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Úvod
Tématem této rigorózní práce je problematika odpovČdnosti za škodu
v pracovním právu.
Právní úprava odpovČdnosti za škodu je jednou ze stČžejních þástí pracovního
práva. Její obecná právní úprava, která je obsažena v ZP má charakter kodexu. Na tuto
obecnou právní úpravu pak navazují další zvláštní právní úpravy odpovČdnosti za škodu
v pracovním právu, o kterých bude v této práci také struþnČ pojednáno v rámci
samostatné kapitoly.
Vzhledem k tomu, že se jedná o téma znaþnČ široké, které si podle mého názoru
zaslouží vČtší pozornost, rozhodl jsem se právČ pro toto téma rigorózní práce a rád bych
se pokusil o smysluplnou analýzu této problematiky, následnou komparaci obecné a
zvláštní právní úpravy, a to s pĜihlédnutím k urþitým zvláštnostem v rámci obecné
právní úpravy, ale rovnČž k odlišnostem, které nese úprava ve zvláštních právních
pĜedpisech.
Souþasná právní úprava vychází, aĢ si to pĜipustíme þi nikoli, do jisté míry
z historické právní úpravy. PĜi urþitém zjednodušení bych tak mohl mezi prvními zmínit
již kodifikovanou právní úpravu úþinnou k 1.1.1966 v podobČ zákona þ. 65/1965 Sb.,
zákoník práce (StZP), který navazoval na doþasné právní úpravy po roce 1948, které
byly vedeny v duchu tzv. právních dvouletek, mimo jiné, též pro jednotlivé oblasti
pracovního práva (napĜ. oblast bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci, odpovČdnosti
zamČstnance þi zamČstnavatele za škodu apod.). V prĤbČhu 60. a 70. let 20. století se
dostalo právní úpravČ v ZP v oblasti odpovČdnosti za škodu nevídané pozornosti ze
strany Nejvyššího soudu ýSSR, ale rovnČž ýSR a SSR, které pĜi své rozhodovací praxi
sjednotily názory nižších soudĤ pĜi rozhodování pracovnČprávních sporĤ a pĜispČly tak
svými stanovisky rovnČž k jednotnému výkladu sporných otázek v oblasti odpovČdnosti
za škodu v pracovním právu. I pĜes skuteþnost, že tato zásadní rozhodnutí Nejvyšších
soudĤ byla z let pĜed r. 1989, tedy z doby, kdy nemohlo být vĤbec pochyb o tom, že náš
právní Ĝád neodpovídá demokratickým principĤm, jako je tomu v dnešní dobČ, neztratila
zásadnČ tato rozhodnutí do dnešního dne svoji aktuálnost a použitelnost. V ĜadČ pĜípadĤ
jsou totiž nižšími soudy pĜi jejich rozhodovací praxi nadále používána a i z tohoto
dĤvodu není možné je pĜi výkladu problematiky odpovČdnosti za škodu v pracovním
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právu opomenout, a pokud jsou relevantní ke konkrétnímu institutu þi problematice,
jsou v práci ĜádnČ uvedeny.
Z pĜedchozího úvodu by se mohlo zdát, že tímto obdobím skonþila rozhodovací
þinnost Nejvyšších soudĤ, resp. Nejvyššího soudu, avšak není tomu tak. V dalších
dekádách minulého století, ale i v souþasné dobČ dochází k pravidelnému sjednocování
rozhodovací praxe nižších soudĤ Nejvyšším soudem ýR, nicménČ již nikoli v takové
þetnosti. Avšak i tato judikatura, je-li relevantní, je ĜádnČ uvedena. NicménČ ani zmČna
politického systému v naší zemi nemČla po r. 1989, jak již bylo uvedeno, zásadní vliv
na nutnost pĜehodnocení dĜívČjšího rozhodování Nejvyšších soudĤ, neboĢ právní úprava
odpovČdnosti za škodu v pracovním právu byla jednou z tČch právních úprav, které
nedoznaly zásadních zmČn ani dlouho po r. 1989. StZP byl od tohoto roku nČkolikráte
novelizován, pĜiþemž nejvýznamnČjšími novelami byl zákon þ. 105/1990 Sb., zákon þ.
3/1991 Sb., zákon þ. 155/2000 Sb., zákon þ. 46/2004 Sb. a zákon þ. 312/2004 Sb. Tyto
novely se však tématu této práce zásadním zpĤsobem nedotkly. O tom, že StZP byl do
jisté míry nadþasový, zejména v oblasti odpovČdnosti za škodu, svČdþí i skuteþnost, že
nový zákoník práce, zákon þ. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), byl pĜijat až v prĤbČhu
roku 2006 a i pĜes tuto novou právní úpravu byla ve své podstatČ zachována právní
úprava odpovČdnosti za škodu, s výjimkou odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi
pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. Tento druh odpovČdnosti byl sice
zachován, nicménČ ve víĜe, že v souvislosti s pĜijetím nového ZP nabude úþinnosti
zákon þ. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištČní zamČstnancĤ (ZoÚPZ), byl ponechána
v ZP doþasnČ v pĜechodných ustanoveních tak, aby dnem nabytí úþinnosti ZoÚPZ
nemusel být derogován výslovnČ jiným právním pĜedpisem. I nový ZP již za doby své
úþinnosti doznal urþitých zmČn1, pĜiþemž jednČmi z nejvýznamnČjších byly tzv.
technická novela, zákon þ. 362/2007 Sb. a dále pak tzv. velká nebo též koncepþní
novela, provedená zákonem þ. 365/2011 Sb. NicménČ v dobČ, kdy je tato práce
dokonþována, došlo ještČ k jedné z významných zmČn ZP, a to tzv. zmČnovým
zákonem, tj. zákonem þ. 303/2013 Sb., který, mimo jiné právní pĜedpisy, mČní též
zákoník práce, a to v souvislosti se zásadní zmČnou v oblasti soukromého práva

1

Jednou z takovýchto zmČn ještČ pĜed pĜijetím zákona þ. 365/2011 Sb., která ovlivnila ZP byl i nález
Ústavního soudu ýR ze dne 12.3.2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06-1, vyhlášený ve Sbírce zákonĤ dne
14.4.2008 pod þ. 116/2008 Sb., který zrušil nČkterá ustanovení ZP. O tomto nálezu bude pojednáno
podrobnČji v kapitole 2.3. této práce.
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(rekodifikací soukromého práva v ýR), kterou je zejména nabytí úþinnost zákona þ.
89/2012 Sb., obþanský zákoník, (NOZ) k 1.1.2014. RovnČž shora zmínČný tzv.
zmČnový zákon nabude úþinnosti dnem 1.1.2014.
V souvislosti s pĜedpokládaným nabytím úþinnosti NOZ a souvisejících
právních pĜedpisĤ (napĜ. zákon þ. 303/2013 Sb.) jsem podrobil dosavadní právní úpravu
v ZP tam, kde jsem to považoval za potĜebné, komparaci s platnou, avšak zatím
neúþinnou právní úpravou.
S ohledem na tuto zásadní zmČnu právní úpravy soukromého práva je zapotĜebí
upozornit zejména na zmČnu terminologie, vþetnČ základních právních pojmĤ, které
jsou nahrazeny pojmy novými. NapĜíklad pojem „zpĤsobilost k právĤm a povinnostem
(právní subjektivita)“ je nahrazen pojmem „právní osobnost“, pojem „právní úkon“ je
nahrazen pojmem „právní jednání“ atd. Tyto nové pojmy se obsahovČ zcela nekryjí
s pojmy, které ve stávající právní úpravČ nahrazují. Celá koncepce nového soukromého
práva je znaþnČ odlišná od koncepce stávající. Lze tak Ĝíci, že datum 1.1.2014
pĜedstavuje zásadní zlom nejen v obþanském právu, ale, vzhledem k zásadnímu
významu NOZ jakožto stČžejnímu soukromoprávnímu kodexu, i v celém þeském právu.
Z tohoto dĤvodu jsem se pokusil zásadní odlišnosti nové právní úpravy ve své práci
zohlednit v poznámkách pod þarou.
Cílem mé práce je pĜipravit ucelené pojednání o souþasné právní úpravČ
odpovČdnosti za škodu v pracovním právu, analyzovat ji za použití literatury a þetné
judikatury, a podat výklad o jejím vývoji v pĜípadech, kde je to s ohledem na spornost
výkladu možné, upozornit rovnČž na taková problematická ustanovení a zaujmout
konkrétní stanovisko, zhodnotit klady, popĜ. zápory právní úpravy a závČrem seznámit
s pĜípadnými zmČnami právní úpravy, které jsou pĜipravovány.
Jak jsem již nastínil dĜíve, v této práci jsem s pĜedchozím použitím syntézy
právních úprav použil zejména analytickou metodu pĜístupu k dané problematice a
þásteþnČ také komparativní metodu, a to jak ve vztahu uvnitĜ obecné právní úpravy
odpovČdnosti za škodu, tak ve vzájemném vztahu obecné a zvláštní právní úpravy této
problematiky. SouþasnČ však nebylo možné, s ohledem na podání výkladu o nČkterých
stČžejních pojmech, nevyhnout se i pouhým popisným þástem v této práci.
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Ve své rigorózní práci upozorĖuji rovnČž na významnČjší novelizace ZP, jakožto
stČžejního právního pĜedpisu, i když tyto však nemČly významnČjší vliv na právní
úpravu odpovČdnosti za škodu.
V závČru této práce pak zhodnotím stávající právní úpravu, a to s ohledem na
chystané budoucí zmČny této problematiky v souvislosti s pĜijetím NOZ a dále se
zamyslím nad možnou budoucí právní úpravou, která je nezbytná s ohledem na
souþasný neuspokojivý stav nČkterých právních pĜedpisĤ týkajících se této
problematiky.

Tato rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 30.11.2013.
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1. ObecnČ o pojmu odpovČdnosti
OdpovČdnost je z hlediska historického pravdČpodobnČ neoddČlitelnou souþástí
lidského bytí, a i když se v reálných vztazích vždy neuplatní, bude zcela jistČ existovat
ve své latentní podobČ. Je tedy nepochybné, že každý þlovČk je odpovČdný za své
jednání (aktivní þi pasivní-nekonání), nicménČ nelze vždy hovoĜit o tzv. odpovČdnosti
právní, která je pouze jedním z druhĤ odpovČdnosti obecnČ. PĜedevším je tĜeba uvést, že
nikoli každé negativní chování je možné kvalifikovat jako delikt v právním smyslu.
Právní úprava odpovČdnosti vychází z jistých filozoficko-etických pĜedstav o tom,
v jakém rozsahu je þlovČk odpovČdný za své jednání, za své þiny, pĜed ostatními lidmi,
spoleþností jako celkem a v neposlední ĜadČ sám pĜed sebou. PĜedevším se bude jednat
o soulad morálních hodnot každého jednotlivce s jeho vlastním jednáním. PoslednČ
uvedenou pĜedstavu þlovČka o odpovČdnosti za své jednání nelze charakterizovat jako
odpovČdnost v právním smyslu, nýbrž jako odpovČdnost mimoprávní. Takováto
odpovČdnost mimoprávní, která mĤže být dĤsledkem realizace každodenních
spoleþenských vztahĤ, je pĜedevším odvislá, a to již od poþátku, od postoje každého
þlovČka k základním lidským hodnotám jako je slušnost, þestnost a morálka. PĜi
porušení tČchto základních hodnot, resp. morálních þi etických pravidel, nastupuje
odpovČdnost morální, která není upravena objektivním právem tak, jako je tomu
v pĜípadČ tzv. právní odpovČdnosti. Etická, nejobecnČjší, pravidla chování vznikala
v souladu a v kontextu historického vývoje celé spoleþnosti, pĜiþemž každé historické
období bylo do urþité míry poznamenáno jinými požadavky na obsah tČchto pravidel.
Mimoprávní odpovČdnost je tedy odpovČdností, která není nikterak sankcionována ze
strany státu, pokud ovšem není takové chování pĜímo þi nepĜímo pĜedpokladem
porušení právní normy, jež je následnČ spojena s pĜimČĜenou sankcí obsaženou v právní
normČ2. Zde je tĜeba poukázat na skuteþnost, že osoba, která mimoprávní normy
porušuje, vystavuje se odsouzení spoleþenskému, jakožto nejpĜísnČjšímu následku
2

„Právní normy nejsou pravidla þlovČku vrozená, nýbrž pravidla, která se za pĤsobení rĤzných
spoleþenských þinitelĤ historicky vyvinula. Pro tvoĜení práva rozhodným jest stupeĖ duševního a
hmotného vývoje, ke kterému urþitá spoleþenská jednota právČ dospČla. Souvisíc úzce s ostatními
normami sociálními, s mravem a pravidly mravnosti, jest právo spolu s nimi závislé na povaze a
vzdČlanosti, na náboženských názorech, na vnČjších podmínkách životních, na hospodáĜských a
spoleþenských pomČrech a zájmech a na dČjinných osudech urþitého národa (urþité státní jednoty).“
HEYROVSKÝ L., Instituce Ĝímského práva. Druhé, opravené a rozmnožené vydání. V Praze
nakladatelství J. Otto knihtiskárna, 1894, str. 5
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takového jednání (morální odpovČdnost vnČjší) a v neposlední ĜadČ též vypoĜádání se
s vlastním svČdomím (morální odpovČdnost vnitĜní)3. Zcela jinou, mimoprávní
odpovČdností je napĜ. odpovČdnost ústavnČ-politická (výkon politických funkcí, dĤvČra
vlády snČmovnČ), která však mĤže a nezĜídka mívá pĤvod, jak již bylo uvedeno výše,
v porušení etických pravidel, jak se o tom v souþasné dobČ mĤžeme pĜesvČdþovat stále
þastČji v realitČ þeské politické scény.
Jak bylo již na poþátku zmínČno, právní odpovČdnost je pouze jedním z druhĤ
odpovČdnosti obecnČ. Vývoj tohoto starého právního institutu byl v prĤbČhu historie
podĜizován pĜedevším celkovému postavení þlovČka a jeho odpovČdnosti ve
spoleþnosti, a to s ohledem na vývoj základních lidských práv a svobod jednotlivce ve
spoleþnosti. PĜes nepochybný vývoj pojetí odpovČdnosti v prĤbČhu þasu, lze obecnČ
konstatovat, že právní odpovČdnost je povinnost snášet následky svého jednání, jež je
v rozporu s právní normou4.
Institut právní odpovČdnosti je upraven v každém právním odvČtví (obþanském,
obchodním, pracovním, správním, ústavním, trestním), aĢ již má dané právní odvČtví
charakter práva veĜejného þi soukromého. Je tedy možné, že za urþitých okolností
nastane soubČh více druhĤ odpovČdnosti, pokud jsou jednáním konkrétního subjektu
porušeny rĤzné normy. Platí, že za porušení právní povinnosti mohou nastat vedle sebe
souþasnČ právní, politická i morální odpovČdnost. Tento soubČh odpovČdností vyplývá
již ze samotné povahy právní povinnosti, která mĤže být zároveĖ povinností politickou
þi morální. Naopak z porušení pouhé politické þi morální povinnosti nelze dovozovat
odpovČdnost právní.
Vzhledem k tématu této rigorózní práce, jak již bylo uvedeno výše, mĤžeme
obecnČ odpovČdnost dále þlenit dle rĤzných kriterií. Tak je jedním z druhĤ
odpovČdnosti rovnČž odpovČdnost za škodu, která se objevuje ve všech právních
odvČtvích, aĢ již v odvČtví práva soukromého þi veĜejného. MĤžeme však Ĝíci, že
odpovČdnost za škodu obecnČ je do jisté míry více charakteristická spíše pro odvČtví
soukromého práva, i když není opomenuta ani v odvČtví práva veĜejného.
3
4

