předmětů, u nichţ by jejich celková hodnota 

převyšovala tuto částku.
56

 Dohoda musí být uzavřena písemně a pouze 

se zaměstnancem, který dosáhl 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům. 

Na smlouvu jsou tak kladeny obdobné poţadavky jako v případě dohody 

o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách. Tím, ţe můţe být dohoda uzavřena 

pouze se zaměstnancem, který není omezen ve způsobilosti k právním úkonům 

a je starší 18 let, se projevuje zejména její ochranná funkce- zaměstnanec musí být 

schopen posoudit obsah dohody a případné následky z ní plynoucí. 

Trvání dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí je zásadně vázáno 

na trvání pracovního poměru a dohoda tedy zanikne nejpozději ke dni jeho skončení. 

Kromě případu, kdy dohoda zanikne vrácením svěřené věci, případně náhradou škody 
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při ztrátě svěřené věci, můţe také zaniknout na základě písemného odstoupení 

od smlouvy ze strany zaměstnance. Tomu toto právo náleţí v případě, 

ţe mu zaměstnavatel nevytvořil dostatečné podmínky k zajištění ochrany svěřených 

věcí proti jejich ztrátě, například pokud zaměstnanec neměl moţnost svěřené věci 

uzavřít k tomu určené místnosti. 

 

2.5.2 Rozsah náhrady škody a presumpce zavinění 

 

Pro vznik odpovědnosti se obecně vyţaduje vznik škody. V případě 

odpovědnosti za ztrátu svěřené věci je vyţadován vznik škody pouze ve formě ztráty 

věci, nestačí pouhé poškození věci.
57

 Pokud by však došlo k poškození věci zaviněným 

porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, 

odpovídal by zaměstnanec za takto vzniklou škodu v rámci obecné odpovědnosti 

zaměstnance za škodu, tedy maximálně do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného 

měsíčního výdělku. V rámci této zvláštní odpovědnosti za škodu dle § 259 není- stejně 

jako u odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, rozsah náhrady škody 

limitován a zaměstnanec musí uhradit vzniklou škodu v plné výši. Zaměstnanec však 

musí nahradit pouze skutečnou škodu, která zaměstnavateli vznikla, nikoli ušlý zisk.
58

 

Zatímco zaměstnavatel musí prokazovat vznik škody, je pouze na zaměstnanci, 

aby prokázal, ţe ke ztrátě věci došlo bez jeho zavinění, ať uţ zcela, nebo alespoň z části. 

V opačném případě se jeho zavinění presumuje. Úplné nebo částečné zproštění 

se odpovědnosti má pak samozřejmě vliv na výši náhrady vzniklé škody. Pokud se tedy 

zaměstnanci podaří prokázat, ţe škoda vznikla zcela bez jeho zavinění, nemůţe 

být za tuto škodu odpovědný. Ztrátu svěřené věci způsobenou objektivními okolnostmi 

nese sám zaměstnavatel, ovšem i zde je třeba zkoumat, jestli zaměstnanec svým 

jednáním ztrátu neumoţnil, tedy jestli k ochraně věci učinil vše, co je po něm rozumné 

poţadovat.
59
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2.6 Společná ustanovení týkající se odpovědnosti zaměstnance za škodu 

 

Zákoník práce v § 261 a násl. obsahuje úpravu, která je obecně platná a společná 

pro všechny výše zmíněné druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu a ustanovení této 

části se proto pouţijí ve všech případech.  

 

2.6.1 Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem stiženým duševní 

poruchou, jednání v nepříčetnosti, kterou si zaměstnance sám způsobil, 

úmyslné jednání proti dobrým mravům 

 

V § 261 odst. 1 ZP je upravena odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci 

stiţenými duševní poruchou, s tím, ţe tito za škodu odpovídají pouze v případě, 

kdy dokáţí ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. V kaţdém individuálním 

případě je tak třeba prokázat, ţe zaměstnanec, který škodu způsobil, měl v souvislosti 

s jejím vznikem schopnost rozpoznávací a ovládací. Skutečnost, ţe byl tento 

zaměstnanec zbaven či omezen ve své způsobilosti k právním úkonům není v tomto 

případě podstatná. Odlišně upravuje problematiku odpovědnosti za škodu způsobené 

osobami stiţenými duševní poruchou občanský zákoník v § 422. Dle úpravy v něm 

obsaţené sice tyto osoby za jimi způsobenou škodu odpovídají, mají-li v daném 

momentě schopnost rozpoznávací a ovládací, zároveň však jsou spolu s nimi společně 

a nerozdílně odpovědné i osoby, které mají povinnost vykonávat nad nimi dohled. 

Nicméně NOZ zavádí v § 2921 princip, podle kterého ten, kdo zanedbal nad nezletilým, 

nesvéprávným či stiţeným jinou duševní poruchou dohled, odpovídá za újmu společně 

a nerozdílně. Zatímco dle stávající úpravy osoba vykonávající dohled byla za škodu 

plně odpovědná, pokud škůdce nebyl schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho 
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následky, nyní ani tato skutečnost škůdce odpovědnosti nezbavuje a bylo tak zavedeno 

kritérium spravedlnosti pro poţadavek náhrady škody.
60

 

Oproti tomu ustanovení § 261 odst. 2 ZP se vztahuje na situace, 

kdy zaměstnanec škodu sice způsobí ve stavu, kdy není schopen své jednání ovládat 

nebo posoudit jeho následky, do tohoto stavu se však úmyslně nebo i z nedbalosti uvede 

vlastní vinou. Toto ustanovení tak dopadá zejména na případy, kdy zaměstnanec poţije 

alkohol či jinou návykovou látku a v tomto stavu následně způsobí škodu. V těchto 

případech pak zaměstnanec za takto vzniklou škodu odpovídá, poškozený 

zaměstnavatel naopak musí prokazovat, ţe se zaměstnanec do tohoto stavu uved vlastní 

vinou. 