ObdobnČ též HEYROVSKÝ L., Instituce Ĝímského práva. Druhé, opravené a rozmnožené vydání.
V Praze nakladatelství J. Otto knihtiskárna, 1894, str. 4
„Jen ona pravidla lidského chování jsou právními normami, jichž porušení má v zápČtí, že proti
škĤdci jeho má pĜímé donucení nebo trest vycházející od státu, a mají povahu právní jen pro ono
státní území, ve kterém se jim pĜiznává vynutitelnost.“ HEYROVSKÝ L., Instituce Ĝímského práva.
Druhé, opravené a rozmnožené vydání. V Praze nakladatelství J. Otto knihtiskárna, 1894, str. 4
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Se shora uvedeným souvisí rĤzné definice odpovČdnosti právních teoretikĤ,
které se na základČ jimi zastávaných konstrukcí odpovČdnosti liší. ěada tČchto
odborníkĤ v oblasti právní teorie podala rĤzné definice pojmu odpovČdnosti, které se
v jednotlivých rysech odlišují a je tedy znám i teoretickoprávní spor ohlednČ výkladu
pojmu odpovČdnosti. Jedním z významných právních teoretikĤ zabývajících se touto
problematikou byl prof. V. Knapp, který ve své koncepci uvádí, že odpovČdnost je
hrozba sankcí5. Proti teorii prof. V. Knappa stojí naprostá vČtšina právních teoretikĤ,
z nichž nejvýznamnČjší je prof. Š. Luby, podle nČhož s koncepcí prof. V. Knappa nelze
souhlasit, neboĢ by již nebyla tím, þím je v trestním právu, tj. následkem porušení
právního vztahu a v dĤsledku toho by ztratila zejména svoji represivní, reparaþní i
satisfakþní funkci a byla by tak omezena pouze na funkci preventivní6. PravdČpodobnČ
nejþastČjší definicí je, že právní odpovČdnost je zvláštní forma právního vztahu, ve
kterém dochází na základČ porušení primární právní povinnosti ke vzniku nové
(sekundární) právní povinnosti sankþní povahy7. Jde tedy o názor, který zaujímá vČtšina
právních teoretikĤ, vycházející z myšlenky, že odpovČdnost je sankcí za porušení právní
povinnosti a nikoli hrozba sankcí8.
Významný právní názor, se kterým lze souhlasit, uvádí prof. M. Kalenská9,
podle níž má odpovČdnost jakožto právní kategorie dvČ fáze. První nastává bČhem
primární povinnosti a pĤsobí preventivnČ v tom smyslu, že povinný subjekt si je vČdom
hrozby sankcí, která mĤže nastat v pĜípadČ jejího porušení. Druhá fáze, kterou je
sankce, nastoupí teprve poté, co nedojde ke splnČní primární povinnosti.
Sankce je tedy dĤležitým obecným znakem právní odpovČdnosti. Ta pĜedstavuje,
jak plyne ze shora uvedené definice, sekundární povinnost strpČt újmu, nebyla-li
splnČna primární povinnost pĜedpokládaná urþitou normou objektivního práva (z tohoto
pohledu jde tedy o tetrachomickou strukturu právní normy, nikoli trichotomickou).
Sankce je stČžejním, podstatným prvkem odpovČdnostního vztahu, se kterým je spojen
vznik, realizace, ale též zánik tohoto vztahu. Pokud by však objektivní právní normy
sankci neobsahovaly, a nutno podotknout, že i takové existují, jednalo by se o
5
6
7
8
9

KNAPP, V. NČkteré úvahy o odpovČdnosti v obþanském právu, Stát a právo I., Praha: Nakladatelství
ýSAV, 1956, str. 66 a násl.
LUBY, Š. Prevencia a zodpovednosĢ v obþianskom práve I., Bratislava: Vydavatelstvo SAV, 1958,
str. 33 a násl.
GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vydání. PlzeĖ: Aleš ýenČk, 2013, str. 163
BċLINA, M. a kol. Pracovní právo, Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 398
KALENSKÁ, M. a kol. ýeskoslovenské pracovní právo. Praha: Panorama, 1988, str. 294

7

imperfektní, neúplnou právní normu (tzv. lex imperfecta). Taková norma je z hlediska
právního státu a zásady právní jistoty nežádoucí, neboĢ nikterak nemotivuje své
adresáty k dodržování jí upravených pravidel žádoucího spoleþenského chování.
Sankce mohou být rĤzné povahy a intenzity, a to v závislosti na povaze
porušených právních vztahĤ, na právním odvČtví, jehož jsou souþástí (zda se jedná o
veĜejnoprávní þi soukromoprávní metodu úpravy), ale též na míĜe spoleþenské
nebezpeþnosti, respektive škodlivosti (zejména sankce v trestním právu jako tzv. ultima
ratio). V závislosti na tČchto kriteriích rozeznáváme napĜ. tresty odnČtí svobody, zákaz
þinnosti, pokuty, povinnost nahradit škodu, povinnost strpČt odstoupení od smlouvy aj.
ZároveĖ zásadnČ platí, že primární povinnost trvá i nadále, pouze se k ní pĜipojuje po
splnČní právnČ relevantních podmínek i ona sekundární povinnost, prostĜednictvím níž
se snažíme donutit povinného, aby splnil svou primární povinnost a souþasnČ jej
postihnout za jeho chování, které nebylo v souladu s objektivním právem.
Pro právní odpovČdnost je specifické zejména to, že veškeré povinnosti, jak
primární tak sekundární, jsou upraveny normami objektivního práva. Legitimita tČchto
norem je odvozena od zvláštního zpĤsobu jejich pĜijímání (konkrétnČ v ýeské republice
je

schvaluje

sbor

demokraticky

volených

zástupcĤ,

ústavnČ

pĜedepsaným

zákonodárným procesem, založeným na vĤli vČtšiny a k ochranČ menšin). Jiným
podstatným specifikem je skuteþnost, že jsou vyjádĜeny ve zvláštní formČ (napĜ.
vyhlášeny ve Sbírce zákonĤ). Tyto normy pĜesnČ stanoví pĜedevším primární pravidla
chování, ale také upravují sankce, které je možné uložit v pĜípadČ jejich nedodržení þi
porušení. Sankce jsou pak ukládány a realizovány subjekty, které jsou k tomu právními
normami oprávnČny, resp. povinny, za podmínek právními normami pĜedpokládanými.
OdpovČdnost je tedy institutem, který by mČl každý subjekt motivovat
k chování, které je právními normami, popĜ. tradovanými obyþeji považováno
spoleþností za žádoucí. Nebylo by správné, kdyby takové požadované chování subjektĤ
bylo podmínČno pouze hrozbou sankcí (napĜ. znatelnou majetkovou újmou v podobČ
pokuty), která mĤže v koneþném dĤsledku z porušení žádoucího chování nastat,
pĜestože by i tato stimulace naplnila úþel zamýšlený právními normami, avšak pouze
v pĜípadČ, že právní normy sankci obsahují.
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V právní teorii se rozlišují následující funkce odpovČdnosti:
a) preventivnČ - výchovná – úþelem této funkce je pĤsobit na spoleþnost do
budoucna (pro futuro); je nezbytné, aby si spoleþnost uvČdomila, jaké
správné chování je nutné si osvojit, a v pĜípadČ porušení tČchto správných
forem chování poþítat s tím, že mĤže nastoupit sankce (jde tak vlastnČ o
hrozbu sankcí),
b) reparaþní (kompenzaþní) – tato funkce se projevuje zejména u majetkové
právní odpovČdnosti; sankce zde má charakter povinnosti nahradit škodu
tomu, kdo ji utrpČl v pĜíþinné souvislosti s protiprávním jednáním jiné osoby,
pĜiþemž tato se mĤže vyskytnout ve dvou následujících formách:
i.

uvedením v pĜedešlý stav, pokud je to možné (restitutio in
integrum) nebo

ii.

v penČžní formČ (reparace).
Zvláštním druhem reparaþní funkce je tzv. funkce satisfakþní, která

se uplatĖuje pĜi nemajetkové újmČ.
c) sankþní – podstatou je zde právČ újma, která vzniká tomu, kdo poruší
primární právní povinnost; tato újma je v jednotlivých právních odvČtvích
znaþnČ odlišná; typická je zejména u veĜejnoprávní odpovČdnosti, napĜ.
trestnČprávní, kde nemusí ve všech pĜípadech existovat ekvivalentní vztah
mezi újmou pachatele trestného þinu a ujmou na státem chránČných
zájmech), neboĢ jde o vztah delikventa vĤþi subjektu, který není
poškozeným (napĜ. stát, jiná veĜejnoprávní korporace).
Literatura10 uvádí ještČ další funkce právní odpovČdnosti, které však považuji za
ménČ významné. Jsou jimi napĜ. funkce signalizaþní, statistické.
Konstrukce samotného porušení právní povinnosti, jakožto pĜedpoklad pro vznik
odpovČdnostního právního vztahu se dá rozdČlit na jednotlivé prvky. Tyto prvky se
musí pĜedevším nejprve posoudit, aby bylo možné toto porušení sankcionovat. Prvky
nejsou vždy stejné, a to s ohledem na skuteþnost, že existují dva základní druhy
odpovČdnosti. Jsou jimi subjektivní a objektivní odpovČdnost.

10

GERLOCH, A. Teorie práva. 6. vydání. PlzeĖ: Aleš ýenČk, 2013, str. 164
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Subjektivní odpovČdnost vždy pĜedpokládá zavinČné porušení právní
povinnosti. Pojmovou náležitostí subjektivní odpovČdnosti je zavinČné porušení
povinností – nČkdy bývá též nazývána odpovČdností za zavinČní. V pracovnČprávních
vztazích lze za takovou bez výjimky považovat odpovČdnost zamČstnancĤ. Prvky
zavinČného porušení právní povinnosti jsou následující:
a) objektivní stránka – základem každého deliktu je relevantní jednání (projev
vĤle subjektu ve vnČjší realitČ), které je zpĤsobilé vyvolat urþitý protiprávní
následek. Podstatné je, aby mezi jednáním a následkem existovala
bezprostĜední pĜíþinná souvislost (kauzální nexus). Tuto je vždy nutno
nepochybnČ prokázat, neboĢ nelze þinit subjekt odpovČdným za následek,
který svým jednáním pĜímo nevyvolal. V této souvislosti se mohou uplatnit
také tzv. okolnosti vyluþující protiprávnost jednání (nutná obrana, krajní
nouze, dovolené použití zbranČ apod.)
b) objekt – tím je urþitý právem chránČný zájem, k jehož ochranČ jsou právními
normami stanoveny primární povinnosti; lze jej rozdČlit na zájem soukromý
(z pohledu jednotlivce – soukromoprávní delikt) a veĜejný (z pohledu
spoleþnosti – veĜejnoprávní delikt)
c) subjekt – je právČ nositel primární povinnosti a také povinnosti sekundární,
nicménČ mĤže nastat i situace, kdy subjekt má primární povinnost, ale není
zpĤsobilý nést sekundární povinnost. Subjektem mohou být osoby fyzické,
ale i právnické. Subjekt je charakterizován dvČma vlastnostmi, a sice právní
subjektivitou11 a zpĤsobilostí k právním úkonĤm12. V pracovním právu
v širším slova smyslu se navíc subjekty rozdČlují na zamČstnance (popĜ.
pĜíslušníky bezpeþnostních sborĤ, vojáky apod.; vždy se ale bude jedna
pouze o osoby fyzické) a zamČstnavatele (fyzické osoby, právnické osoby
soukromého práva þi stát, resp. organizaþní složky státu apod.)
d) subjektivní stránka – je v podstatČ vymezena tĜemi prvky, pĜiþemž stČžejním
podpojmem tohoto prvku je zavinČní (v hmotném právu trestním se také
zohledĖuje motiv þi pohnutka). Jedná se vlastnČ o vnitĜní psychický vztah
subjektu k jednání a jeho následku. U zavinČní posuzujeme dvČ jeho složky,
11
12

NOZ používá novČ namísto pojmĤ „zpĤsobilost k právĤm a povinnostem“, resp. „právní
subjektivita“ pojem „právní osobnost“.
NOZ používá novČ namísto pojmu „zpĤsobilost k právním úkonĤm“ pojem „svéprávnost“.
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a to vČdomí a vĤli („vČdČt“ a „chtít“). Podle toho, jak jsou tyto dvČ složky pĜi
zavinČní zastoupeny, rozlišujeme þtyĜi druhy zavinČní:
i.

úmysl pĜímý (dolus directus) – subjekt ví, že jedná protiprávnČ a
chce zpĤsobit škodlivý následek;

ii.

úmysl nepĜímý (dolus eventualis) – subjekt ví o svém protiprávním
jednání a je s pĜípadným následkem srozumČn (nemusí jej chtít
zpĤsobit, je mu to lhostejné);

iii.

nedbalost vČdomá (culpa levis) – subjekt si je vČdom protiprávnosti
svého jednání, ale bez pĜimČĜených dĤvodĤ spoléhá, že následek
nenastane;

iv.

nedbalost nevČdomá (culpa lata) – subjekt neví, že jedná
protiprávnČ a zpĤsobuje tak škodlivý následek, ale vČdČt to mČl a
mohl (uplatĖuje se zde zásada „ignorantia legis non excusat“);
v pracovnČprávních vztazích se tento prvek uplatní pĜi posuzování
situací, zda subjekt jednal v souladu s postupem „lege artis“, tzn.
neporušil-li normu související s výkonem odborné þinnosti.

U objektivní odpovČdnosti se naopak prvek zavinČní, charakteristický pro
subjektivní odpovČdnost, vĤbec neuplatĖuje, a to v žádné z jeho forem. Tuto
odpovČdnost nese tedy i ten, kdo protiprávní následek nezavinil. Právní teorie ji
oznaþuje jako odpovČdnost za výsledek. Objektivní odpovČdnost mĤže dokonce
nastoupit i tam, kde povinný subjekt nejednal ani protiprávnČ, její funkce je tedy
pĜedevším reparaþní.
V pracovnČprávních vztazích nesou tuto odpovČdnost zamČstnavatelé. Její
legitimita bývá odvozována od skuteþnosti, že provozuje-li nČkdo relativnČ
nebezpeþnou þinnost a má z ní užitek, mČl by také nést odpovČdnost za pĜípadné
škodlivé následky, byĢ postupoval v souladu s právními normami13. MĤže-li se subjekt
své povinnosti alespoĖ þásteþnČ zprostit tím, že pod vlastním dĤkazním bĜemenem
prokáže nemožnost odvrácení nastalé škody, ani po vyvinutí veškerého úsilí, jaké lze na
nČm spravedlivČ požadovat (následek nastal pĤsobením vyšší moci, tzv. vis maior),
13

ŠVESTKA, J., DVOěÁK, J. a kol. Obþanské právo hmotné II. díl 3. Závazkové právo. Praha:
Wolters Kluwer ýR a.s., 2009, str. 497 a násl.
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oznaþujeme uplatnČní takovýchto skuteþností za tzv. liberaci. Není-li subjektu dána ani
možnost liberace, hovoĜíme o tzv. absolutní objektivní odpovČdnosti.
Existují-li tedy podmínky vzniku odpovČdnosti a tato v podobČ sankþní
povinnosti skuteþnČ vznikne, souþasnČ s ní vzniká i nový právní vztah, který nazýváme
odpovČdnostním právním vztahem. Právní skuteþnosti, na jejichž základČ vzniká,
mohou být:
a) protiprávní jednání – jednání závislé na vĤli odpovČdného subjektu; mĤže
mít dvojí podobu:
i.

komisivní – spoþívající v aktivním konání nebo,

ii.

omisivní – spoþívající v neþinnosti (opomenutí),

b) protiprávní stav – stav objektivnČ nastalý, v rozporu s objektivním právem,
nezávislý na vĤli subjektu, pĜesto zakládající jeho odpovČdnost.
Obsahem odpovČdnostního právního vztahu je oprávnČní poškozeného
požadovat plnČní sekundární právní povinnosti na subjektu, jenž mČl vĤþi nČmu
primární povinnost, kterou nesplnil (na stranČ jedné) a povinnost odpovČdného splnit
nárok oprávnČného plynoucí ze sekundární povinnosti, popĜ. strpČt nepĜíznivé, právem
pĜedvídané následky svého protiprávního jednání (na stranČ druhé).
Z výše uvedeného plyne logicky vyvoditelný závČr, že podmínkou (condicio
sine qua non) pro vznik odpovČdnostního vztahu je existence primární povinnosti
odpovČdného subjektu. OdpovČdnostní vztahy vznikají jako odvozené od základních
právních vztahĤ, mají ve vztahu k nim tedy tzv. akcesorickou povahu. Toto pravidlo
platí též v pracovnČprávních vztazích.
Cílem tohoto úvodu bylo pĜedevším nastínit v nejobecnČjší rovinČ problematiku
institutu odpovČdnosti, což jsem považoval s ohledem na téma práce za nezbytné.
V dalším textu se budu zabývat již pouze problematikou vztahující se k odpovČdnosti za
škodu v pracovním právu.

12

2. Specifické rysy pracovnČprávních odpovČdnostních vztahĤ
2.1. Obecná charakteristika
Jak již bylo shora uvedeno, skupina odpovČdnostních vztahĤ v oblasti
pracovního práva je pouze fragmentem všech odpovČdnostních vztahĤ, vznikajících
v rámci celého právního Ĝádu ýeské republiky. Vzhledem ke skuteþnosti, že
odpovČdnostní vztahy jsou z hlediska pracovnČprávního tĜídČní vztahy souvisejícími se
základními

pracovnČprávními

vztahy,

mohou

vznikat

pouze

na

základČ

pracovnČprávních pĜedpisĤ. Takovým pĜedpisem je v souþasné dobČ pĜedevším zákon
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „ZP“), který
pĜevzal nČkterá ustanovení ze zrušených zákonĤ (napĜ. zákona þ. 1/1992 Sb., o mzdČ,
odmČnČ za pracovní pohotovost a o prĤmČrném výdČlku, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ),
naĜízení vlády (zejména naĜízení vlády þ. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník
práce a nČkteré další zákony, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ) a vyhlášek ministerstev
vydaných „secundum et intra legem“ související s dĜívČjší právní úpravou, zákonem þ.
65/1965 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Velmi významným právním
pĜedpisem je též ZoÚPZ, který mČl poprvé nabýt úþinnosti již dnem 1.1.2008, do
dnešního dne však jako celek nenabyl úþinnosti a tato se pĜedpokládá až k datu
1.1.2015.
Nic však nebrání tomu, aby bylo možno uplatĖovat v konkrétním pĜípadČ, za
splnČní zákonem stanovených podmínek, vĤþi konkrétnímu subjektu i odpovČdnost
podle dalších právních pĜedpisĤ, typicky práva trestního, správního, obþanského þi
obchodního. V pĜípadech, kdy by se poškozený úspČšnČ domáhal náhrady škody dle
obþanskoprávních pĜedpisĤ a pak tutéž škodu požadoval uhradit od svého
zamČstnavatele podle pracovnČprávních pĜedpisĤ, dopouštČl by se na úkor svého
zamČstnavatele bezdĤvodného obohacení, neboĢ by mu byla dvakrát hrazena stejná
škoda14.
Základním

pĜedpokladem

pro

to,

abychom

vĤbec

mohli

hovoĜit

o

pracovnČprávní odpovČdnosti je existence základního pracovnČprávního vztahu, tedy
takového, který vznikl na základČ ZP. NejstabilnČjším a nejfrekventovanČjším z tČchto
vztahĤ je pracovní pomČr, jehož vznik upravují § 30 a násl. ZP. OdpovČdnostní vztahy,
14

S IV s. 978-979
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i když v modifikované podobČ, však mohou vznikat i na základČ porušení povinností
plynoucích z dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr, tj. dohody o provedení
práce a dohody o pracovní þinnosti (§ 74 a násl. ZP).
PracovnČprávní odpovČdnostní vztah je vždy vztahem odvozeným, který nemĤže
existovat bez pĜedchozího základního pracovnČprávního vztahu, který má chránit a
pĤsobit na jeho stabilitu. Jeho obsah je vymezen samotným pĜedmČtem pracovního
práva. Na druhou stranu však nutno podotknout, že existence primárního pracovního
vztahu je nutnou podmínkou pouze pro vznik odpovČdnostního vztahu, nikoliv pro jeho
další trvání. Jakmile totiž vznikne, mĤže trvat již nezávisle na vztahu primárním, a to
dokonce i poté, co primární vztah zanikl. Z tohoto hlediska lze Ĝíci, že pracovnČprávní
odpovČdnostní vztah je vztahem relativnČ samostatným15.
KromČ charakteristik uvedených již výše, je vhodné zmínit problematiku
náhrady škody jakožto nejpoþetnČjší skupinu odpovČdnostních vztahĤ v oblasti
pracovního práva, pĜiþemž v této souvislosti nelze opomenout následující rysy
odpovČdnosti zamČstnance a zamČstnavatele za škodu:
a) zamČstnanec odpovídá výluþnČ za zavinČní (subjektivní odpovČdnost)
s výjimkou možnosti exkulpace,
b) rozsah odpovČdnosti zamČstnance je zásadnČ jen za skuteþnou škodu a je pĜi
náhradČ škody omezen do zákonem urþeného násobku jeho prĤmČrného
mČsíþního výdČlku, byla-li škoda zpĤsobena z nedbalosti (až na výjimky
stanovené v § 252. § 255, § 257 odst. 2 vČta druhá ZP a § 257 odst. 3 ZP),
c) zamČstnanec nenese riziko vyplývající z provozu zamČstnavatele,
d) zamČstnavatel odpovídá bez ohledu na zavinČní, nČkdy není nutné ani
porušení právní povinnosti (objektivní odpovČdnost).

2.2. Subjekty odpovČdnostních vztahĤ v pracovním právu
Jak již bylo uvedeno výše, pĜestože jsou pracovnČprávní odpovČdnostní vztahy
odvozeny od základních pracovnČprávních vztahĤ, jsou založeny na pĜedpisech
15

BċLINA, M. a kol. Pracovní právo, Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 400;
též SPIRIT, M. a kol. Pracovní právo a právo sociálního zabezpeþení v ýR, PlzeĖ: Aleš ýenek, 2009
str. 195
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pracovního práva, a proto také i tyto vztahy mĤžeme Ĝadit mezi vztahy pracovnČprávní.
OdpovČdnostní vztahy v oblasti pracovního práva Ĝadíme k tzv. individuálním
pracovnČprávním vztahĤm a dále pĜi podrobnČjším þlenČní v této skupinČ mezi vztahy
souvisejícími se základními pracovnČprávními vztahy, neboĢ jsou odvozeny od
primárních vztahĤ, jejichž pĜedmČtem je závislá práce, vykonávaná podĜízeným
zamČstnancem pro nadĜízeného zamČstnavatele za pĜimČĜenou odmČnu. Prvky
kolektivních pracovnČprávních vztahĤ se v této souvislosti objevují spíše výjimeþnČ,
napĜ. nČkteré nároky zamČstnavatele na náhradu škody je nutno pĜedem projednat
s pĜíslušným odborovým orgánem (§ 263 odst. 3 ZP).
O subjektech, jako o jednom z podstatných prvkĤ odpovČdnostního právního
vztahu tedy platí obdobnČ vše, co platí o subjektech primárních vztahĤ.
Subjekty (úþastníky) pracovnČprávních odpovČdnostních vztahĤ proto mĤžeme
dČlit na osoby právnické a osoby fyzické. V souvislosti s tímto výkladem je tĜeba uvést
urþité specifikum, které vzniká v pĜípadČ založení spolupráce mezi dvČma a více
osobami podle § 829 a násl. OZ16, kdy se tyto osoby sdruží, aby se spoleþnČ pĜiþinily o
dosažení sjednaného úþelu. Tato sdružení ovšem nemají samostatnou zpĤsobilost
k právĤm a povinnostem (právní subjektivitu)17, a proto také sama nemohou vystupovat
v právních vztazích na stranČ zamČstnavatele. Není tedy možné, aby takovéto sdružení
uzavíralo svým jménem pracovní smlouvy (primární pracovnČprávní vztah) a stejnČ tak
by nebylo ani subjektem odpovČdnostního pracovnČprávního vztahu. Takovými
subjekty mohou být pouze osoby, které se takto sdružily.
Z jiného pohledu lze subjekty dČlit na zamČstnance a zamČstnavatele. PĜitom je
možno konstatovat, že zamČstnavatelem mĤže být jak osoba fyzická, tak osoba
právnická, zatímco zamČstnancem mĤže být pouze osoba fyzická.
K tomu, aby urþitá osoba mohla být subjektem odpovČdnostního vztahu
vzniklého na základČ norem pracovního práva, je nutné, aby byla vybavena urþitými
zákonem požadovanými vlastnostmi, které nazýváme pracovnČprávní subjektivitou18.

16
17
18

§ 2716 odst. 1 a násl. NOZ; opouští se pojem „sdružení“ a novČ se používá pojmu „spoleþnost“
Viz pozn. pod þarou þ. 11
V souladu s NOZ, který používá novČ pojmu „právní osobnost“ namísto pojmu „právní subjektivita“,
bude i zde tĜeba respektovat zmČnu právní terminologie a používat novČ namísto pojmu
„pracovnČprávní subjektivita“ pojem „pracovnČprávní osobnost“.
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Subjektivita se v pracovním právu skládá z nČkolika složek:
a) zpĤsobilost k právĤm a povinnostem19,
b) zpĤsobilost k právním úkonĤm20,
c) procesní zpĤsobilost a
d) u odpovČdnostních vztahĤ specielnČ hovoĜíme o zvláštní, tzv. deliktní
zpĤsobilosti, nebo-li zpĤsobilosti nést následky svého protiprávního jednání.
ZamČstnanec podle § 6 ZP21 nabývá právní subjektivitu, tj. zpĤsobilost mít
práva a povinnosti v pracovnČprávních vztazích i zpĤsobilost k právním úkonĤm
zásadnČ dnem, kdy dosáhne 15 let vČku. Tato úprava je tedy znaþnČ odlišná od obecné
úpravy obsažené v OZ22. ZamČstnavatel nesmí sjednat jako den nástupu do práce (jako
jedna z podstatných náležitostí pracovní smlouvy) s takovouto osobou, který by
pĜedcházel dni, kterým fyzická osoba ukonþí povinnou školní docházku.
Práce fyzických osob ve vČku do 15 let nebo starších 15 let do skonþení povinné
školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat pouze þinnost umČleckou,
kulturní, reklamní nebo sportovní þinnost v souladu a za podmínek stanovených § 121 a
násl. zákona þ. 435/2004 Sb., o zamČstnanosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (ZoZam).
V této souvislosti pak zcela k ochranČ zamČstnance ZP, jako jeden
z pĜedpokladĤ odpovČdnosti podle § 252 a 255 ZP, výslovnČ stanoví v § 252 odst. 2 ZP
a § 255 odst. 3 ZP výjimku z obecné úpravy zpĤsobilosti zamČstnancĤ k právním
úkonĤm. Touto výjimkou je, v pĜípadech uzavírání dohod o odpovČdnosti k ochranČ
hodnot svČĜených zamČstnanci k vyúþtování nebo dohod o odpovČdnosti za ztrátu
svČĜených vČcí, dosažení vČku 18 let. PĜed tímto dnem by bylo jejich uzavĜení neplatné
a na takového zamČstnance by se vztahovala pouze ustanovení o obecné odpovČdnosti
zamČstnance za škodu dle § 250 a násl. ZP.

19
20
21

22

NOZ používá novČ namísto pojmu „zpĤsobilost k právĤm a povinnostem“ pojem „právní osobnost“
Viz pozn. pod þarou þ. 12
§ 6 ZP novČ bude znít: „ZamČstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce
v základním pracovnČprávním vztahu.“ NovČ je subsidiárnČ upraveno postavení zamČstnance § 34 a
§ 35 NOZ následovnČ: (§ 34 NOZ) „Závislá práce nezletilých mladších 15 let nebo nezletilých, kteĜí
neukonþili povinnou školní docházku je zakázána. … .“ (§ 35 NOZ) „Nezletilý, který dovršil 15 let a
ukonþil povinnou školní docházku, se mĤže zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního
pĜedpisu.“ Na rozdíl od ZP již nestaþí pro svéprávnost splnČní pouze podmínky dovršení vČku 15 let
(napĜ. žák musel opakovat roþník studia nebo mČl odklad nástupu do základní školy apod.), ale je
nezbytné kumulativnČ splnit ještČ podmínku dokonþení povinné školní docházky.
§ 7 a násl. OZ
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ZpĤsobilost zamČstnance k právním úkonĤm23 mĤže být za urþitých podmínek
omezena nebo zcela vylouþena. Omezení þi zbavení zpĤsobilosti k právním úkonĤm se
Ĝídí subsidiárnČ ustanovením § 10 OZ24. MĤže k nČmu dojít pouze rozhodnutím
soudu25. RovnČž tak, pokud jde o následnou zmČnu popĜ. zrušení omezení þi zbavení
zpĤsobilosti k právním úkonĤm zamČstnance. V takových pĜípadech musí být
zamČstnanec zastoupen soudem ustanoveným zástupcem (opatrovníkem). Ten však za
nČj nemĤže uzavĜít dohodu o odpovČdnosti k ochranČ hodnot svČĜených zamČstnanci k
vyúþtování ani dohodu o odpovČdnosti za ztrátu svČĜených vČcí.
Zastoupit se mĤže dát i zcela zpĤsobilý zamČstnanec na základČ písemné dohody
o plné moci (zastoupení smluvní), a to jak osobou fyzickou, tak právnickou, tedy vedle
pĜípadĤ, kdy zastoupení vzniká pĜímo ze zákona þi z rozhodnutí státního orgánu
(zákonné zastoupení) dle ustanovení § 23 OZ26. ZamČstnanec se však nemĤže dát
zastoupit pĜi výkonu své práce, neboĢ specifickým rysem pracovního pomČru je osobní
výkon práce zamČstnancem dle pokynĤ zamČstnavatele za odmČnu.
Fyzická osoba, která je zamČstnavatelem27, nabývá dle § 10 ZP28 právní
subjektivity narozením. V souvislosti s ustanovením § 342 odst. 1 ZP (o pĜechodu práv
a povinností na dČdice) tedy mĤže nastat situace, kdy zamČstnavatelem se stane fyzická
osoba velmi nízkého vČku (napĜ. dítČ).

23
24

25
26

27
28

Viz pozn. pod þarou þ. 12
§ 55, § 57 a § 64 NOZ; NOZ opouští pojem „zpĤsobilost k právním úkonĤm“ a nahrazuje jej pojmem
„svéprávnost“, pĜiþemž u pojmu „svéprávnost“ již nepoþítá s možností „zbavení svéprávnosti“, ale
pouze s „rĤznou intenzitou omezení svéprávnosti“
§ 10 OZ; § 56 odst. 1 NOZ ve spojení s § 64 NOZ mĤže soud již pouze omezit svéprávnost
§ 23 OZ nemá v NOZ odpovídající ustanovení, a proto bude tĜeba vždy postupovat dle konkrétního
pĜípadu, o jaké zastoupení se bude jednat (napĜ. smluvní zastoupení dle § 441 a násl. NOZ, zákonné
zastoupení dle § 457 a násl. NOZ, apod.)
NovČ je upraven pojem zamČstnavatele v § 7 ZP: „ZamČstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická
osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovnČprávním vztahu.“
§ 10 ZP se ruší; subsidiárnČ se užije § 15 odst. 1 NOZ, který však opouští pojem „ zpĤsobilost mít
práva a povinnosti“ a nahrazuje jej pojmem „právní osobnost“; právní osobnost je zpĤsobilost mít
práva a povinnosti (jde tedy dle mého názoru o definici kruhem již deklarovaného opuštČní starého
pojmosloví)
§ 23 a § 25 NOZ zní: (§ 23 NOZ) „ýlovČk má právní osobnost od narození až do smrti.“ (§ 25 NOZ)
„Na poþaté dítČ se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmĤm. Má se za to, že se dítČ
narodilo živé. Nenarodí-li se však živé, hledí se na nČj jako by nikdy nebylo.“ (tzn., že již poþaté dítČ
by mohlo být zamČstnavatelem, pokud by to mohlo být v jeho zájmu – problematické by již ale bylo
jak posoudit zájem poþatého dítČte napĜ. pĜi jeho odpovČdnosti za pracovní úraz zamČstnance)
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ZpĤsobilosti k pracovnČprávním úkonĤm29 jakožto zamČstnavatele je však
možno nabýt až dosažením 18 let vČku, a proto by osoba nedosahující této vČkové
hranice musela být pro tyto pĜípady právních úkonĤ30 zastoupena. Tato jeho zpĤsobilost
mĤže být omezena þi jí mĤže být zcela zbaven (§ 10 OZ)31,a to pouze rozhodnutím
soudu. V neposlední ĜadČ je tĜeba uvést, že tato zpĤsobilost zamČstnavatele zaniká jeho
smrtí za subsidiárního použití ustanovení § 7 odst. 2 OZ ve spojení s § 10 ZP32.
Právní úkony33 zamČstnavatele - fyzické osoby þiní sám zamČstnavatel. Z
dĤvodu absence specifické právní úpravy þinČní úkonĤ za zamČstnavatele – fyzickou
osobu, je dle mého názoru namístČ aplikovat analogicky ustanovení § 20 odst. 2 OZ34, i
když se toto ustanovení vztahuje pouze na právnické osoby. Pokud tedy bude mít
zamČstnavatel, kterým je fyzická osoba, ve vnitĜním pĜedpisu stanoveno nebo bude-li to
s ohledem na pracovní zaĜazení jeho zamČstnancĤ obvyklé, lze nepochybnČ aplikovat i
toto ustanovení.
Právnická osoba, která je zamČstnavatelem, je mnohem þastČjším subjektem
v pozici zamČstnavatelem než osoba fyzická. Jsou jím pĜedevším obchodní spoleþnosti
a družstva, ale mohou to být i organizaþní složky podniku, jsou-li zapsané v obchodním
rejstĜíku. Jejich pracovnČprávní subjektivita35 vzniká souþasnČ s jejich vznikem podle
obþanského zákoníku (§ 19 odst. 2 OZ)36, tedy zápisem do obchodního nebo do jiného
zákonem urþeného rejstĜíku.
Subjektem pracovnČprávních odpovČdnostních vztahĤ mĤže být v pozici
zamČstnavatele také stát jako právnická osoba. Podle § 9 ZP za stát v tČchto vztazích
29