Za škodu vzniklou zaměstnavateli odpovídá rovněţ zaměstnanec, 

který ji způsobil úmyslným jednáním proti dobrým mravům. Pozitivní vymezení 

dobrých mravů se v českých právních předpisech nevyskytuje, naopak bývá tento pojem 

pouţíván v negativním smyslu, setkáváme se proto s obraty typu „proti dobrým 

mravům“, případně „příčící se dobrým mravům“. Pozitivní vymezení tohoto pojmu 

tak poskytla soudní judikatura, kdyţ Ústavní soud ČR dobré mravy definoval jako 

souhrn etických, obecně uznávaných a zachovávaných zásad, jejichţ dodrţování 

je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby kaţdé jednání bylo v souladu 

s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.
61

 Stejně tak tento pojem 

definoval v několika svých rozsudcích i Nejvyšší soud ČR
62

  

 

2.6.2 Určení výše náhrady škody, její projednání a zajištění závazku zaměstnance 

 

Zákoník práce neobsahuje na rozdíl od minulého zákoníku práce ve znění 

platném do 31. 5. 1994 úpravu, dle které by měl zaměstnavatel výslovnou povinnost 

poţadovat od zaměstnance náhradu vzniklé škody. Záleţí tak pouze na uváţení 

zaměstnavatele, zda vůbec a v jaké výši bude náhradu škody poţadovat. Nicméně 

z tohoto pravidla existuje výjimka v podobě zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České 

republiky a jejím zastupování v právních vztazích. Tímto zákonem byly vytvořeny 
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z některých rozpočtových organizací organizační sloţky státu a dosavadní 

pracovněprávní vztahy k těmto subjektům se k 1. 1. 2001 změnily v pracovněprávní 

vztahy k České republice, tedy ke státu. Dle § 14 odst. 4 této právní úpravy jsou pak 

organizační sloţky státu povinny včas uplatňovat právo na náhradu škody. Lze tedy říct, 

ţe právní úprava obsaţená v zákoníku práce dává zaměstnavatelům s výjimkou státu 

právo volby, zda budou nebo nebudou náhradu škody poţadovat, avšak v případě, 

kdy je zaměstnavatelem stát, respektive za něj jednající organizační sloţka, směřuje 

právní úprava spíše k povinnosti náhradu škody vymáhat.
63

  

Pokud se zaměstnavatel pro náhradu škody rozhodne, upravuje ZP v § 262 a § 

263 způsob, kterým se určuje výše náhrady škody a její projednání. Výši náhrady škody 

dle těchto ustanovení určuje sám zaměstnavatel, nicméně za situace, kdy byla škoda 

způsobena vedoucím zaměstnancem, který je současně statutárním orgánem nebo jeho 

zástupce, určí výši náhrady škody nikoli zaměstnavatel, ale ten, kdo tento statutární 

orgán nebo jeho zástupce na pracovní místo ustanovil. Stejný postup nastane 

i za situace, kdy škodu způsobí tento vedoucí zaměstnanec spolu s jemu podřízeným 

zaměstnancem. Současná úprava tak nahradila problematické ustanovení 

§ 185 odst. 1 minulého zákoníku práce, tedy zákona č. 65/1965 Sb, který stanovil, 

ţe výši náhrady škody určuje nadřízený orgán, který však často nebylo moţné určit. 

Takto stanovenou výši náhrady škody musí zaměstnavatel se svým zaměstnancem 

projednat a následně jí zaměstnanci písemně oznámit. To vše musí učinit zpravidla 

ve lhůtě jednoho měsíce od okamţiku, kdy byl zjištěn vznik škody a to, ţe za ni 

zaměstnanec odpovídá. Ustanovení § 262 a § 263 však mají pouze pořádkovou povahu 

a jejich dodrţení proto není podmínkou pro uplatnění nároku na náhradu škody 

v případném soudním řízení.
64

 

Pokud zaměstnanec při projednávání škody se zaměstnavatelem uzná, 

ţe je za vzniklou škodu zodpovědný, můţe mezi nimi dojít k uzavření dohody 

o způsobu náhrady škody. Tato dohoda musí mimo jiné obsahovat výši náhrady škody 

poţadované zaměstnavatelem a podmínkou její platnosti je dodrţení písemné formy. 

Vzhledem k subsidiárnímu pouţití zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, 

zakotvenému v § 4 ZP, má uzavření písemné dohody o způsobu náhrady škody mezi 
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zaměstnancem a zaměstnavatelem účinky písemného uznání dluhu dle 

§ 558 občanského zákoníku, coţ odpovídá § 2053 NOZ a právo zaměstnavatele 

na náhradu škody se tak na základě § 110 občanského zákoníku (potaţmo § 639 NOZ) 

promlčí aţ deset let ode dne uzavření dohody o způsobu náhrady škody. Zaměstnanec 

musí v dohodě svůj dluh vůči zaměstnavateli uznat co do důvodu a výše, musí být tedy 

jasně dáno, za jakých okolností škoda vznikla a zároveň musí být určeno, v jaké výši 

zaměstnanec svůj dluh uznává. Tato částka nemusí být výslovně zmíněna, stačí pouze 

její vyjádření tak, aby byla objektivně určitelná.
65

 Logickým důsledkem uznání dluhu 

je také přenesení důkazního břemene ze zaměstnavatele na zaměstnance. Zaměstnavatel 

tedy jiţ nadále nemusí vznik dluhu ani jeho výši prokazovat, naopak je pouze 

na zaměstnanci, aby prokázal, ţe dluh vůbec nevznikl, případně ţe byla škoda z jeho 

strany jiţ nahrazena. 

Obsah této dohody spolu s poţadovanou výší náhrady škody je následně 

zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací, které je tak dána moţnost 

seznámit se s obsahem dohody a případně se k ní vyjádřit. Nicméně vzhledem k tomu, 

ţe v případě § 263 se jedná, jak jiţ bylo řečeno výše, pouze o pořádkové ustanovení, 

nemá případné neprojednání těchto skutečností vliv na uplatnění nároku zaměstnavatele 

na náhradu škody v soudním řízení. Pokud u zaměstnavatele ţádná odborová organizace 

nepůsobí, nepřechází její oprávnění kontrolovat obsah dohody a výši poţadované 

náhrady škody na ţádný jiný subjekt a zaměstnavatel je tak této své povinnosti 

zproštěn.
66

 Zaměstnavatel s odborovou organizací taktéţ nemusí projednávat náhradu 

škody nepřesahující 1000,-Kč. 

Způsob úhrady vzniklé škody záleţí na dohodě mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem, je tak pouze na nich zda zaměstnanec škodu uhradí najednou 

či ve splátkách. Nicméně v souvislosti se způsobenou škodou často nastupuje 

komplikace v podobě ukončení pracovního poměru mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. K posílení svého postavení a zajištění své pohledávky 

má zaměstnavatel k dispozici hned několik zajišťovacích institutů obsaţených 

jak v samotném ZP, tak i v občanském zákoníku. Před rozsáhlou novelou ZP účinnou 

od 1. 1. 2012 však byla situace jiná. Dle dnes jiţ zrušeného § 13 odst. 1 písm. g nesměl 
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zaměstnavatel poţadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, 

s výjimkou konkurenční doloţky a sráţek z příjmu z pracovněprávního vztahu. 

Nyní je však vzhledem k výslovnému zakotvení subsidiarity občanského zákoníku 

jiţ umoţněno vyuţívat zajišťovací instituty občanského práva i v pracovněprávních 

vztazích. Avšak vzhledem ke specifickým rysům pracovněprávních vztahů jsou pro tyto 

vztahy některé občanskoprávní instituty v § 4a zákoníku práce vyloučeny, 

a to především ty, u kterých není ochrana slabší strany dostatečná anebo 

do dvoustranného vztahu vstupuje třetí subjekt, jelikoţ pouţití těchto občanskoprávních 

institutů by nebylo v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.
67

 

Pro pracovněprávní vztahy je proto vyloučeno pouţití smluv ve prospěch třetí osoby, 

ustanovení o společných závazcích a právech, stejně tak nelze pouţít zadrţovací právo, 

vymíněné odstoupení od smlouvy, smlouvu s přesnou dobou plnění a postoupení 

pohledávky. Uţití smluvní pokuty je pak moţné pouze v případě sjednané konkurenční 

doloţky. 

Zaměstnavatel má tedy moţnost k zajištění svého nároku na náhradu škody 

vyuţít dohodu o sráţkách ze mzdy, uznání závazku, ručení, zástavní právo a zajišťovací 

převod práva s tím, ţe tři posledně jmenované instituty jsou upraveny výlučně 

občanským zákoníkem. Dohoda o sráţkách ze mzdy a uznání závazku jsou 

jiţ zákoníkem práce upraveny samostatně, konkrétně o uznání závazku se jedná 

v případě uzavření písemné dohody o způsobu náhrady škody dle § 263 odst. 2 ZP, 

kterou jsem jiţ zevrubně popsal v této kapitole. O uznání dluhu se ZP dále zmiňuje i v § 

328 odst. 2 s tím, ţe peněţitá práva zaměstnavatele sice zanikají smrtí zaměstnance, 

nicméně toto neplatí v případě práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo která 

byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána co do důvodu a výše. Taktéţ smrtí 

zaměstnance nezaniká právo na náhradu škody způsobené úmyslně. Všechna tato 

peněţitá práva, která smrtí zaměstnance nezanikla, jsou následně povinni uspokojit 

dědici zaměstnance. 

Sráţky ze mzdy jsou dalším institutem, který má zajišťovací, ale současně 

i uhrazovací funkci. Dle § 147 odst. 3 ZP jsou sráţky ze mzdy k náhradě škody moţné 

pouze na základě písemné dohody o sráţkách ze mzdy, kterou upravuje ZP v § 327. 

                                                 
67

 HLOUŠKOVÁ, Pavla; HOFMANNOVÁ, Eva aj. Zákoník práce: prováděcí nařízení vlády a další 

související předpisy: s komentářem k 1. 1. 2013. 7. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. str. 42 



39 

 

Mzdou se pro účely této dohody rozumí nejen mzda, ale i plat a jiné příjmy 

ze základního pracovněprávního vztahu vymezené v § 145 odst. 2 ZP. Vzhledem 

k sociální funkci mzdy nesmí sráţky ze mzdy činit více neţ by činily sráţky při výkonu 

rozhodnutí dle § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. Odpovědnému 

zaměstnanci proto nesmí být z měsíční mzdy sraţena základní částka, jejíţ konkrétní 

výši stanoví nařízení vlády č. 595/2006 Sb. 

Pojišťovny v České republice navíc zaměstnancům umoţňují uzavřít 

dle občanskoprávních předpisů pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zaměstnavateli. Na základě takto uzavřená pojistné smlouvy škodu způsobenou 

zaměstnavateli, ke které dojde zaviněným jednáním zaměstnance při plnění pracovních 

úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, namísto zaměstnance uhradí sama pojišťovna.  

    

2.6.3 Moderační právo soudu 

 

Ustanovení § 264 ZP umoţňuje soudu přiměřeně sníţit výši náhrady škody, 

která bude po zaměstnanci poţadována, a to z důvodů zvláštního zřetele hodných 

takovým způsobem, aby to bylo vůči němu spravedlivé. Ţádné další podmínky 

či omezení pro sníţení výše náhrady škody ZP nestanoví, je tak pouze na uváţení 

soudu, kdy a jakým způsobem toto své právo vyuţije. Za důvody zvláštního zřetele 

hodné mohou být povaţovány například dosavadní pracovní výsledky zaměstnance, 

jeho vnitřní vztah ke vzniklé škodě, případně osobní důvody. Není ani nutné, 

aby sníţení náhrady škody navrhl kterýkoliv z účastníků, soud totiţ o případném sníţení 

náhrady škody přihlédne a rozhodne o něm z úřední povinnosti.
68

 Naproti tomu 

občanský zákoník v § 450 váţe sníţení náhrady škody na určité okolnosti- soud 

zde přihlíţí zejména k okolnostem, za kterých škoda vznikla, stejně tak i k osobním 

a majetkovým poměrům škůdce a také k poměrům poškozené fyzické osoby. Na rozdíl 

od úpravy obsaţené v občanském zákoníku, která soudu výslovně zakazuje sníţit výši 

náhrady škody, ke které došlo úmyslným jednáním škůdce, lze v případě zaměstnanců 

výši náhrady škody sníţit i za situace, kdy zaměstnanec škodu způsobí úmyslně, 

případně pod vlivem návykových látek.  
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Dříve neţ soud přistoupí k samotnému sníţení náhrady škody dle § 264 ZP, 

musí nejprve při určení výše náhrady škody zohlednit i spoluodpovědnost 

zaměstnavatele či dalších zaměstnanců dle § 250 odst. 2, případně § 257 odst. 4 a 5 

ZP.
69

 Stejně tak v případě zvláštní odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených věcí 

soud nejprve aplikuje ustanovení § 255 odst. 6 ZP, přihlédne tedy k míře zproštění 

se odpovědnosti zaměstnance za ztrátu jemu svěřených věcí. Význam moderačního 

práva soudu je patrný zejména při odpovědnosti zaměstnance za schodek na hodnotách 

svěřených k vyúčtování. V případech, kdy odpovědný zaměstnanec schodek, 

který můţe dosahovat značných částek, svým jednáním ani přímo nezavinil, tak pro 

něj nastává situace, kdy zaměstnavateli dluţí částku, kterou nebude schopen vyrovnat 

po dobu celého svého ţivota. Pokud za této situace nastanou důvody hodné zvláštního 

zřetele, je moţné, aby soud na základě vlastního uváţení tuto náhradu škody přiměřeně 

sníţil.
70
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3. Monitoring zaměstnanců na pracovišti 