30

31

32
33
34
35
36

V souladu s NOZ, který používá novČ pojmu „svéprávnost“ namísto pojmu „zpĤsobilost k právním
úkonĤm“, bude tĜeba respektovat zmČnu právní terminologie a používat novČ namísto pojmu
„pracovnČprávní úkon“ pojem „pracovnČprávní jednání“.
NOZ používá novČ namísto pojmu „právní úkon“ používá pojem „právní jednání“. § 545 odst. 1
NOZ zní: „Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v nČm vyjádĜeny, jakož i právní
následky plynoucí ze zákona, dobrých mravĤ, zvyklostí a zavedené praxe stran.“
§ 55, § 57 a § 64 NOZ; NOZ opouští pojem „zpĤsobilost k právním úkonĤm“ a nahrazuje jej pojmem
„svéprávnost“, pĜiþemž u pojmu „svéprávnost“ již nepoþítá s možností „zbavení svéprávnosti“, ale
pouze s „rĤznou intenzitou omezení svéprávnosti“
Právní úprava v ZP se ruší a od 1.1.2014 se bude postupovat dle pĜíslušných ustanovení NOZ
(zejména § 15 odst. 1, § 16, § 23, § 25, § 30, § 55-57 a § 64 NOZ)
Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
§ 166 odst. 1 NOZ
Viz pozn. pod þarou þ. 18
§ 126 odst. 1-3 NOZ; pojmy „obchodní rejstĜík“ a „jiný zákonem urþený rejstĜík“ jsou zde novČ
nahrazeny spoleþným pojmem „veĜejný rejstĜík“. Právní úprava veĜejných rejstĜíkĤ je upravena
samostatným zákonem þ. 304/2013 Sb., o veĜejných rejstĜících právnických a fyzických osob.
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jedná vždy pĜíslušná organizaþní složka státu (napĜ. jednotlivá ministerstva), která za
stát v pracovnČprávním vztahu zamČstnance zamČstnává, a to v souladu se zákonem þ.
219/2000 Sb., o majetku ýeské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (ZoMajýR).
U právnické osoby37, jakožto zamČstnavatele, þiní právní úkony38 dle
ustanovení § 20 odst. 1 OZ39 ti, kteĜí jsou k tomu oprávnČni smlouvou o zĜízení
právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem (zejména jejich statutární orgány
zapsané v pĜíslušné evidenci stanovené zákonem, popĜ. osoby jimi povČĜené). O
rozsahu a zpĤsobu jednání u jednotlivých typĤ obchodních spoleþností þi družstev bude
tĜeba nahlédnout do ustanovení zákona þ. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (ObchZ)40 þi do jednotlivých zvláštních zákonĤ, jež problematiku
upravují, pokud nejde o subjekty podĜízené ObchZ.
Za právnickou osobu mohou právní úkony41 podle § 20 odst. 2 OZ42 þinit i jiní
její pracovníci nebo þlenové, pokud je to stanoveno ve vnitĜních pĜedpisech právnické
osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zaĜazení obvyklé. Svým charakterem
jde o zákonné zastoupení.
Právní úkony43 jménem zamČstnavatele - státu þiní vedoucí organizaþních
složek státu, jichž se tyto právní úkony týkají. Jiní zamČstnanci, zejména vedoucí
organizaþních útvarĤ organizaþní složky státu, jsou oprávnČni k právním úkonĤm
vyplývajícím z jejich funkcí podle organizaþních pĜedpisĤ (vnitĜních pĜedpisĤ). Dále to
mohou být taktéž další zamČstnanci pracující v této složce, které povČĜí k urþitým
pracovnČprávním úkonĤm vedoucí organizaþní složky státu.
S ohledem na specifika týkající se právních úkonĤ44 právnických osob je rovnČž
kladen dĤraz na ochranu dobré víry druhé smluvní strany (zamČstnanec), a proto je v §
20 odst. 2 OZ45 zakotveno pravidlo, které stanoví, že pĜekroþí-li tyto osoby, orgán
37
38
39

40
41
42
43
44
45

Definice právnické osoby dle NOZ je uvedena v § 20 a § 21 NOZ
Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
§ 151 odst. 1 NOZ; zásadní rozdíl v nové úpravČ však spoþívá v tom, že se jedná vždy o jednání
zástupce; nadále se již nerozlišuje jednání pĜímé (jménem právnické osoby) a jednání nepĜímé
(zastoupení)
Zákon þ. 90/2012 Sb., o obchodních spoleþnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
(ObchK)
Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
§ 166 NOZ
Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
§ 166 NOZ
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zamČstnavatele nebo povČĜený zamČstnanec (jak státu, tak ostatních právnických osob),
aĢ již v jakékoli formČ, výše uvedené oprávnČní, resp. povČĜení k právním úkonĤm46, je
zamČstnavatel tímto úkonem vázán, ledaže by osoba (zamČstnanec), vĤþi kterému úkon
smČĜoval, musela o nedostatku oprávnČní orgánu zamČstnavatele þi povČĜeného
zamČstnance vČdČt.
Zvláštní skupinou subjektĤ je skupina uvedená v ustanovení § 391 až § 393
ZP. Tyto osoby tak pĜesto, že nejsou zamČstnanci ve smyslu ZP, mají postavení velmi
podobné, a proto zákonodárce považoval za vhodné, aby se jim v nČkterých zvláštních
pĜípadech dostalo stejného postavení, jako mají zamČstnanci v pracovnČprávních
vztazích. Takovými pĜípady budou situace, kdy tyto osoby utrpČly újmu na zdraví
v souvislosti s urþitou jejich funkcí þi þinností. Zvláštností v tČchto pĜípadech bude
zejména skuteþnost, že zde neexistuje základní pracovnČprávní vztah, ale pouze vztah
obdobný.
Jestliže však tyto osoby utrpí úraz pĜi plnČní úkolĤ souvisejících s výkonem
jejich pĜíslušné funkce nebo þinnosti, bude se odpovČdnost Ĝešit podle ustanovení ZP.
Rozsah uplatnČní ZP je však u tČchto subjektĤ stanoven znaþnČ diferencovanČ. Na
nČkteré subjekty se vztahují všechna ustanovení o odpovČdnosti zamČstnavatele za
škodu, konkrétnČ jde o žáky a studenty. Na jiné subjekty se vztahují pouze ustanovení o
pracovních úrazech a nemocech z povolání (napĜ. u osob zdravotnČ postižených) a na
nČkteré subjekty se vztahují pouze ustanovení týkající se pracovních úrazĤ.

2.3. Vznik, zmČna a zánik odpovČdnostních vztahĤ v pracovním právu
Úvodem této kapitoly bych se pozastavil, alespoĖ struþnČ u vývoje vztahu ZP a
OZ, který je podstatný a dle mého názoru nebyl od poþátku zcela obvyklý, a to zejména
s ohledem na skuteþnost, že pĜijetím ZP mČlo dojít k zásadnímu sblížení práva
pracovního a práva obþanského, ale rovnČž k posílení principu autonomie vĤle
smluvních stran v pracovnČprávních vztazích oproti StZP.
Zákonodárce však zvolil ponČkud neobvyklý zpĤsob vyjádĜení tČchto dvou
koncepþních zmČn, které jsou rozvedeny níže. V prvém pĜípadČ se mČlo jednat zmČnu
46

Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
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spoþívající v založení principu subsidiární aplikace OZ na pracovnČprávní vztahy,
nicménČ byl zvolen jiný princip vyjádĜení vzájemného vztahu tČchto dvou kodexĤ, a to
princip delegace (§ 4 ZP). Druhou z tČchto koncepþních zmČn bylo zavedení
dispozitivnosti úpravy pracovnČprávních vztahĤ (zásada „co není zakázáno, je
dovoleno“), neboĢ právní úprava ve StZP mČla povahu kogentní (zásada „co není
dovoleno, je zakázáno“). ByĢ byla deklarována právní úprava ZP jako dispozitivní, její
legislativní vyjádĜení zejména v § 2 odst. 1 ZP vyvolávalo urþité pochybnosti
spoþívající v kombinaci nČkolika zpĤsobĤ vymezení kogentních a dispozitivních norem.
S ohledem na tyto shora uvedené nejasnosti byla ustanovení § 4 a § 2 odst. 1 ZP
napadeny návrhem na jejich zrušení u Ústavního soudu ýR. Ústavní soud ve svém
nálezu ze dne 12.3.2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, který byl vyhlášen ve Sbírce zákonĤ dne
14.4.2008 pod þ. 116/2008 Sb. pĜisvČdþil návrhu na zrušení obou ustanovení, když
konstatoval, že princip delegace zakotvený v § 4 ZP není souladný s principy právního
státu a pokud zákonodárce sám nevylouþí ustanovení odporující obecnému principu
subsidiarity OZ, lze je považovat za nadbyteþná. To znamená, že delegaþní princip byl
tímto nálezem Ústavního soudu nahrazen principem subsidiarity. Z toho vyplývá, že
ustanovení OZ jakožto obecného pĜedpisu se uplatní tam, kde ZP nebude mít vlastní
zvláštní právní úpravu47. V pĜípadČ zrušení § 2 odst. 1 ZP zrušil Ústavní soud vČtu
druhou a tĜetí tohoto ustanovení, když souþasnČ v odĤvodnČní konstatoval, že tak, jak
byla obecnČ deklarována liberální právní úprava, která mČla umožnit širší smluvní
volnost úþastníkĤm pracovnČprávních vztahĤ, je v dĤsledku Ĝady kogentních norem do
znaþné míry popĜena. Na základČ výše uvedeného, lze tedy Ĝíci, že základem pro
aplikaci principu subsidiarity OZ na pracovnČprávní vztahy byl od 14.4.2008 do
31.12.2011 „pouze“ shora uvedený nález Ústavního soudu.
Teprve s úþinností od 1.1.2012 došlo tzv. velkou nebo též koncepþní novelou
ZP, provedenou zákonem þ. 365/2011 Sb. (v návaznosti na nález 116/2008 Sb.) nejen
k opČtovnému zaĜazení § 4 ZP48, jehož nové znČní je výslovným zakotvením principu
subsidiární aplikovatelnosti OZ vĤþi ZP s tím, že tato zásada je aplikovatelná pouze za
47
48

Vztah OZ a ZP též ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu.
PlzeĖ: Aleš ýenČk, 2010, str. 38 a násl.
§ 4 ZP zní: „PracovnČprávní vztahy se Ĝídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, Ĝídí se
obþanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovnČprávních vztahĤ.“;
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 4 ZP nemá doznat v souvislosti s úþinností zákona þ. 303/2013
Sb. žádné zmČny, tedy vztah subsidiarity zĤstává zachován v té podobČ, v jaké byl zaĜazen do ZP
zákonem þ. 365/2011 Sb.
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pĜedpokladu, že není v rozporu se základními zásadami pracovnČprávních vztahĤ podle
§ 1a ZP a dále je limitována ustanovením § 4a ZP, který negativnČ vymezuje, která
ustanovení OZ se na pracovnČprávní vztahy neužijí, ale i ke zmČnČ (nutno podotknout,
že pozitivní) právní úpravy vymezení kogentních a dispozitivních norem novČ
zaĜazeným ustanovením § 4b ZP49 a zrušení ustanovení § 325 ZP, které stanovilo, že
„závazky v pracovnČprávních vztazích vznikají zejména ze smluv upravených ZP, jakož
i obþanským zákoníkem; mohou vznikat i z jiných smluv v zákonČ neupravených a ze
smíšených smluv obsahujících prvky rĤzných smluv. Na závazky vznikající ze smluv
v zákonČ neupravených je tĜeba použít ustanovení zákona, která upravují závazky jim
nejbližší.“.
NicménČ i po 1.1.2012 platí, že ustanovení, která v OZ upravují vznik závazku,
se na vznik pracovnČprávního vztahu nepoužijí ta ustanovení, která upravují otázky
výslovnČ upravené v ZP a rovnČž se neužijí ta ustanovení OZ, jejichž užití ZP výslovnČ
vyluþuje. I v takto vymezeném rozsahu užití ustanovení OZ však musí být jejich použití
v souladu se základními zásadami, jež ovládají pracovnČprávní vztahy (§ 1a ZP).
Shora uvedenou aplikaci OZ je možné pĜimČĜenČ užít i na zmČnu
pracovnČprávních vztahĤ s tím, že je nutné upozornit na zásadní skuteþnost, která
vyplývá z povahy osobního výkonu závislé práce, a to že není možná zmČna
pracovnČprávního vztahu na stranČ zamČstnance – zamČstnanec je povinen vykonávat
sjednanou práci osobnČ.
49

§ 4b odst. 1 vČta první ZP je zakotvena dispozitivní zásada co není zákonem zakázáno, je dovoleno:
„Práva nebo povinnosti v pracovnČprávních vztazích mohou být upravena odchylnČ od tohoto
zákona, jestliže to tento zákon výslovnČ nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se
od nČj není možné odchýlit. Od ustanovení uvedených v § 363 ZP je možné se odchýlit jen ve
prospČch zamČstnance“.
Zcela odlišný osud v souvislosti s rekodifikací soukromého práva by mČlo mít ustanovení § 4b ZP,
které má být zákonem þ. 303/2013 Sb. zrušeno a které specificky pro pracovnČprávní vztahy
upravuje dispozitivnost a kogentnost pracovnČprávní úpravy. NicménČ z ustanovení § 4b ZP by mČla
být zachováno, a to v ustanovení § 4a odst. 3 ZP (od 1.1.2014) alespoĖ zvláštní úprava vztahující se
na ta ustanovení, která zapracovávají pĜedpisy EU do našeho právního Ĝádu. Možnost odchýlit se od
právní úpravy pro pracovnČprávní vztahy bude od 1.1.2014 upravena v § 1 odst. 2 NOZ, která zní: „
Nezakazuje-li to zákon výslovnČ, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylnČ od zákona;
zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veĜejný poĜádek nebo právo týkající se postavení
osob, vþetnČ práva na ochranu osobnosti.“ Totéž ustanovení ve druhé vČtČ za stĜedníkem uvádí, která
ujednání jsou zakázána a zde je tĜeba upozornit na nové ustanovení § 1 odst. 2 ZP, které vyjadĜuje
základní zásady podle § 1a ZP je tĜeba považovat za porušení veĜejného poĜádku, pĜiþemž toto
výslovné vytknutí má zejména souvislosti s ustanovením § 588 NOZ, který upravuje jaká právní
jednání jsou považována za absolutnČ neplatná. Mimo jiné uvádí, že jde o právní jednání, která
„zjevnČ narušují poĜádek“. Mám tedy za to, že ani právní úprava po 1.1.2014 by v tomto ohledu
nemČla þinit vČtších výkladových obtíží, neboĢ ani § 2401 NOZ si neklade za cíl upravovat práva a
povinnosti zamČstnance zamČstnavatele.
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PracovnČprávní vztahy, na jejichž základČ dochází k výkonu závislé práce, tzv.
základní pracovnČprávní vztahy, mohou vznikat pouze na základČ právních úkonĤ50.
Ostatní, a tedy i pracovnČprávní vztahy odpovČdnostní, jakožto vztahy odvozené,
mohou vznikat i v dĤsledku právních událostí þi protiprávního stavu.
NicménČ i po 1.1.2012 platí, že ustanovení, která v OZ upravují vznik závazku,
se na vznik pracovnČprávního vztahu nepoužijí ta ustanovení, která upravují otázky
výslovnČ neupravené v ZP a rovnČž se neužijí ta ustanovení OZ, jejichž užití ZP
výslovnČ vyluþuje. I v takto vymezeném rozsahu užití ustanovení OZ však musí být
jejich použití v souladu se základními zásadami, jež ovládají pracovnČprávní vztahy (§
1a ZP).
Shora uvedenou aplikaci OZ je možné pĜimČĜenČ užít i na zmČnu
pracovnČprávních vztahĤ s tím, že je nutné upozornit na zásadní skuteþnost, která
vyplývá z povahy osobního výkonu závislé práce, a to že není možná zmČna
pracovnČprávního vztahu na stranČ zamČstnance – zamČstnanec je povinen vykonávat
sjednanou práci osobnČ.
PracovnČprávní vztahy, na jejichž základČ dochází k výkonu závislé práce, tzv.
základní pracovnČprávní vztahy, mohou vznikat pouze na základČ právních úkonĤ51.
Ostatní, a tedy i pracovnČprávní vztahy odpovČdnostní, jakožto vztahy odvozené,
mohou vznikat i v dĤsledku právních událostí þi protiprávního stavu.
Je tedy nepochybné, že pracovnČprávní odpovČdnostní vztahy, stejnČ jako
ostatní právní vztahy, vznikají na základČ urþitých právnČ relevantních skuteþností.
Jednou z nejvýznamnČjších skuteþností je protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že
zamČstnavatelé odpovídají za škodu objektivnČ, není vylouþeno, aby urþitý
odpovČdnostní vztah vznikl i na základČ protiprávního stavu. NČkdy je pro vznik
odpovČdnostního vztahu nezbytné, aby nastalo více právních skuteþností. V takovém
pĜípadČ hovoĜíme o tzv. složených právních skuteþnostech (napĜ. pro vznik
odpovČdnosti za schodek na svČĜených hodnotách je nezbytné, aby byla uzavĜena
dohoda o odpovČdnosti k ochranČ hodnot svČĜených zamČstnanci k vyúþtování a
zároveĖ, aby nastal schodek na tČchto hodnotách). NČkdy mĤže být pĜedpokladem jejich
vzniku i splnČní další podmínky, k tomu blíže v dalším výkladu o jednotlivých druzích
odpovČdnosti za škodu.
50
51

Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
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O zmČnČ pracovnČprávního odpovČdnostního vztahu (odpovČdnostní vztah trvá,
mČní se však nČkteré jeho prvky) hovoĜíme tehdy, pokud dochází ke zmČnČ subjektu
nebo jeho obsahu.
ZmČna subjektu na stranČ zamČstnance, jak již bylo uvedeno v obecné rovinČ
výše, není u základních pracovnČprávních vztahĤ možná, neboĢ zamČstnanec se
zavazuje v tomto vztahu k osobnímu výkonu práce pro zamČstnavatele, a to za odmČnu.
Jinak je tomu však u odpovČdnostního pracovnČprávního vztahu, jakožto vztahu od
základního pouze odvozeného, který mĤže za urþitých okolností trvat ještČ po zániku
základního pracovnČprávního vztahu. Tak tomu je napĜ. podle § 365 a násl. ZP, kdy
následkem pracovního úrazu þi nemoci z povolání zamČstnanec zemĜel. V takovém
pĜípadČ pĜecházejí nČkterá práva z tohoto odpovČdnostního vztahu na pozĤstalé
v souvislosti s nastalou právní událostí, tj. smrtí zamČstnance.
ZmČna subjektu na stranČ zamČstnavatele nastává v souvislosti s pĜechodem
práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ podle pravidel uvedených v § 338 až §
345 ZP. V oblasti pracovnČprávních vztahĤ, zde odpovČdnostních, je podstatné, že pĜi
pĜevodu

zamČstnavatele

nebo

jeho

þásti,

pĜi pĜevodu

úkolĤ

nebo

þinnosti

zamČstnavatele anebo jejich þásti k jinému zamČstnavateli, pĜecházejí práva a
povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ na pĜejímajícího zamČstnavatele v plném rozsahu
(§ 338 odst. 2 ZP). Pokud však nastane pĜípad, kdy základní pracovnČprávní vztah u
dosavadního zamČstnavatele již zanikl, avšak tento je povinen poskytovat urþitému
subjektu plnČní z titulu trvání odpovČdnostního vztahu vzniklého na základČ
pracovnČprávních pĜedpisĤ, který trvá dále bez ohledu na existenci základního vztahu,
zĤstávají povinnosti tohoto dosavadního zamČstnavatele nedotþeny. Totéž platí o jeho
pĜípadných nárocích, pokud zvláštní právní pĜedpis nestanoví nČco jiného (§ 338 odst. 3
ZP).
Dochází-li ke zrušení zamČstnavatele rozdČlením, je orgán, který rozhodl o
rozdČlení povinen rovnČž urþit, který z novČ vzniklých zamČstnavatelĤ pĜejímá od
dosavadního zamČstnavatele práva a povinnosti z pracovnČprávních vztahĤ (§ 341 odst.
1 ZP). Totéž platí obdobnČ, je-li zamČstnavatel rušen zcela; jedná-li se o zrušení
s likvidací, postupuje se v závislosti na okolnostech podle ObchZ52 nebo zákona þ.

52

§ 171 a 172 NOZ ve spojení s § 93, § 94, pĜíp. zvláštními ustanoveními ObchK, která upravují
institut likvidace u jednotlivých druhĤ spoleþností a družstva
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182/2006 sb., o úpadku a zpĤsobech jeho Ĝešení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (InsZ),
(§ 341 odst. 2 ZP).
V pĜípadČ smrti zamČstnavatele - fyzické osoby, pĜecházejí práva a povinnosti
z pracovnČprávních vztahĤ na oprávnČnou osobu, resp. oprávnČné osoby [§ 13 odst. 1
písm. b), a e) zákona þ. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, (ŽZ)], za podmínky pokraþování v živnosti. Prohlášením tČchto osob, že
nebudou v živnosti pokraþovat nebo marným uplynutím lhĤty tĜí mČsícĤ, kdy tyto osoby
mohly v živnosti pokraþovat, zaniká takovým dnem pracovnČprávní vztah zamČstnance
(§ 48 odst. 4 vČta druhá ZP ve spojení s § 342 odst. 1 ZP).
Ustanovení § 343 a násl. ZP pak stanoví podrobná pravidla postupu pĜi zániku
organizaþních složek státu slouþením nebo splynutím s jinou organizaþní složkou státu a
jejich zrušením.
Smlouvy o pĜevodu práv a povinností z pracovnČprávních vztahĤ na jiný subjekt
nejsou možné pod sankcí neplatnosti, s výjimkou pĜípadĤ stanovených ZP nebo jiným
zvláštním právním pĜepisem (napĜ. smlouva o prodeji podniku53 nebo jeho þásti,
smlouva o nájmu podniku podle ObchZ54).
ZmČnou obsahu odpovČdnostního vztahu se rozumí úprava práv a povinností
vyplývajících z tohoto právního vztahu. DČje se tak zejména dohodou jeho subjektĤ
(napĜ. § 263 odst. 2 ZP). Velmi þasto je však nutno pĜistoupit i k posouzení zmČny
obsahu v Ĝízení pĜed nezávislým soudem. Jedná se o pĜípady, kdy poškozený i
zamČstnavatel mohou navrhnout zmČnu výše povinného plnČní z dĤvodu podstatné
zmČny pomČrĤ poškozeného (§ 390 odst. 1 ZP). Spory o výklad tohoto pojmu jsou
relativnČ þastým pĜedmČtem pracovnČprávních sporĤ v Ĝízení podle zákona þ. 99/1963
Sb., obþanský soudní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (OSě). O této problematice
bude pojednáno v souvislosti s odpovČdností za škodu.
S ohledem na skuteþnost, že odpovČdnostní právní vztahy se Ĝadí mezi ostatní
pracovnČprávní vztahy, je tĜeba i zde zmínit rozhodnutí ÚS 116/2008 Sb., neboĢ
problematiku zániku závazkĤ v pracovnČprávních vztazích Ĝešilo ustanovení § 326 ZP
delegací vČtšiny ustanovení OZ týkajících se zániku závazkĤ (napĜ. zánik závazku
splnČním dluhu, dohodou, nemožností plnČní, zapoþtením aj.), který byl ke dni
53
54

§ 2175 a násl. NOZ
§ 2349 a násl. NOZ
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31.12.2011 zrušen. Od 1.1.2012 se již na zánik závazkĤ v pracovnČprávních vztazích
užijí subsidiárnČ ustanovení OZ55.
Zánik odpovČdnostního vztahu je stejnČ jako vznik nebo zmČna vázán na urþité
právní skuteþnosti, okolnosti, s nimiž právní norma spojuje zánik práv a povinností.
Stane se tak pĜedevším splnČním dluhu (§ 559 a násl. OZ)56 - nárok je uspokojen tehdy,
dojde-li k jeho splnČní ĜádnČ a vþas. ěádnČ znamená v dohodnuté þi pĜedepsané výši a
místČ (napĜ. bydlištČ oprávnČného). PlnČním vþas se rozumí splnČní v dobČ splatnosti
závazku, která je urþena zejména dohodou úþastníkĤ. Bylo-li splnČní závazku
ponecháno na vĤli dlužníka, mĤže soud rozhodnout o urþení doby splnČní závazku,
jestliže vČĜitel toto urþení u soudu navrhl. VČĜitel totiž v tČchto pĜípadech sám urþit
dobu splnČní nemĤže. Není-li doba splnČní dohodnuta, stanovena právním pĜedpisem þi
urþena v rozhodnutí, je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o splnČní
vČĜitelem požádán. Pro oprávnČného platí povinnost pĜijmout plnČní, a to i þásteþné.
Má-li subjekt povinnost uspokojit více penČžitých nárokĤ a plnČní nepostaþuje
k vyrovnání všech, bude vyrovnán ten nárok, o nČmž povinný prohlásí, že jej chce
uspokojit, jinak bude uspokojen nárok nejdĜíve splatný. Je možné dohodnout i plnČní ve
splátkách, to však nebrání tomu, aby povinný plnil zcela, pĜiþemž oprávnČný je povinen
takové plnČní pĜijmout. O tom, že byl nárok uspokojen je oprávnČný povinen vydat
potvrzení, požádal-li o toto potvrzení povinný. Není-li úþastníkem plnČno vþas a ĜádnČ,
nastává prodlení, z jehož titulu se dostává oprávnČnému právo požadovat po druhé
stranČ úroky z prodlení ve výši stanovené pro obþanskoprávní vztahy57.
Závazek mĤže rovnČž zaniknout dohodou (§ 570 a násl. OZ)58, dohodne-li se
vČĜitel s dlužníkem, že dosavadní závazek se nahrazuje novým závazkem, dosavadní
závazek zaniká a dlužník je povinen plnit závazek nový. Byl-li pĜedchozí závazek
zĜízen písemnou formou þi promlþen, je nutná písemná forma i pĜi zĜízení nového

55
56
57

58

S úþinnosti od 1.1.2014 dle NOZ
§ 1908 NOZ
NaĜízení vlády þ. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrokĤ z prodlení a poplatku z prodlení podle
obþanského zákoníku, ve znČní naĜízení vlády þ. 180/2013 Sb.
NaĜízení vlády þ. 351/2013 Sb., kterým se urþuje úrok z prodlení a nákladĤ spojených s uplatnČním
pohledávky, urþuje odmČna likvidátora, likvidaþního správce a þlena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují nČkteré otázky Obchodního vČstníku a veĜejných rejstĜíkĤ
právnických a fyzických osob (úþinné od 1.1.2014).
NOZ nemá ekvivalentní ustanovení, a proto bude tĜeba použít ustanovení § 1902 NOZ, které § 570 a
násl. OZ nejvíce odpovídá.
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závazku. Mohou se též dohodnout, že se vČĜitel svého práva vzdává nebo že dluh
promíjí, a to písemnou formou.
Další možností zániku závazku je skuteþnost, kdy se stane plnČní dodateþnČ
nemožným (§ 575 a násl. OZ)59, tedy zejména nelze-li takové plnČní provést
z objektivních pĜíþin, které by þinily uskuteþnČní plnČní nemožným pro jakéhokoli
dlužníka.
S plynutím doby, jako právní skuteþností, spojuje právo za urþitých podmínek
dva odlišné následky, a sice oslabení nebo zánik subjektivních práv. V prvém pĜípadČ
hovoĜíme o promlþení. Jedná se vlastnČ o oslabení práva, které se projevuje pouze
v jedné složce subjektivního práva, a to v zániku nároku, tj. v nemožnosti vymáhat
subjektivní právo po marném uplynutí zákonem vymezeného þasu – promlþecí lhĤty.
Je-li nárok promlþen, nelze oprávnČnému plnČní pĜiznat, pokud se povinný subjekt,
proti nČmuž je nárok uplatnČn, promlþení dovolá pĜed soudem (tzv. námitka promlþení).
I po ztrátČ nároku promlþené subjektivní právo samo trvá jako tzv. naturální právo
(resp. obligace).
Naproti tomu v pĜípadČ prekluze, jsou podmínky mnohem pĜísnČjší, neboĢ s
nedodržením lhĤty pro uplatnČní subjektivního práva je spojen vedle zániku nároku i
zánik subjektivního práva – neuplatnČní práva (§ 583 OZ)60. K zániku práva dochází
jen v pĜípadech stanovených zákonem. Podle § 330 ZP, v taxativnČ vymezeném okruhu
pĜípadĤ, marným uplynutím zákonné prekluzívní lhĤty subjektivní právo zaniká. To
znamená, že bylo-li by po jejím uplynutí poskytnuto plnČní, zakládala by taková
skuteþnost bezdĤvodné obohacení na stranČ toho, v þí prospČch bylo plnČno. V soudním
Ĝízení soud pĜihlíží k prekluzi z úĜední povinnosti (ex officio). S ohledem na téma této
práce je významná subjektivní prekluzívní lhĤta, která je zamČstnanci stanovena pro
uvČdomČní zamČstnavatele v pĜípadČ jeho odpovČdnosti za škodu podle § 267 odst. 2
ZP a § 268 odst. 3 ZP, jež þiní 15 dnĤ. Podrobný výklad o tČchto dvou institutech bude
podán v kapitole 6.3.2. této práce.
Od obou shora uvedených institutĤ je tĜeba striktnČ oddČlit odlišný právní režim
zániku pracovnČprávních vztahĤ podle (§ 578 OZ)61, který souvisí též s plynutím þasu
59
60
61

§ 2006 a násl. NOZ
NOZ nemá ekvivalentní ustanovení k § 583 OZ; ustanovení § 654 odst. 1 NOZ se týká samotného
výkonu práva, nikoli jeho Ĝádného a vþasného uplatnČní.
§ 603 NOZ; § 654 odst. 2 NOZ, které rovnČž výslovnČ stanoví, že ustanovení o bČhu promlþecí lhĤty
se užije i na prekluzivní lhĤtu
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jakožto právní skuteþností. Touto právní skuteþností je uplynutí doby, na kterou byly
omezeny práva a povinnosti. K zániku práv a povinností zde dochází již samotným
uplynutím doby, na kterou byly práva a povinnosti omezeny, a to napĜ. dohodou
smluvních stran (tato skuteþnost je tedy již v konkrétním þasovém horizontu
pĜedvídána). Z tohoto hlediska je nezbytné upozornit, že trvání pracovnČprávního
odpovČdnostního vztahu není závislé na trvání primárního pracovnČprávního vztahu a
mĤže tedy trvat i po jeho zániku.
K zániku závazku dochází též zapoþtením (§ 580 a násl. OZ)62, a to tehdy, majíli vČĜitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnČní je téhož druhu, pokud se
vzájemnČ kryjí a pokud nČkterý z úþastníkĤ uþiní vĤþi druhému projev smČĜující
k zapoþtení. Zákon rovnČž stanoví, které pohledávky nelze zapoþíst.
Splynutím (§ 584 OZ)63 dochází k zániku závazku, dojde-li jakýmkoli zpĤsobem
ke splynutí práva a povinnosti v jedné osobČ, nestanoví-li zákon jinak.
PísemnČ mohou úþastníci uzavĜít dohodu o narovnání (§ 585 a násl. OZ)64.
Touto dohodou dochází k úpravČ práv, která jsou mezi úþastníky sporná þi pochybná.
Dosavadní závazek je nahrazen závazkem vyplývajícím z narovnání. O písemné formČ
platí obdobnČ to, co bylo zmínČno výše u dohody dle § 570 OZ65. Tento právní institut
je velice podobný s dĜívČjší úpravou § 259 StZP (tzv. dohoda o sporných nárocích).
Jednou z neopomenutelných právních událostí, vztahujících se k zániku práv a
povinností, je smrt zamČstnance. Právní následky této události Ĝeší § 328 ZP, alespoĖ
pokud jde o penČžitá práva zamČstnance. PenČžitá práva zamČstnance jeho smrtí
nezanikají, a to ani pohledávky na náhradu za bolest a ztížení spoleþenského
uplatnČní66. Do výše odpovídající trojnásobku jeho prĤmČrného mČsíþního výdČlku
pĜecházejí mzdová a platová práva z pracovnČprávního vztahu postupnČ, avšak zcela
pĜímo, tj. bez toho aniž by byly pĜedmČtem dČdického Ĝízení, na jeho manžela, dČti a
rodiþe, pokud s ním žili ve spoleþné domácnosti v dobČ jeho smrti. Teprve jestliže není