 

3.1 Právní úprava ochrany majetku zaměstnavatele v souvislosti 

s právem na soukromí zaměstnance 

 

V souvislosti se sledováním a kontrolou zaměstnanců na pracovišti, 

ať uţ se jedná o instalaci kamerových systémů, případně kontrolu telefonické 

či emailové komunikace, je nutné si uvědomit, ţe zde dochází ke střetu dvou zájmů 

chráněných právním řádem - zájmem na ochranu majetku zaměstnavatele a proti němu 

stojícím zájmem na ochranu soukromí zaměstnance. Vzhledem k tématu této diplomové 

práce se dále nebudu zabývat ochranou osobnosti jako celku, ale zaměřím 

se jen a pouze na jiţ zmíněné soukromí zaměstnance, do nějţ bude zaměstnavatel 

z důvodu ochrany svého majetku nejčastěji zasahovat. 

V ústavní rovině je ochrana soukromí a osobnosti obsaţena v zákoně 

č. 2/1993 Sb. Listině základních práv a svobod, zejména v článcích 7, 10 a 13. čl. 7 

zaručuje nedotknutelnost osoby a jejího soukromí s tím, ţe v určitých případech 

stanovených zákonem připouští její omezení. Jde tak o základní ustanovení zabývající 

se ochranou soukromí. V čl. 10 je zakotvena především ochrana lidské důstojnosti, cti, 

dobré pověsti a jména člověka, dále pak poskytuje ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného ţivota a neoprávněným shromaţďováním, 

zveřejňováním a zneuţíváním údajů. Čl. 13 zakazuje porušení listovního tajemství, 

jakoţ i tajemství jiných písemností nebo záznamů, ať jiţ uchovávaných v soukromí, 

zasílaných poštou nebo jiným způsobem. Stejně tak je chráněno tajemství zpráv 

podávaných telefonem, telegrafem, či jiným obdobným způsobem. Tyto základní 

zásady jsou jiţ následně podrobněji upraveny dalšími zákony v rámci jednotlivých 

právních odvětví. 

Občanské právo upravuje ochranu osobnosti v zákoně č. 40/1964 Sb. občanském 

zákoníku v § 11 aţ 16. Nicméně vzhledem komu, ţe dne 22. 3. 2012 byl ve 

Sbírce zákonů vyhlášen NOZ, který nabude účinnosti k 1. 1. 2014, rád bych se zmínil 

i o úpravě zde obsaţené. Nový občanský zákoník chrání osobnost člověka v § 81 

a násl., právo na soukromí je zde upraveno zejména v § 86, podle kterého nikdo nesmí 
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zasahovat do soukromí jiného, pokud k tomu nemá zákonný důvod. 

Nelze tak bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý 

ţivot a pořizovat o tom zvukové či obrazové záznamy. Celkově je úprava ochrany 

osobnostních práv v NOZ podrobnější a obsáhlejší neţ tomu bylo dosud a záměrně 

se proto například zakazuje rušit soukromé prostory a nikoli pouze obydlí člověka, 

protoţe právo na soukromí zasahuje i na místo, kde člověk vykonává svou práci.
71

 

V obdobném duchu se nicméně nese i současná judikatura, kdyţ kupříkladu Nejvyšší 

správní soud ve svém rozhodnutí kupříkladu uvádí: „Taxikář během své jízdy 

se zákazníkem navazuje a rozvíjí své kontakty s vnějším světem. V případě opačného 

závěru by byl problém jednoznačně určit a rozlišit, jaké osobní projevy taxikáře 

v průběhu jeho interakce se zákazníkem lze ještě charakterizovat jako jeho pracovní 

činnost a co již tvoří jeho soukromý život. Zvláště v takovém případě, kdy jednotlivec 

vykonává svobodné nebo obdobné povolání, je práce součástí jeho soukromého života 

a není možné určit, do jaké míry v daném okamžiku pracuje, či realizuje svůj soukromý 

život.“
72

 

V rovině správního práva je soukromí osob chráněno zejména zákonem 

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

(dále jen ZOOÚ). Zde je jiţ v § 1 uvedeno, ţe „každý má právo na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí“, coţ je následně podrobněji rozvedeno 

v § 10, který mimo jiné stanoví povinnost správce a zpracovatele (v našem případě tedy 

zaměstnavatele) osobních údajů dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním 

do soukromého a osobního ţivota subjektu údajů. 

Na rozdíl od minulého zákoníku práce, tedy zákona č. 65/1965 Sb., 

který ochranu osobnostních práv zaměstnanců vůbec neobsahoval, byla jiţ do ZP 

začleněna úprava v problematice ochrany majetku zaměstnavatele v kontextu 

s kontrolou a monitoringem zaměstnanců na pracovišti v kogentních ustanoveních 

§ 316 odst. 1 aţ 3 ZP. Z těchto ustanovení je patrné, ţe soukromí zaměstnanců na 

pracovišti není zcela nedotknutelné, naopak za splnění zákonných podmínek je moţné 

jeho omezení. 
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3.2 Kontrola zaměstnanců na pracovišti 

 

Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne své zaměstnance na pracovišti 

jakýmkoliv způsobem kontrolovat, je třeba, aby respektoval příslušná ustanovení 

občanského zákoníku a zejména pak ZP.  Dle § 316 odst. 1 ZP nesmějí zaměstnanci 

uţívat výrobní prostředky zaměstnavatele pro svou osobní potřebu s tím, 

ţe zaměstnavatel je oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat, zda k tomu skutečně 

nedochází. Pojem přiměřený způsob kontroly není v zákoně definován a odpověď 

na tuto otázku nám tak dávají především soudní rozhodnutí, kdyţ například Nejvyšší 

soud České republiky judikoval, ţe je na soudu, aby při posuzování toho, zda byla 

kontrola přiměřená, přihlédl k její délce a rozsahu a také k tomu, zda a případně do jaké 

míry omezovala zaměstnance v jeho činnosti a zasahovala do jeho práva na soukromí 

na pracovišti.
73

 V této konkrétní kauze zaměstnavatel zjistil, ţe jeden z jeho 

zaměstnanců strávil většinu pracovní doby na internetových stránkách, které nijak 