62
63
64
65
66

§ 1982 NOZ
§ 1993 NOZ
§ 1903 NOZ
NOZ nemá ekvivalentní ustanovení, a proto bude tĜeba použít ustanovení § 1902 NOZ, které § 570 a
násl. OZ nejvíce odpovídá
PICHRT, J. Zanikají smrtí zamČstnance pohledávky na náhradu za bolest a ztížené spoleþenského
uplatnČní?. Bulletin advokacie, 2009, þ. 7-8, str. 56-58
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tČchto osob, stávají se pĜedmČtem dČdictví. Naopak penČžitá práva zamČstnavatele
zásadnČ smrtí zamČstnance zanikají s výjimkami uvedenými v § 328 odst. 2 ZP67.
Podle § 327 ZP lze dluh zamČstnance vĤþi zamČstnavateli zajistit dohodou o
srážkách ze mzdy mezi zamČstnancem (dlužníkem) a zamČstnavatelem (oprávnČným),
pĜiþemž dohoda musí být uzavĜena písemnČ. Tento zpĤsob zajištČní závazku ve svém
koneþném negativním dĤsledku povede pĜi nedobrovolném splnČní k výkonu práva
srážkou ze mzdy a tím k zániku závazku. Srážky ze mzdy však nesmČjí þinit více, než
by þinily srážky pĜi výkonu rozhodnutí68.
KoneþnČ subjektivní práva a povinnosti mohou zaniknout rovnČž výkonem, tj.
jejich realizací. Takovým pĜípadem mĤže být právo subjektu odstoupit od smlouvy.
Odstoupením od smlouvy nárok na toto právo zaniká. V tomto pĜípadČ se jedná o
nehmotnou pracovnČprávní odpovČdnost.

3. ObecnČ o odpovČdnosti v pracovním právu a jejích druzích
Z obecného hlediska je možné problematiku odpovČdnosti v právu dČlit podle
jednotlivých právních odvČtví, pĜiþemž nelze opomenout skuteþnost, že se lze
v literatuĜe setkat s rĤznými formami dČlení založenými na více þi ménČ odchylných
kriteriích. Dalším stupnČm þlenČní je potom již samotné rozdČlení v rámci konkrétního
právního odvČtví. V pĜípadČ této práce se jedná o oblast pracovního práva, a proto se pĜi
klasifikaci a charakteristice odpovČdnosti budu vČnovat této problematice v ZP
upravené, s ohledem na úpravu jednotlivých právních institutĤ souvisejících
s odpovČdnostními vztahy, jež jsou zaĜazeny v ZP na rĤzných místech, nicménČ jsou dle
mého názoru nezbytné k výkladu problematiky odpovČdnosti za škodu v pracovním
právu.
V teorii je nejþastČji používáno dČlení odpovČdnosti na odpovČdnost
závazkovou a mimozávazkovou. Toto kritérium nalezlo nejvČtšího uplatnČní
pĜedevším v obþanském právu. V pracovním právu nemá takové þlenČní vČtšího
67

68

Podle § 328 odst. 2 ZP jsou tČmito výjimkami: práva, o kterých bylo pravomocnČ rozhodnuto nebo
práva, která byla zamČstnancem pĜed jeho smrtí písemnČ uznána co do dĤvodu i výše, a práva na
náhradu škody zpĤsobené úmyslnČ
§ 278 OSě
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významu, neboĢ vČtšina odpovČdnostních vztahĤ v tomto právním odvČtví je
mimozávazkových, avšak nutno uvést, že typickým pĜíkladem závazkové odpovČdnosti
mĤže být povinnost zaplatit sjednanou smluvní pokutu v pĜípadČ porušení závazku
sjednaného konkurenþní doložkou (§ 310 a násl. ZP).
V odvČtví pracovního práva lze rozlišovat odpovČdnost i z hlediska poþtu
odpovČdných subjektĤ – rozlišujeme odpovČdnost individuální a kolektivní (tato nemá
nic spoleþného s dČlením na individuální a kolektivní pracovní právo). Toto þlenČní má
však význam jen v oblasti odpovČdnosti zamČstnance za škodu podle § 250 a násl. ZP.
Jiné, nicménČ v pracovním právu jedno z nejdĤležitČjších dČlení, je rozdČlení
odpovČdnosti z hlediska zavinČní, podle toho, zda se tento subjektivní prvek
v pĜedpokladech odpovČdnosti vyskytuje þi nikoli. Podle tohoto kriteria rozlišujeme
tedy odpovČdnost subjektivní a objektivní. O této problematice již bylo v obecné
rovinČ pojednáno výše, nicménČ o ní bude pojednáno i dále, zejména u jednotlivých
druhĤ odpovČdnosti za škodu.
Pro oblast pracovního práva je dále významné zejména dČlení odpovČdnosti na
odpovČdnost hmotnou, jinou než hmotnou pracovnČprávní odpovČdnost a odpovČdnost
realizovanou „subjekty“ (zásadnČ státem, resp. správními orgány, které vykonávají ve
vztahu k zamČstnavateli vrchnostenskou moc)), které jsou odlišné od subjektĤ
pracovnČprávního vztahu.

3.1. Hmotná pracovnČprávní odpovČdnost
Charakteristickým rysem hmotné odpovČdnosti je, že sekundární povinnost,
která zde vzniká, má materiální povahu. Zpravidla bude obsahem této povinnosti
penČžité plnČní, avšak není vylouþeno ani plnČní uvedením vČci v pĜedešlý stav.
NejdĤležitČjším druhem této pracovnČprávní odpovČdnosti je odpovČdnost za škodu, jež
je tématem této práce, a z tohoto dĤvodu jí bude vČnována samostatná þást této práce.
V pracovním právu se dále mĤžeme setkat s odpovČdností za vadné plnČní (tzv.
odpovČdnost za vyrobení zmetku), tj. vadného výrobku, jestliže jej zavinil zamČstnanec
z nedbalosti svou nedĤslednou prací69. Souþasný zákoník práce nemá sice výslovnou
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Do úþinnosti ZP byla tato odpovČdnost upravena mimo ZP, a to v ustanovení § 9 zákona þ. 1/1992
Sb., o mzdČ, odmČnČ za pracovní pohotovost a o prĤmČrném výdČlku, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
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úpravu této odpovČdnosti, nicménČ v tomto pĜípadČ bude dle mého názoru nezbytné
aplikovat na tento pĜípad obecnou odpovČdnost zamČstnance za škodu podle § 250 ZP.
Vzhledem k subsidiárnímu použití OZ bude moci podle § 517 odst. 1 OZ70
vzniknout v pracovním právu i odpovČdnost za prodlení. Nebyl-li penČžitý nárok
úþastníka pracovnČprávního vztahu ĜádnČ a vþas uspokojen, mĤže tento oprávnČnČ
požadovat, jako sekundární povinnost druhé strany, úroky z prodlení v souladu
s ustanovením § 517 odst. 2 OZ71, a to ve výši stanovené provádČcím pĜedpisem
k tomuto ustanovení72.
Jak již bylo zmínČno výše, je možné v pracovním právu sjednat i smluvní
pokutu. Takovou možnost dává ZP jedinČ v pĜípadČ sjednání tzv. konkurenþní doložky
podle § 310 odst. 1 ZP73, kdy je se zamČstnancem sjednána dohoda, jejímž obsahem je
povinnost zamČstnance nevykonávat po skonþení pracovního pomČru, nejdéle však po
dobu 1 roku, þinnost, která je svým charakterem konkurenþní vĤþi þinnosti, kterou
vykonával za trvání pracovního pomČru u pĤvodního zamČstnavatele. A dále závazek
zamČstnance, že v pĜípadČ porušení tohoto smluvního závazku bude povinen zaplatit
bývalému zamČstnavateli sjednanou smluvní pokutu, která má taktéž charakter
odpovČdnostního plnČní (§ 310 odst. 3 ZP).
Dalším neménČ podstatným druhem hmotné odpovČdnosti je odpovČdnost
zamČstnavatele za protiprávní pĜevedení zamČstnance na jinou práci, která s ním nebyla
sjednána v pracovní smlouvČ [stanovení druhu práce v pracovní smlouvČ je podstatnou
náležitostí pracovní smlouvy dle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) ZP]. ZamČstnavateli
v takovém pĜípadČ vzniká sekundární odpovČdnostní povinnost poskytnout zamČstnanci
náhradu mzdy ve výši prĤmČrného výdČlku v pĜípadech stanovených ZP. Tuto
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§ 1968 NOZ
§ 1970 NOZ; podle § 1805 NOZ je však stanovena ochrana dlužníka ohlednČ výše úrokĤ pĜed
liknavým pĜístupem vČĜitele k uplatnČní své pohledávky
NaĜízení vlády þ. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úrokĤ z prodlení a poplatku z prodlení podle
obþanského zákoníku, ve znČní naĜízení vlády þ. 180/2013 Sb.
NaĜízení vlády þ. 351/2013 Sb., kterým se urþuje úrok z prodlení a nákladĤ spojených s uplatnČním
pohledávky, urþuje odmČna likvidátora, likvidaþního správce a þlena orgánu právnické osoby
jmenovaného soudem a upravují nČkteré otázky Obchodního vČstníku a veĜejných rejstĜíkĤ
právnických a fyzických osob (úþinné od 1.1.2014)
Zákonem þ. 365/2011 Sb., kterým se mČní zákon þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, a další související zákony, došlo ke snížení minimální výše pĜimČĜeného penČžitého plnČní
na ½ prĤmČrného mČsíþního výdČlku, které poskytne zamČstnavatel zamČstnanci v souvislosti s
dodržením závazku zamČstnance vyplývajícím z uzavĜené konkurenþní doložky
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povinnost má pĜednČ tehdy, pĜevedl-li zamČstnance na jinou práci, aniž k tomu byl
podle § 41 ZP oprávnČn a zamČstnanec tuto práci nemohl vykonávat (§ 208 ZP).
Náhrada mzdy pĜísluší zamČstnanci také tehdy, jestliže s ním zamČstnavatel
neplatnČ rozváže pracovní pomČr (§ 69 ZP), aĢ už výpovČdí, okamžitým zrušením nebo
ve zkušební dobČ. ZamČstnanec však musí zamČstnavateli neprodlenČ oznámit, má-li
jeho pracovní pomČr trvat i nadále, že trvá na tom, aby ho dále zamČstnával. Tato
náhrada pĜísluší zamČstnanci ode dne, kdy toto oznámení uþinil vĤþi zamČstnavateli do
doby, kdy mu zamČstnavatel umožní pokraþovat v práci nebo kdy dojde k platnému
skonþení pracovního pomČru. Neuþiní-li zamČstnanec toto oznámení, tj. netrvá-li na
dalším pokraþování pracovního pomČru, platí, že pracovní pomČr skonþil dohodou ke
dni, kdy mČl skonþit tímto neplatným rozvázáním pracovního pomČru. Rozsah náhrady
mzdy, jež by mČla být zamČstnanci poskytnuta dle ustanovení 69 odst. 1 ZP, je však do
jisté míry novým ustanovením § 69 odst. 2 ZP omezen, a to moderaþním právem soudu
pro pĜípad, že by celková doba, po kterou má být zamČstnanci vyplácena náhrada mzdy,
pĜesáhla 6 mČsícĤ. Soud pĜi rozhodování o pĜimČĜeném snížení74 náhrady mzdy
pĜesahující dobu 6 mČsícĤ pĜihlédne zejména k tomu, zda byl zamČstnanec v pĜedmČtné
dobČ zamČstnán u jiného zamČstnavatele, jakou práci tam konal a též jakého výdČlku
dosahoval nebo z jakého dĤvodu se do práce nezapojil.
ObdobnČ tomu bylo do konce roku 2011 i v pĜípadech, kdy zamČstnanec
oprávnČnČ sám okamžitČ zrušil pracovní pomČr, protože k tomu mČl vážné dĤvody dle §
56 ZP (podle lékaĜského posudku nemĤže dále konat práci bez vážného ohrožení svého
zdraví a zamČstnavatel jej nepĜevedl v dobČ 15 dnĤ ode dne pĜedložení tohoto posudku
na jinou, pro nČho vhodnou práci, anebo mu zamČstnavatel nevyplatil mzdu nebo
náhradu mzdy do 15 dnĤ po uplynutí její splatnosti). V pĜípadech, kdy zamČstnanci
nebyla vyplacena mzda þi náhrada mzdy, mČl takový zamČstnanec právo na odstupné
dle § 67 ZP. Bylo tomu tak proto, že zamČstnanec byl nucen sám ukonþit pracovní
pomČr v dĤsledku zamČstnavatelova vážného porušení zákonných povinností. Od
1.1.2012 však zamČstnanci, který zruší okamžitČ pracovní pomČr z dĤvodu dlužné
mzdy, resp. náhrady mzdy, byĢ i jejich þásti nebo není-li dle lékaĜského posudku
schopen dále konat práci bez vážného ohrožení jeho zdraví, náleží namísto odstupného
náhrada mzdy ve výši prĤmČrného výdČlku odpovídající délce výpovČdní doby (§ 56
74

Podle § 61 odst. 2 StZP, ve znČní platném do 31.12.2006, bylo moderaþní právo soudu neomezené
v tom smyslu, že soud nemusel pĜiznat zamČstnanci žádnou náhradu mzdy.
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odst. 2 ZP). Zpravidla tedy bude náhrada mzdy v rozsahu dvou mČsíþních prĤmČrných
výdČlkĤ. Od 1.1.2012 však mĤže odpovídat i vyššímu rozsahu, a to v souladu
s ustanovením § 51 odst. 1 ZP, za podmínky, že byla sjednána písemnČ mezi
zamČstnavatelem a zamČstnancem delší výpovČdní doba.
NejvýznamnČjším typem hmotné pracovnČprávní odpovČdnosti je bezpochyby
odpovČdnost za škodu. Jde o stČžejní þást daného tématu, která je znaþnČ rozsáhlá, a
proto jí bude vČnována samostatná þást této práce.
ZávČrem pojednání o hmotné odpovČdnosti je tĜeba zmínit, že musíme rozlišovat
mezi sankþní povinností v dĤsledku porušení povinnosti nČkteré ze stran a mezi
neexistencí nároku na urþité plnČní pro nesplnČní stanovených podmínek (nČkdy spíše
ukazatelĤ þi kriterií) tohoto nároku. V poslednČ uvedeném pĜípadČ nelze vĤbec hovoĜit
o odpovČdnosti. Jedním z takových pĜípadĤ mĤže být situace, kdy zamČstnanci
nepĜísluší prémie (odmČna za vykonanou práci nad rámec základního platu þi mzdy),
protože nedosáhl svým pracovním úsilím takového cíle, který by zakládal právo na tyto
prémie, avšak pro tento pĜípad byl srozumČn s tím, že mu nebudou prémie vyplaceny
(tzv. nenároková složka mzdy þi platu). Nejde tedy o sekundární povinnost vzniklou
porušením primární povinnosti, ale pouze o jeho svobodnou volbu nevyužít svého práva
vyvinout toto zvýšené úsilí, jež by mu zajistilo vyplacení prémií.

3.2. Jiná než hmotná pracovnČprávní odpovČdnost
Tato odpovČdnost je zcela logicky nazývána jinou než hmotnou, protože sankce,
které pĜíslušná právní úprava obsahuje, nejsou materiální povahy, nýbrž se jedná o
povinnost strpČt jiné nepĜíznivé následky porušení primární povinnosti, než jsou
následky spoþívající v krácení penČžních nárokĤ.
Do této odpovČdnosti Ĝadíme zejména povinnost strpČt rozvázání pracovního
pomČru jednostranným právním úkonem75. Tato povinnost má charakter sankce pouze
za pĜedpokladu, je-li toto rozvázání dĤsledkem porušení primární právní povinnosti. Je
totiž možná, dokonce i bČžná situace, kdy subjekt má tuto povinnost, pĜestože žádnou
primární povinnost neporušil; typicky se tak dČje v pĜípadech, kdy dá zamČstnanec
výpovČć z pracovního pomČru bez uvedení dĤvodu – takový jednostranný právní
75

Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
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úkon76 je právem zamČstnance, nikoliv sankcí pro zamČstnavatele za porušení nČjaké
jeho povinnosti. Sankþní je tato povinnost vždy, pokud jde o okamžité zrušení
pracovního pomČru (§ 55 a 56 ZP), pĜiþemž primární povinnost, kterou subjekt porušil,
nemusí být vždy pracovnČprávního charakteru [§ 55 odst. 1 písm. a) ZP]. Pokud jde o
výpovČć danou zamČstnavatelem, je možno hovoĜit o sankþním charakteru této
povinnosti pouze v následujících pĜípadech:
a) kdy zamČstnanec neodstranil v pĜimČĜené dobČ neuspokojivé pracovní
výsledky, aþ k tomu byl zamČstnavatelem v zákonné lhĤtČ vyzván [§ 52
písm. f) ZP];
b) jsou-li u zamČstnance dány dĤvody pro okamžité zrušení pracovního
pomČru, nebo porušil-li zamČstnanec závažnČ povinnosti vyplývající
z právních pĜedpisĤ vztahujících se k jím vykonávané práci77 [§ 52 písm. g)
ZP];
c) docházi-li ze strany zamČstnance k soustavnému ménČ závažnému
porušování povinností vyplývajících z právních pĜedpisĤ vztahujících se
k jím vykonávané práci, a byl-li na možnost výpovČdi z tČchto dĤvodĤ
písemnČ upozornČn za posledních 6 mČsícĤ [§ 52 písm. g) ZP]; a novČ též
d) dojde-li ze strany zamČstnance k porušení jiné povinnosti podle § 301a ZP
[povinnost dodržovat stanovený režim doþasnČ práce neschopného
pojištČnce podle § 56 odst. 2 písm. b) zákona þ. 187/2006 Sb., o
nemocenském pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (ZoNPoj)], [§ 52
písm. h) ZP].
Povahu odpovČdnostního vztahu má i odstoupení od pracovní smlouvy
zamČstnavatelem podle § 36 odst. 2 ZP, tedy v pĜípadČ, kdy zamČstnanec ve sjednaný
den nenastoupí do práce, aniž by mu v tom bránila pĜekážka v práci nebo mu pĜekážka
v práci bránila, avšak zamČstnanec o této pĜekážce neuvČdomil do jednoho týdne svého
zamČstnavatele. Za takového situace vzniká zamČstnanci povinnost strpČt, aby
zamČstnavatel využil svého práva od pracovní smlouvy odstoupit.
Do této skupiny odpovČdnosti lze zaĜadit i porušení povinnosti zamČstnance
oznámit zamČstnavateli svoji nepĜítomnost v práci. Z neomluvené nepĜítomnosti
76
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Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
21 Cdo 2596/2011
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zamČstnance na pracovišti vyplývá totiž odpovČdnost zamČstnance podle § 223 odst. 2
ZP, a to strpČt krácení dovolené za každou takto zameškanou smČnu o jeden až tĜi dny.
Podle mého názoru je tato odpovČdnost spíše na pomezí hmotné a jiné než hmotné
odpovČdnosti, neboĢ jde v koneþném dĤsledku i o penČžité plnČní (náhrada mzdy þi
platu) za pĜípadnou dovolenou.

3.3. Sankce ukládané jinými orgány
U této skupiny odpovČdnostních vztahĤ je nČkdy sporné, zda lze skuteþnČ
hovoĜit o vzniku pracovnČprávních odpovČdnostních vztahĤ, neboĢ sekundární
povinnost

nesou

sice

nadále

úþastníci

pracovnČprávních

vztahĤ

(zejména

zamČstnavatelé), avšak tím, kdo je oprávnČn uložit sankci za porušení pracovnČprávních
povinností, je vČcnČ a místnČ pĜíslušný státní (správní) orgán. V tČchto vztazích se tedy
projevuje

veĜejnoprávní

charakter

pracovního

práva,

jako

právního

odvČtví

nacházejícího se na pomezí práva soukromého a veĜejného. Státní (správní) orgány
mohou do práv a povinností úþastníkĤ pracovnČprávního vztahu zasahovat v rozsahu
své pravomoci a kompetence, zásadnČ i z vlastního podnČtu pĜi výkonu své dozorþí
þinnosti. Zásahy tČchto orgánĤ se mohou uskuteþĖovat pouze na základČ zákona a
v jeho mezích (secundum et intra legem). Nerovné postavení úþastníkĤ tČchto vztahĤ
spoþívá v tom, že státní (správní) orgány zde mají pravomoc rozhodovat jednostrannČ o
právech a povinnostech druhých subjektĤ. Tuto nadĜazenost státních (správních) orgánĤ
je tĜeba striktnČ odlišovat od relativnČ nerovného vztahu „zamČstnanec –
zamČstnavatel“, který je založen na smluvním principu.
Pokud bychom pĜijali výše uvedenou definici, že pracovnČprávní odpovČdnostní
vztahy jsou založeny na pracovnČprávních pĜedpisech v celé jejich šíĜi, mĤžeme i zde
popisované odpovČdnostní vztahy oznaþit za pracovnČprávní odpovČdnostní, respektive
s dodatkem „realizované bez ohledu na základní pracovnČprávní vztah zamČstnanec –
zamČstnavatel“.
V nČkterých pĜípadech mĤže být však sporné, zda se nejedná spíše o
odpovČdnost správnČprávní, neboĢ porušení povinností zamČstnavatelĤ jsou nČkdy
v pracovnČprávních pĜedpisech oznaþovány jako pĜestupky þi správní delikty, což jsou
zcela nepochybnČ instituty správního práva. Tak napĜ. podle ZoZam, mohou státní
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orgány za porušení pracovnČprávních pĜedpisĤ uložit v jednotlivých pĜípadech pokutu
až do výše 5.000.000,- Kþ.
Široký okruh povinností v pracovnČprávních vztazích je také stanoven pro oblast
bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci (BOZP)78. Mezi právní a ostatní pĜedpisy
k zajištČní BOZP dle ustanovení 349 odst. 1 ZP Ĝadíme zejména pĜedpisy na ochranu
života a zdraví, pĜedpisy hygienické a protiepidemické79, technické, stavební, dopravní,
o požární ochranČ, o zacházení s hoĜlavinami, výbušninami, zbranČmi, chemickými
látkami a pĜípravky zdraví škodlivými a rovnČž tak dokumenty a normy technické.
Obecný výþet pĜedpisĤ uvedených v tomto ustanovení je zcela jistČ demonstrativní a je
tedy z nČj zĜejmé, že jde o ustanovení odkazovací. Pro tuto oblast platí zejména zákon þ.
174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeþností práce, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, dle kterého mohou orgány státního odborného dozoru nad bezpeþností práce
ukládat pokuty za porušení pĜedpisĤ týkajících se BOZP zamČstnancĤm i
zamČstnavatelĤm. Kontrolu nad dodržováním tČchto pĜedpisĤ vykonávají dle zákona þ.
251/2005 Sb., o inspekci práce, zejména inspektoráty práce, které mohou rovnČž dle
tohoto zákona ukládat pokuty v této oblasti až do výše 2.000.000,- Kþ.
V jiných právních oblastech vykonávají státní odborný dozor napĜ. orgány
hygienické þi protiepidemické služby, státní báĖské správy, inspekce životního
prostĜedí, státní energetické inspekce, obchodní inspekce, aj.

4. OdpovČdnost za škodu
OdpovČdnost zamČstnance a zamČstnavatele za škodu je upravena v ZP zejména
v þásti jedenácté, která nese název „Náhrada škody“ [kromČ právní úpravy
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání
(§ 365 a násl. ZP)] s tím, že ustanovení § 248 a § 249 ZP jsou vČnována pĜedcházení
škodám, následují ustanovení, jež upravují právní rámec odpovČdnosti zamČstnance za
78

79

Zákon þ. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci v
pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany
zdraví pĜi práci), do kterého byly implementovány smČrnice rady ES 89/391/eec z 12.6.1989 a
91/383/eec z 15.6.1991
Zejména zákon þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
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škodu (§ 250 až 264 ZP), ustanovení týkající se nČkterých druhĤ odpovČdnosti
zamČstnavatele za škodu (§ 265 až 271 ZP) a dále spoleþná ustanovení o odpovČdnosti
za škodu (§ 272 až 274 ZP) a v neposlední ĜadČ ustanovení § 275 ZP, které odkazuje na
právní úpravu odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a
nemocech z povolání (§ 365 a násl. ZP).
Specifikum právního rámce odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi
pracovních úrazech a nemocech z povolání spoþívá v tom, že je doþasnČ zaĜazen
v pĜechodných ustanoveních ZP, dílu 1, þásti þtrnácté, a to do nabytí úþinnosti ZoÚPZ
(pravdČpodobnČ tedy do 31.12.2014) nebo do doby zrušení ZoÚPZ. Pokud ke zrušení
ZoÚPZ dojde, bylo by vhodné zaĜadit tuto problematiku zpČt do „Ĝádných ustanovení“
ZP tak, jak tomu bylo ve StZP (tj. do 31.12.2006), samozĜejmČ pĜi respektování
systematiky souþasného ZP.
OdpovČdnost za škodu v pracovním právu však není soustĜedČna pouze do ZP,
ale je upravena i ve zvláštních právních pĜedpisech. Jedná se pĜedevším o právní vztahy,
jež jsou nazývány služebními pomČry. Sem mĤžeme zaĜadit napĜ. zákon þ. 220/1999
Sb., o prĤbČhu základní nebo náhradní služby a vojenských cviþení a o nČkterých
právních pomČrech vojákĤ v záloze, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (ZoZNSV), zákon þ.
221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (ZoV), zákon þ.
361/2003 Sb., o služebním pomČru pĜíslušníkĤ bezpeþnostních sborĤ, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, a v neposlední ĜadČ také dosud z velké þásti neúþinný zákon þ.
218/2002 Sb., služební zákon, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (SZ). Odlišnostem v
odpovČdnosti za škodu z právních vztahĤ upravených tČmito zvláštními zákony bude
vČnována samostatná kapitola.
Problematika pracovnČprávní odpovČdnosti za škodu je velmi rozsáhlá, a tak se
její právní úprava nenalézá pouze ve shora uvedených právních pĜedpisech, ale i
v dalších právních pĜedpisech. Jedná se pĜedevším o právní pĜedpisy, které mĤžeme
podĜadit pod právní normy veĜejnoprávního charakteru, kterými jsou napĜ. ZoZam,
zákon þ. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákon þ.
251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a další zvláštní právní
pĜedpisy.
Právní úprava pracovnČprávní odpovČdnosti za škodu je v obecné rovinČ velmi
ucelená, i když jak je zĜejmé z výše uvedeného, jedná se o nČkolik zásadních právních
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pĜedpisĤ, které tvoĜí jakési její pomyslné „jádro“. Z tohoto pohledu je tĜeba považovat
tyto právní úpravy odpovČdnosti za škodu za jeden celek a odlišit je od ostatních
právních úprav, zejména pak od obþanskoprávních þi obchodnČprávních80. V pĜípadech,
kdy by si mohly tyto instituty konkurovat, bude tĜeba zkoumat, zda došlo k naplnČní
pĜedpokladĤ pro vznik odpovČdnostních vztahĤ podle pracovnČprávních pĜedpisĤ nebo
podle jiných právních pĜedpisĤ. S ohledem na ustanovení § 4b odst. 1 vČta prvá ZP81
není možné se od právní úpravy odpovČdnosti za škodu odchýlit82, a to ani smlouvou
uzavĜenou mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem, ani na základČ vnitĜního pĜedpisu.

4.1. Funkce a zásady odpovČdnosti za škodu
ObecnČ bylo o funkcích odpovČdnosti pojednáno již v kapitole prvé, nicménČ
právČ s ohledem na specifiþnost odpovČdnosti za škodu je nezbytné alespoĖ velmi
struþnČ uvést, jaké funkce odpovČdnosti se projevují nejvíce, popĜ. u jaké odpovČdnosti
se projevuje právČ ta která konkrétní funkce. Z pohledu všeobecného by mČla v popĜedí
stát pĜedevším funkce preventivní (výchovná), ze které ZP vychází a jejímž cílem a
úþelem je motivovat zamČstnance a zamČstnavatele, aby svým chováním, resp.
jednáním škodám a obdobným následkĤm pĜedcházeli, nebo aby vþas a v dostateþné
míĜe dalším nepĜíznivým následkĤm (napĜ. vČtšímu rozsahu škod) zamezili, pĜedevším
v situacích, kdy již k takovým následkĤm došlo. PreventivnČ-výchovná funkce se
promítá do Ĝady ustanovení ZP, o jejichž obsahu bude blíže pojednáno v kapitole 4.2.,
Prevence a pĜedcházení škodám.
Druhou neménČ významnou funkcí je funkce reparaþní, která, dojde-li již ke
škodČ, by mČla umožnit nahradit poškozenému subjektu vzniklou škodu (zamČstnanci þi
zamČstnavateli), pĜiþemž úþelem této funkce je pĜenést zatížení v podobČ vzniklé škody
z poškozeného na škĤdce, neboĢ tomu vzniká povinnost škodu nahradit, a to buć
uvedením v pĜedchozí stav, nebo nahradit škodu v penČzích.
80
81