nesouvisely s výkonem jeho práce. Tímto svým jednáním tedy porušil zákaz pouţívat 

pro svou osobní potřebu pracovní prostředky zaměstnavatele, coţ bylo ze strany 

zaměstnavatele posouzeno jako zvlášť hrubé porušení pracovních povinností a okamţitě 

s tímto zaměstnancem rozvázal pracovní poměr. Důkazy o tom, ţe si zaměstnanec 

počínal tímto způsobem, zaměstnavatel zjistil z výpovědi svědků a z reportu, 

který obsahoval seznam internetových adres, které tento zaměstnance navštívil 

ve své pracovní době. V následném soudním sporu soudy rozhodly, ţe soukromí 

zaměstnance nebylo tímto počínáním zaměstnavatele narušeno, jelikoţ ţádným 

způsobem nedošlo k monitorování soukromých zpráv ani nebyly činěny záznamy 

projevů osobní povahy. 

Naopak za situace, kdy by jiţ zaměstnavatel soukromí zaměstnance narušil tím, 

ţe by ho podrobil otevřenému či skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho 

telefonických hovorů, případně kontrolou jeho pošty a listovních zásilek, dopadalo 

by na jeho jednání ustanovení § 316 odst. 2 a 3 ZP, zaměstnavatel by tedy musel 

mít pro své jednání závaţný důvod spočívající ve zvláštní povaze své činnosti, jelikoţ 
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v opačném případě by byl tento zásah protiprávní. Zvláštní povahou činnosti 

zaměstnavatele měl zákonodárce patrně na mysli takové činnosti, kde je třeba dbát 

zvýšených nároků na chování zaměstnanců, zejména vzhledem k ochraně utajovaných 

skutečností, povinnosti mlčenlivosti, ochraně obchodního tajemství, know-how 

či vyšších majetkových hodnot.
74

 Legitimních důvodů pro zavedení kontroly 

na pracovišti můţe být více, zejména se bude jednat o ochranu ţivota a zdraví 

zaměstnanců, jakoţ i dalších osob, které se mohou na pracovišti vyskytovat 

a samozřejmě také o ochranu majetku samotného zaměstnavatele. 

Pro zavedení kontroly na pracovišti by měly být dodrţovány určité zásady, které 

například rozpracoval i Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku č. 2/2009 

nazvaném Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním zřetelem k monitoringu 

pracoviště.
75

 Dle něj je stěţejní zásada proporcionality, dle které oprávnění zaměstnance 

týkající se jeho práva na soukromí musí být v rovnováze s legitimními oprávněními 

a zájmy zaměstnavatele, který naopak vyţaduje efektivní práci zaměstnance a chrání 

své aktivity před nebezpečími jako je trestná činnost či škoda způsobená zaměstnancem. 

Další zásada je zásada přiměřenosti, kterou je třeba chápat tak, ţe zaměstnavatel 

je oprávněn shromaţďovat osobní údaje zaměstnanců pouze v takovém mnoţství, 

které postačuje k naplnění účelu, ke kterému zaměstnavatel osobní údaje zpracovává. 

Třetím principem je zásada analogie, dle které je vhodné nové informační technologie 

brát stejně jako staré technologie a právní normy je regulující pouţívat obdobně - tedy 

například email je nutno chápat jako listinnou poštu. Čtvrtým a posledním principem 

je pak informační povinnost zaměstnavatele, která vychází z  § 11 ZOOÚ ve spojení 

s § 31 ZP. Dle této zásady je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o všech 

opatřeních, která zasahují do soukromí zaměstnance, jiţ před vznikem 

pracovněprávního poměru.  

 

3.3 Kamerové systémy na pracovišti 
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Instalace kamerového systému na pracovišti znamená bezpochyby významný 

zásah do soukromí zaměstnanců a proto je jeho vyuţití moţné pouze v případě výjimky 

v podobě § 316 odst. 3 ZP, tedy pokud je dán závaţný důvod spočívající ve zvláštní 

povaze činnosti zaměstnavatele. Není zde ani moţnost instalovat kamerový systém 

se souhlasem zaměstnanců, neboť zaměstnanci by se tak předem vzdávali svého práva 

na ochranu soukromí na pracovišti.
76

 Současně by kamerový systém vzhledem k výše 

uvedeným zásadám měl být pouţit aţ jako krajní moţnost k ochraně sledovaného 

zájmu, tedy například k ochraně majetku. V prvé řadě by měl zaměstnavatel volit 

způsob, který postačuje k ochraně majetku, aniţ by zasahoval do soukromí osob 

na pracovišti (například instalací trezoru, zamykáním prostoru s cennostmi apod.). 

Zaměstnavatel je taktéţ povinen zajistit zaměstnancům nezbytnou míru soukromí 

na pracovišti- jsou-li tak nainstalovány například kamery i v šatnách například kvůli 

krádeţím, musí zde být vymezen prostor, kde je moţné se převléknout beze svědků.
77

 

Kamerové systémy můţeme rozdělit na dvě skupiny a to na systémy, které uchovávají 

záznam a systémy, které pouze monitorují, bez toho aniţ by bylo cokoli nahráváno. 

 

3.3.1 Kamerové systémy bez záznamu 

 

V případě kamerového systému, který prostory pouze monitoruje, ale nikam 

neukládá pořízené záběry, se nejedná o zpracování osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, 

jelikoţ je zde nedochází ke zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) tohoto 

zákona. I přesto však můţe být pouţití kamer na pracovišti v rozporu s Listinou 

základních práv a svobod a příslušnými ustanoveními na ochranu osobnosti 

jak v zákoně č. 40/1964 Sb. občanském zákoníku, tak i v rozporu s NOZ. Zejména však 

můţe dojít k porušení § 316 odst. 2 ZP, tedy ţe zaměstnavatel nesmí narušovat 

soukromí zaměstnanců na pracovišti bez jiţ výše zmíněného závaţného důvodu 

spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele.  

Kamerové systémy bez záznamu se nicméně pouţívají pouze výjimečně 

z jednoho prostého důvodu. Hlavním důvodem instalace kamer bývá ochrana ţivota 
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a zdraví zaměstnanců, ochrana majetku zaměstnavatele, případně kontrola sloţitých 

technologických procesů kde můţe dojít k lidskému selhání a případnou chybu je třeba 

rychle odhalit a napravit. V těchto případech je však pořízený záznam vnímán jako 

významný důkazní prostředek, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i dotčených 

subjektů údajů. Můţe totiţ vyvinit podezřelou osobu například z nedodrţení 

stanovených technologických postupů výroby apod. Pro současné kamerové systémy 

není pořizování a uchování záznamu ţádný problém, navíc rozdíl v pořizovací ceně vůči 

systémům bez záznamu je zanedbatelný.
78

 

 

3.3.2 Kamerové systémy pořizující záznam 

 

Jelikoţ v případě kamerových systémů pořizujících záznam jiţ dochází 

ke zpracování osobních údajů ve smyslu § 4 písm. e) ZOOÚ, je zaměstnavatel povinen 

postupovat v souladu s tímto zákonem. V prvé řadě je tak povinen splnit oznamovací 

povinnost vůči Úřadu na ochranu osobních údajů. Oznámení je nutno učinit písemně 

a zásadně ještě před tím, neţ začne zaměstnavatel osobní údaje zpracovávat. 

Teprve poté, co Úřad zapíše toto oznámení do registru, je zaměstnavatel oprávněn 

zahájit zpracování osobních údajů. Dále je třeba stanovit účel, pro který byl kamerový 

systém instalován a dobu, po kterou budou pořízené záznamy uchovávány. 

Účelem bude zejména ochrana majetku zaměstnavatele, případně zdraví zaměstnanců 

s tím, ţe data ze záznamů musí být uchovávána pouze po nezbytně dlouho dobu, obecně 

nepřesahující několik dnů. Záznam smí být následně pouţit pouze v souvislosti 

s událostí, která souvisí s účelem, pro který byl kamerový systém instalován. Zachytí-li 

tak například kamera umístěna ve skladu za účelem ochrany zboţí před krádeţí 

zaměstnance, jak zde kouří cigaretu, nelze proti němu tento záznam pouţít. 

Další omezení spočívá v tom, ţe správce (v tomto případě tedy zaměstnavatel) 

je oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s § 5 odst. 2 ZOOÚ pouze 

s předchozím souhlasem subjektů údajů (zde tedy zaměstnanců). Za určitých okolností 

však není souhlasu třeba. Nejčastěji se bude jednat o výjimku v podobě § 5 odst. 2 písm. 

e) ZOOÚ, která umoţňuje zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, 
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jestliţe je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, přičemţ 

toto zpracování nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho 

soukromého a osobního ţivota. Jinak řečeno při instalaci kamerového systému 

se záznamem na pracovišti by si měl zaměstnavatel zajistit souhlas se zpracováním 

osobních údajů od zaměstnanců, kteří se budou pohybovat v blízkosti instalovaných 

kamer a pokud se kamery budou nacházet v prostorách, kam mají přístup i další osoby, 

například zákazníci, musí být tito vhodným způsobem informováni o přítomnosti 

kamer, například prostřednictvím informační cedule. Jestliţe se pak fyzická osoba 

rozhodne vstoupit do prostor, které jsou střeţeny kamerami, na coţ je zákazník předem 

nápisem na vstupních dveřích viditelně upozorněn, lze v jeho vstupu zároveň spatřovat 

svolení k tomu, aby byly pořízeny obrazové snímky jeho osoby po celou dobu jeho 

přítomnosti v takto střeţených prostorách.
79

Osobním údajem se pak dle § 4 písm. a) 

ZOOÚ rozumí jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 

Pokud jde tedy zaměstnanec zachycený na kamerovém záznamu přímo či nepřímo 

identifikovat, jedná se jiţ o jeho osobní údaj.  

Obecně musí zaměstnavatel splnit veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají 

ze ZOOÚ. Musí proto zaměstnance informovat v jakém rozsahu, jakým způsobem 

a kým budou osobní údaje zpracovávány a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. 

Zaměstnavatel je limitován i tím, ţe kamerové systémy je oprávněn umístit pouze 

na pracovištích, případně při pracovních cestách, nelze je však umisťovat v prostorách 

slouţících k osobním úkonům zaměstnanců. Těmito prostory jsou například šatny, 

toalety, kuchyňky či jídelny. Dojde-li proto při kontrole pracoviště kamerami nechtěně 

k zaznamenání jakéhokoli osobního úkonu zaměstnance, musí být tento záznam 

neprodleně zničen.
80

  

 

3.4 Monitorování korespondence zaměstnanců  

 

Stejně jako korespondence v klasické papírové podobě jsou i elektronické 

dokumenty dle § 40 občanského zákoníku, respektive dle § 562 NOZ povaţovány 
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za písemnosti, byť neexistují v listinné podobě a platí proto pro ně obdobná pravidla 

jako pro ostatní písemnosti, jsou proto chráněny listovním tajemstvím zaručeným 

v čl. 13 Listiny základních práv a svobod. Z NOZ je navíc na rozdíl od současného jako 

obsoletní vypuštěna úprava, která počítá s pouţíváním telegrafu či dálnopisu. 

Čl. 13 Listiny základních práv a svobod připouští i výjimku z ochrany listovního 

tajemství, která umoţňuje zásah do tohoto práva, pokud tak stanoví zákon. 

Do listovního tajemství lze zasáhnout například v rámci trestního řízení při zadrţení 

a otevření zásilky dle § 86 a § 87 zákona č. 141/1961 Sb. trestního řádu, zásilku 

pak otvírá předseda senátu a v případě přípravného řízení s jeho souhlasem státní 

zástupce. Obsah písemností osobní povahy chrání také současný občanský zákoník 

v § 12 a stejně tak i nový občanský zákoník ve svém § 86. ZP pak ve svém § 316 

nedává zaměstnavateli moţnost kontrolovat elektronickou poštu či listovní zásilku 

adresovanou zaměstnancům bez toho, aby pro to měl závaţný důvod spočívající 

ve zvláštní povaze své činnosti. 

Zaměstnavatel však v ţádném případě není oprávněn sledovat, monitorovat 

a zpracovávat obsah korespondence svých zaměstnanců, smí pouze sledovat počet 

došlých a odeslaných emailů včetně údajů komu jsou určené a od koho je dostávají. 

Zároveň se v tomto případě jedná o oprávněné zpracování osobních údajů zaměstnanců, 

zaměstnavatel proto musí postupovat v souladu se ZOOÚ.
81

 Současně tak musí splnit 

i svou informační povinnost vůči zaměstnanci dle § 316 odst. 3 ZP. Pokud by však 

zaměstnavatel četl přímo obsah soukromé korespondence zaměstnance, jednalo 

by se jiţ o zásah do soukromí chráněného občanským zákoníkem a zaměstnanec 

by se tak proti tomuto jednání mohl bránit zejména prostřednictvím soudní ţaloby, 

coţ má význam za situace, kdy zaměstnavatel s těmito informacemi dále nenakládá 

a není zde tak dána působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stejně 

tak lze uvaţovat i o trestní odpovědnosti pro trestný čin tajemství dopravovaných zpráv 

dle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku. 

 

3.4.1 Emailová komunikace 
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V prvé řadě je třeba zmínit, ţe bez souhlasu zaměstnavatele nesmí zaměstnanci 

pro svou osobní potřebu uţívat výpočetní techniku, která patří zaměstnavateli a své 

soukromé emaily by proto na pracovišti vůbec neměli vyřizovat. Pro monitorování 

emailové i listinné korespondence patřící zaměstnavateli existují určitá pravidla, která 

rozpracoval Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku č. 2/2009. 

Hlavním kritériem zde je způsob, jakým je koncipována emailová adresa. 

Tedy ačkoli emailová adresa patří zaměstnavateli, je-li sloţena i ze jména a příjmení 

zaměstnance, jsou emaily na ní doručené soukromou elektronickou poštou. 

Naproti tomu věcně konstruovaná emailová adresa je úřední elektronickou adresou 

a to i v případě, kdy ji zpravuje pouze jeden konkrétní zaměstnanec. Proto neobsahuje-li 

název emailové adresy jméno zaměstnance a emailový účet je spravován více 

zaměstnanci současně či postupně, musí být zaměstnancovo očekávání míry soukromí 

při emailové korespondenci minimální. Nejniţší očekávání soukromí při emailové 

komunikaci mohou mít zaměstnanci obhospodařující datovou schránku zaměstnavatele, 

respektive elektronickou podatelnu orgánu veřejné správy.
82

 

Soukromý email zaměstnance, respektive pracovní email obsahující jeho jméno 

a příjmení můţe zaměstnavatel otevřít a přečíst pouze výjimečně v zájmu ochrany 

svých práv. K tomu můţe dojít například z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti 

zaměstnance, například z důvodu nemoci, v jejímţ důsledku by došlo k pozdnímu 

vyřízení emailové komunikace, coţ by mělo za následek újmu na právech 

zaměstnavatele. I v tomto případě však musí být minimálně z hlavičky emailu zřejmé, 

ţe se jedná o pracovní email související s činností zaměstnavatele. 

 

3.4.2 Listovní zásilky 

 

Pro dokumenty v klasické listinné podobě platí v podstatě stejná pravidla jako 

pro výše zmíněnou elektronickou poštu. Zaměstnavatel i v tomto případě tedy není 

oprávněn sledovat či monitorovat obsah těchto dokumentů, ledaţe by tak učinil v zájmu 

ochrany svých práv, která by mohla být z určitých objektivních důvodů (typicky jiţ 

zmíněná dlouhodobá nemoc zaměstnance) ohroţena. I zde ovšem platí, ţe k tomuto 
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kroku můţe zaměstnavatel přistoupit aţ za situace, kdy je zřejmé ţe se opravdu jedná 

o pracovní dokument. Pro posouzení zda se jedná o soukromou či úřední zásilku. 

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 2/2009 k tomuto uvádí, ţe k rozlišení 

soukromé zásilky od úřední poslouţí v prvé řadě obálka. Soukromá korespondence 

je primárně adresována zaměstnanci jako soukromé osobě a jeho jméno a příjmení 

je proto uvedeno na prvním místě, naproti tomu úřední korespondence je primárně 

adresována instituci, jejíţ název je proto uveden na prvním místě, a aţ na dalších 

místech je za účelem urychlení doručení uvedeno jméno zaměstnance jakoţto úřední 

osoby. 
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Závěr 

 

Cílem mé diplomové práce bylo poskytnout ucelený náhled do problematiky 

ochrany majetku zaměstnavatele, s čímţ se nutně pojí i odpovědnost zaměstnance 

za škodu. Přestoţe téma spadá zejména do oblasti pracovního práva, pro přehlednost 

a komplexnost jsou zpracovány i právní instituty související. Z toho důvodu je úvodní 

část této práce směřována především do oblasti právní teorie, a je zde vysvětlena 

podstata právní odpovědnosti obecně. Následující část práce se jiţ týká odpovědností 

zaměstnance za škodu dle systematiky ZP. Ačkoli je ZP postaven na zásadě smluvní 

volnosti, v oblasti ochrany majetku zaměstnavatele a v případě rozsahu náhrady škody 

poţadované po zaměstnanci jsou uţity převáţně kogentní normy. Tím se projevuje 

ochranná funkce pracovního práva, kdy zaměstnanec je povaţován za slabší smluvní 

stranu a musí být proto zákonem ve větší míře chráněn. Vţdy proto odpovídá pouze 

za škodu, kterou zavinil, nadto mu zavinění musí zaměstnavatel prokázat. I z tohoto 

pravidla však existují výjimky v podobě odpovědnosti za schodek na svěřených 

hodnotách a odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.   

Zákoník práce dále rozlišuje odpovědnost zaměstnance za škodu na obecnou a 

zvláštní. Zatímco při obecné odpovědnosti za škodu a při odpovědnosti za nesplnění 

povinnosti k odvrácení škody se zaměstnanec stává potencionálním subjektem 

odpovědnosti spolu se vznikem pracovněprávního vztahu, v případě dalších dvou 

zvláštních odpovědností, tedy při odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách a 

odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí je k zaloţení odpovědnostního vztahu třeba 

dalšího právního úkonu, bez něhoţ se zaměstnanec subjektem odpovědnosti vůbec 

nestane. K tomu, aby se zaměstnanec v těchto případech vůbec stal potencionálně 

odpovědným subjektem, musí uzavřít dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot 

svěřených k vyúčtování nebo potvrzení o převzetí svěřené věci. Důsledkem toho, ţe 

v těchto dvou případech jsou zaměstnanci svěřeny konkrétní věci či hodnoty, nad 

kterými má dohled, zde není limitována výše náhrady škody jako u obecné 

odpovědnosti.   

V případě škody způsobené zaměstnancem, stojí zaměstnavatel před otázkou, 

jaké má moţnosti její náhrady. V tomto ohledu došlo novelou ZP s účinností 

od 1. 1. 2012 k posílení postavení zaměstnavatele. Zakotvením principu subsidiarity 
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občanského zákoníku a novelizací zákoníku práce zákonem č. 365/2011 Sb. byla 

zaměstnavateli dána moţnost zajistit svou pohledávku vůči zaměstnanci nejen skrze ZP, 

ale taktéţ prostřednictvím institutů upravených v občanském zákoníku. Vedle dohod 

o sráţkách ze mzdy a uznání závazku tak nyní můţe zaměstnavatel navíc vyuţít 

i ručení, zástavní právo a zajišťovací převod práva. 

Za drobný nedostatek v právní úpravě, respektive nadbytečnost povaţuji 

povinnost zaměstnavatele projednat náhradu škody přesahující 1000,-Kč s odborovou 

organizací. Pouze v minimu případů bude vzniklá škoda pod touto hranicí a odborové 

organizace se tak musí zabývat téměř všemi případy náhrady škody, byť by byl její 

rozsah vzhledem k dnešním poměrům zanedbatelný. Povaţoval bych proto za vhodné 

zvýšit tuto hranici například na 5000,-Kč. Naopak limitaci výše náhrady škody 

v případě obecné odpovědnosti částkou rovnající se čtyřapůlnásobku průměrného 

měsíčního výdělku zaměstnance povaţuji za dostatečnou. Zvýšení této hranice 

by dle mého názoru znamenalo nepřiměřenou ekonomickou zátěţ pro zaměstnance 

a naopak zaměstnavatel by pravděpodobně takto zvýšenou náhradu škody 

po zaměstnancích obtíţně vymáhal. 

V této práci jsem se téţ zabýval ochranou majetku zaměstnavatele v souvislosti 

s právem na ochranu soukromí zaměstnance. Podrobněji jsem se proto věnoval zejména 

pouţití kamerového systému na pracovišti a kontroly listinné a emailové komunikace 

zaměstnanců. Pro oprávněnost těchto kontrolních mechanismů je zapotřebí splnit určité 

podmínky. V prvé řadě je proto třeba, aby zde existoval závaţný důvod spočívající 

ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Kontrola musí být taktéţ prováděna 

přiměřeným způsobem a zaměstnanci musí být o jejím konání předem informováni. 

Velkou roli v této oblasti kromě právních předpisů hrají téţ stanoviska Úřadu 

pro ochranu osobních údajů, která podrobněji rozpracovávají zákonná ustanovení. 

Právní úprava ochrany majetku zaměstnavatele v České republice 

je tak dle mého názoru dostatečná a umoţňuje zaměstnavateli efektivně chránit svůj 

majetek. Zároveň jsou práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů vyváţené 

a nedochází tak ke zvýhodnění té či oné strany pracovněprávního vztahu.  
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Resumé 

 

Tato práce zpracovává problematiku ochrany majetku zaměstnavatele v rámci 

pracovněprávních vztahů. Toto téma, nutně spjato s odpovědností zaměstnance za 

škodu způsobenou zaměstnavateli, směřuje v úvodní části práce také do oblasti právní 

teorie a zabývá se obecně právní odpovědností. Následující část práce jiţ obsahuje 

platnou právní úpravu odpovědnosti zaměstnance za škodu spolu s aktuální judikaturou 

doplňující zákonná ustanovení. Práce se skládá celkem ze tří kapitol, které se následně 

člení na jednotlivé podkapitoly a části. 

V první kapitole je nejprve charakterizován samotný institut právní 

odpovědnosti se zaměřením na pracovněprávní odpovědnost. Pracovněprávní 

odpovědnost je v této kapitole následně členěna na základě různorodých hledisek, 

zejména na základě zavinění zaměstnance na subjektivní a objektivní, dále na hmotnou 

a jinou neţ hmotnou a taktéţ na odpovědnost individuální a kolektivní. Rozebrána zde 

je i hlavní funkce pracovněprávní odpovědnosti. 

Druhá kapitola se jiţ zabývá jednotlivými druhy odpovědnosti zaměstnance za 

škodu dle systematiky zákoníku práce včetně prevenční povinnosti. V prvé řadě zde jde 

tak popsána obecná odpovědnost zaměstnance za škodu a odpovědnost za nesplnění 

povinnosti k odvrácení škody, následně odpovědnost za schodek na svěřených 

hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených 

věcí. Zpracován zde je rovněţ rozsah náhrady škody u jednotlivých druhů odpovědnosti 

a způsob její náhrady včetně moderačního práva soudu. 

Třetí kapitola této práce je následně věnována ochraně majetku zaměstnavatele 

v souvislosti s monitoringem zaměstnanců na pracovišti. Je zde obsaţena platná právní 

úprava této problematiky včetně role Úřadu pro ochranu osobních údajů a následně jsou 

zde shrnuty zákonné moţnosti zaměstnavatele při instalaci kamerového systému na 

pracovišti z důvodu ochrany jeho majetku. Současně je tato kapitola zaměřena na 

moţnosti zaměstnavatele při kontrole korespondence, která je určena jeho 

zaměstnancům a to jak v elektronické, tak i listinné podobě. 



 

Summary 

 

The thesis elaborates on the issue of protecting the assets of the employer in the 

context of labour law. This topic is closely linked to the employee's liability for damage 

caused to the employer, so in the introduction of the thesis, legal theory and general 

principles of liability are addressed. The following part of the thesis works with the 

legal legislation in force together with current decisional practice of courts.  The thesis 

consists of three chapters, which are then divided into individual subsections and 

sections. 

The first chapter offers a characterisation of juridical institute of liability with a 

focus on the labour liability. Labour liability in this chapter is then analysed and 

classified in various ways, in particular on the basis of employees culpability to 

subjective and objective , as well as the material and non material liability and also the 

individual and the collective liability. It also offers a description of the main purpose of 

liability in labour relations. 

The employee’s liability for damages including prevention duties in accordance 

with the labour code is discussed in the second chapter. It deals with the general liability 

for damages as well as the liability for failing to prevent damage, then the liability for a 

shortfall in things entrusted to an employee and the liability for a loss of the tings 

entrusted to an employee. The extent and methods of compensation for damage 

concerning different types of liability including the competence of the Czech courts to 

alter the amount of the damages is also addressed. 

The third chapter is dedicated to the means of protecting the employer’s assets 

relating to the issue of monitoring the employees. It contains a legal legislation in force 

relevant to this issue including the role of the Office for Personal Data Protection. The 

thesis also summarized employer's options during the installations of surveillance 

systems in the workspace and monitoring of the employees’ correspondence in both 

physical and electronic form. 
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