82

Po rekodifikaci soukromého práva podle NOZ vþ. specifik uvedených v ObchK pro odpovČdnost za
škodu vyplývající z korporátních vztahĤ
V § 4b odst. 1 vČta první ZP je od 1.1.2012 výslovnČ vyjádĜena dispozitivní zásada „co není
zakázáno, je dovoleno“, když toto ustanovení zní: „Práva nebo povinnosti v pracovnČprávních
vztazích mohou být upravena odchylnČ od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovnČ nezakazuje
nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od nČj není možné odchýlit.“
Viz nález Ústavního soudu ýR ze dne 12.3.2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06-1, bod 203, který byl vyhlášen
ve Sbírce zákonĤ dne 14.4.2008 pod þ. 116/2008 Sb.; viz též JOUZA, L. Zákoník práce po nálezu
Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 2008, þ. 5, str. 29-30.
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Nelze však opomenout ani funkci sankþní (represivní), která je postihem za to,
že došlo k protiprávnímu porušení primární povinnosti ze strany povinného subjektu
stanovené právním pĜedpisem, nebo že subjekt nezabránil škodní události. Jejím
projevem je pĜedevším povinnost snášet nepĜíznivé dĤsledky v podobČ sankce, ukládané
za takové porušení povinností (napĜ. ze strany dozorþích orgánĤ, tedy sankce
veĜejnoprávní povahy).
Základní zásady pracovnČprávních vztahĤ, a tedy i odpovČdnostních
pracovnČprávních vztahĤ, obsahuje ustanovení § 1a ZP, nicménČ nutno vzít v úvahu
rovnČž zásady obþanskoprávní (autonomie vĤle, ochrana dobrých mravĤ, ochrana dobré
víry, nikomu neškodit apod.), které vyplývají pro oblast pracovního práva z principu
subsidiarity OZ vĤþi ZP. Z výþtu uvedeného v § 1a ZP jsou s ohledem na téma této
práce nejpodstatnČjší tyto zásady:
a) zvláštní zákonná ochrana postavení zamČstnance [§ 1a písm. a ) ZP],
b) uspokojivé a bezpeþné pracovní podmínky pro výkon práce [§ 1a písm. b)
ZP],
c) Ĝádný výkon práce zamČstnancem v souladu s oprávnČnými zájmy
zamČstnavatele [§ 1a písm. d) ZP] a
d) rovné zacházení se zamČstnanci a zákaz jejich diskriminace [§ 1a písm. e)
ZP].
Vzhledem k tomu, že jednotlivé funkce a zásady odpovČdnosti za škodu spolu
úzce souvisí a nČkteré se i prolínají, níže pojednám zejména o rozdílnosti odpovČdnosti
zamČstnance a zamČstnavatele za škodu z pohledu uplatnČní jednotlivých funkcí a
zásad.
OdpovČdnost zamČstnance za škodu je vybudována na principu zavinČní, tedy na
subjektivním principu. ObecnČ se pĜedpokládá, že zamČstnanec škodu nezavinil, a proto
je povinností zamČstnavatele, chce-li u zamČstnance uplatnit náhradu škody, aby
zamČstnanci popĜ. pĜed pĜíslušným soudem prokázal mimo jiné též zavinČní ze strany
zamČstnance. Z této obecné konstrukce však platí výjimky, které je možno nalézt u
odpovČdnosti zamČstnance za schodek na svČĜených hodnotách, které je zamČstnanec
povinen vyúþtovat a u odpovČdnosti zamČstnance za ztrátu svČĜených vČcí, kde se
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zavinČní zamČstnance pĜedpokládá. V tČchto pĜípadech je bĜemeno tvrzení a bĜemeno
dĤkazní o zavinČní zamČstnance obráceno, a to v neprospČch zamČstnance.
ZamČstnanec se v tČchto pĜípadech, má-li být zproštČn své odpovČdnosti, musí tzv.
exkulpovat - vyvinit ze své odpovČdnosti.
Dalším odlišným znakem odpovČdnosti zamČstnance za škodu oproti
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu, který je projevem jak funkce reparaþní, tak
zásady zvláštní ochrany zamČstnance (zejména vzájemného nerovného postavení
zamČstnance a zamČstnavatele), je limitace výše náhrady škody, pokud byla zpĤsobena
nedbalostním jednáním zamČstnance. U každého druhu odpovČdnosti zamČstnance za
škodu je však tato limitace náhrady škody stanovena rozdílnČ tak, aby pĜímo neohrozila
samotnou existenci zamČstnance. Pokud je ale škoda zpĤsobena zamČstnancem
úmyslnČ, zásada ochrany zamČstnance v podobČ limitace náhrady škody se neuplatní.
PodrobnČji o této problematice bude pojednáno v souvislosti s výkladem o
odpovČdnosti zamČstnance za škodu ve zvláštní kapitole.
Oproti odpovČdnosti zamČstnance za škodu je odpovČdnost zamČstnavatele za
škodu založena na objektivním principu. Tento princip se vyznaþuje pĜedevším tím, že
zde vĤbec není akcentována složka zavinČní. Jde tedy o odpovČdnost „bez ohledu na
zavinČní“ a kromČ obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu, která je na tomto
principu založena, se u zvláštní odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu jedná o
odpovČdnost za výsledek, tzn. že se zde nezkoumá ani porušení právních povinností ze
strany zamČstnavatele.
Výše náhrady škody v souvislosti s odpovČdností zamČstnavatele za škodu není
zásadnČ limitována, jako tomu bylo u odpovČdnosti zamČstnance za škodu. Tato
skuteþnost je projevem ryze reparaþní funkce odpovČdnosti za škodu, neboĢ
zamČstnavatel, bez ohledu na skuteþnost, zda škodu zavinil þi nikoli, bude zásadnČ
povinen vzniklou škodu uhradit v celém rozsahu. Výjimkou z tohoto pravidla je
odpovČdnost zamČstnavatele za škodu na odložených vČcech podle § 268 odst. 2 ZP,
kde je upravena limitace náhrady škody v konkrétních pĜípadech (zde se do jisté míry
uplatĖuje též zásada proporcionality v tom smyslu, že ani zamČstnavatel není v každém
pĜípadČ povinen nahradit veškerou škodu, která by zamČstnanci vznikla).
ZávČrem této obecné þásti by bylo vhodné zmínit se o náhradČ škody také
z pohledu Ĝešení sporĤ o náhradu vzniklé škody. PĜi Ĝešení sporĤ platí soukromoprávní
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metoda regulace obdobnČ, jako je tomu u jiných sporĤ vzniklých z pracovnČprávních
vztahĤ. Z uvedeného vyplývá, že pĜi uplatnČní práv z odpovČdnosti za škodu se užívá
dispozitivních právních norem a subjekty tČchto sporĤ jsou si tak rovnocennými
partnery, pĜiþemž rozhodnutí, zda svá subjektivní práva uplatní (popĜ. jaký zpĤsob
ochrany svých subjektivních práv zvolí), je pouze na jejich rozhodnutí – uplatnČní jejich
práv, resp. nárokĤ je tak pouze jejich právem, nikoli povinností. Spory
v pracovnČprávních vČcech se Ĝídí ustanoveními OSě.
Odlišná koncepce uplatnČní práv, resp. nárokĤ v oblasti náhrady škody je
stanovena v § 14 odst. 4 a 5 ZoMajýR, kdy organizaþní složka státu jakožto
zamČstnavatel „dĤslednČ využívá všechny právní prostĜedky pĜi uplatĖování a hájení
práv státu jako vlastníka a pĜi ochranČ majetku pĜed neoprávnČnými zásahy a vþas
uplatĖuje právo na náhradu škody a …“, a to tak, aby státu nevznikla škoda83. V tomto
poslednČ uvedeném pĜípadČ se již ale jedná o veĜejnoprávní metodu regulace.

4.2. Prevence a pĜedcházení škodám
Úþelem tohoto institutu, je pĜedevším snaha o takovou právní úpravu, která by
zajistila minimalizaci vzniku škod obecnČ. Obecná právní úprava tohoto institutu je
primárnČ pro soukromoprávní oblast právních vztahĤ upravena v OZ84, avšak pro oblast
pracovnČprávních vztahĤ jde o odlišnou, zvláštní úpravu, která v této oblasti smČĜuje
mnohem hloubČji. ZP tak oproti obþanskoprávní úpravČ výslovnČ stanoví též povinnost
pĜedcházet vzniku bezdĤvodného obohacení (§ 249 odst. 1 vČta prvá ZP).
Takto nastínČné pojetí zásady prevence v pracovnČprávních vztazích je nezbytné
podrobnČji analyzovat, a to jak z pohledu zamČstnance, tak z pohledu zamČstnavatele.
Zásada prevence, jež je naplnČním þl. 28 LZPS (právo na uspokojivé pracovní
podmínky), je rozvedena v ustanovení § 248 ZP, kdy je zamČstnavatel povinen
zajišĢovat svým zamČstnancĤm takové pracovní podmínky, aby mohli ĜádnČ plnit své
pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku. Zjistí-li zamČstnavatel závady, je
povinen uþinit opatĜení k jejich odstranČní. Dále je zamČstnavatel oprávnČn pĜi
zajišĢování ochrany svého majetku provádČt v nezbytném rozsahu i kontrolu vČcí, které
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Zejména se jedná o právní úpravu odpovČdnosti za škodu dle ZoZNSV, ZoVoj, ZoSPPBS, apod.
§ 415 až 419 OZ resp. § 2900 a násl. NOZ
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zamČstnanci vnášejí nebo odnášejí od zamČstnavatele, popĜ. þinit tzv. osobní prohlídky
zamČstnancĤ, avšak za pĜísného zachování práva zamČstnancĤ na ochranu osobnosti
podle § 11 OZ85 (zejména ochrany osobní svobody, obþanské cti a lidské dĤstojnosti);
osobní prohlídky mĤže provádČt pouze osoba stejného pohlaví. Bližší podmínky mĤže
stanovit zamČstnavatel v interním pĜedpisu. V nČkterých pĜípadech, zejména jedná-li se
o velkého zamČstnavatele, využívají tito zamČstnavatelé k této þinnosti služeb
specializovaných subjektĤ – napĜ. bezpeþnostních agentur.
S touto prevenþní povinností velmi úzce souvisí institut péþe o zamČstnance. PĜi
zajišĢování péþe o zamČstnance je zamČstnavatel povinen vytváĜet pro zamČstnance
takové pracovní podmínky, jež umožní zamČstnancĤm zamČstnavatele bezpeþný výkon
práce. Nedílnou souþástí povinností zamČstnavatele je rovnČž zajištČní preventivní
lékaĜské péþe dle zvláštních právních pĜedpisĤ a plnit povinnosti vyplývající
z ustanovení týkajících se zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci (blíže § 101
ZP a zákon þ. 309/2006 Sb.86).
Tato péþe o zamČstnance rovnČž zahrnuje i bezpeþnou úschovu svrškĤ, a to vždy
v souvislosti se specifiky vykonávané práce u zamČstnavatele, která mĤže napĜ.
vyžadovat výkon práce ve zvláštních odČvech a obuvi, a dále v povaze jiných osobní
vČcí, které zamČstnanci obvykle nosí do práce (§ 226 ZP). PodrobnČ se budu vČnovat
této problematice v rámci odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu v pĜíslušné kapitole.
PlnČní prevenþních povinností na stranČ zamČstnavatele není vhodné vykládat
striktnČ dle zákonných ustanovení, ale je tĜeba vnímat plnČní tČchto povinností
pĜedevším v souvislosti s konkrétní praxí, která se uplatĖuje u jednotlivých
zamČstnavatelĤ s ohledem na jejich vnitĜní organizaþní strukturu, resp. poþet stupĖĤ
Ĝízení konkrétních zamČstnancĤ. Takovou praxí mĤže být plnČní pracovních povinností
jednotlivých vedoucích zamČstnancĤ na urþitém stupni Ĝízení u zamČstnavatele, neboĢ i
pro tyto zamČstnance je již pĜímo zákonem uloženo (§ 302 ZP) vytváĜet pĜíznivé
pracovní podmínky a zajišĢovat ochranu a bezpeþnost zdraví pĜi práci, a dále dodržovat
právní pĜedpisy, popĜ. vnitĜní pĜedpisy zamČstnavatele.

85
86

§ 81 NOZ
Zákon þ. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci v
pracovnČprávních vztazích a o zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi þinnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovnČprávní vztahy (zákon o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany
zdraví pĜi práci)
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Nemá-li zamČstnanec ze strany zamČstnavatele vytvoĜeny potĜebné pracovní
podmínky pro výkon práce, je povinen oznámit tuto skuteþnost neprodlenČ svému
nadĜízenému vedoucímu zamČstnanci (§ 249 odst. 3 ZP).
Na stranČ druhé, tedy u každého zamČstnance, existuje povinnost v souvislosti se
zásadou prevence, poþínat si pĜi výkonu práce tak, aby nedocházelo ke škodám na
zdraví, majetku jiných subjektĤ pracovnČprávních vztahĤ, ani k bezdĤvodnému
obohacení [§ 249 ZP i ve spojení s § 301 písm. d) ZP]. Pokud by totiž zamČstnanec
porušil zavinČnČ nČkterou z prevenþních povinností, mohla by u nČho za urþitých
podmínek vzniknout obecná odpovČdnost za škodu (§ 250 ZP), a pokud by mČlo dojít
k bezdĤvodnému obohacení, je tĜeba aplikovat ustanovení § 324 ZP. Tato obecná
prevenþní povinnost zamČstnance se vyžaduje kdykoli v prĤbČhu pracovního pomČru, a
není tedy vázána na skuteþnost, že zamČstnavateli již hrozí vznik urþité škody (jako je
tomu u oznamovací povinnosti zamČstnance, kterou mĤžeme charakterizovat jako
zvláštní prevenþní povinnost).
PoslednČ zmínČná zvláštní oznamovací povinnost zamČstnance je jednou ze
zvláštních prevenþních povinností. Nastává teprve s okamžikem, kdy již hrozí vznik
škody, a to bez ohledu na skuteþnost, kdo nese odpovČdnost za takto hrozící škodu a
komu vznik takové škody hrozí (zamČstnavateli, kolegĤm, þi jiné fyzické nebo
právnické osobČ). Povinnost zamČstnance oznámit tuto skuteþnost je vztažena vĤþi jeho
nadĜízenému vedoucímu zamČstnanci87.
Jinou zvláštní prevenþní povinností je povinnost zakroþovací, jež je oproti
oznamovací

povinnosti vázána pouze na škodu,

která bezprostĜednČ hrozí

zamČstnavateli zamČstnance. Tato povinnost zakroþit se aktivuje v situaci, kdy již škoda
zamČstnavateli bezprostĜednČ hrozí. Požadavek bezprostĜednosti hrozící škody je tĜeba
vnímat jako skuteþnost, kterou s ohledem na þasové možnosti nelze odvrátit splnČním
oznamovací povinnosti, neboĢ takové oznámení by se zcela minulo svým úþinkem.
Výjimkou z tohoto pravidla je skuteþnost, že zamČstnanci brání v zakroþení dĤležitá
okolnost, pĜiþemž za takovou mĤžeme zcela nepochybnČ považovat nedostatek odborné
87

Podle § 11 ZP se vedoucími zamČstnanci zamČstnavatele se rozumČjí zamČstnanci, kteĜí jsou na
jednotlivých stupních Ĝízení zamČstnavatele oprávnČni stanovit a ukládat podĜízeným zamČstnancĤm
pracovní úkoly, organizovat, Ĝídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu úþelu závazné
pokyny. Vedoucím zamČstnancem je nebo se za vedoucího zamČstnance považuje rovnČž vedoucí
organizaþní složky státu.
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zdatnosti k obsluze urþitého zaĜízení, které ze své povahy vyžaduje po obsluze vyšší
odborné znalosti (napĜ. frézovací stroje, laserová zaĜízení apod.), jestliže je k odvrácení
škody nezbytné takové zaĜízení þi stroje ovládnout. Dalšími okolnostmi, za nichž je
vylouþena povinnost zamČstnance zakroþit, jsou nezpĤsobilost zamČstnance zakroþit
fyzicky a situace, kdy by zamČstnanec vystavil sám sebe nebo dokonce i jiné
zamČstnance, popĜ. osoby jemu blízké (§ 116 OZ)88 vážnému ohrožení, pĜiþemž
závažnost ohrožení tČchto osob je nezbytné posuzovat podle konkrétního pĜípadu, nikoli
jen z všeobecného charakteru ohrožení.
Za porušení tČchto zvláštních povinností odpovídá zamČstnanec dle ustanovení §
251 ZP. Pro pĜípad, že pĜi odvracení škody vznikla zamČstnanci vČcná škoda, bude
založena odpovČdnost zamČstnavatele za tuto vČcnou škodu dle § 266 ZP. Dojde-li pĜi
plnČní tČchto prevenþních povinností k újmČ na zdraví, nemĤže se zamČstnavatel zcela
þi z þásti zprostit své odpovČdnosti za škodu, jestliže zamČstnanec, který odvracel škodu
hrozící zamČstnavateli nebo nebezpeþí bezprostĜednČ hrozící životu þi zdraví, tento stav
úmyslnČ nevyvolal (§ 368 ZP).

4.3. Pojem „škoda“
PĜesto, že je vznik škody jedním ze stČžejních pĜedpokladĤ vzniku odpovČdnosti
zamČstnance, ale i zamČstnavatele za škodu, nenalezneme v ZP legální definici pojmu
„škoda“. V pracovním právu není škodou jakákoli majetková újma, která by mohla být
v bČžném životČ takto vnímána. Soudní praxe definovala pojem „škoda“ jako újmu
v majetkové sféĜe poškozeného vyþíslitelnou v penČzích. Takto definovaný pojem škody
však nevyluþuje, že by škoda mohla vzniknout pouze na hmotném majetku. Škoda totiž
mĤže vzniknout i jako nemajetková újma, za pĜedpokladu, že ji lze vyjádĜit všeobecnČ
pĜijímaným ekvivalentem – penČzi, což do urþité míry umožĖuje pĜimČĜenČ zmírnit
dĤsledky této nemajetkové újmy poskytnutím plnČní v penČžní formČ. V pracovním
právu je nemajetkovou újmou napĜ. újma na zdraví a s tím související odpovČdnost za
bolest a ztížení spoleþenského uplatnČní, kterou tak mĤžeme považovat za hmotnou
odpovČdnost za nemajetkovou újmu. PĜi vzniku újmy na zdraví považujeme zaplacení
penČžité þástky za konkrétní zadostiuþinČní pro poškozeného zamČstnance za fyzickou
88

§ 22 odst. 1 NOZ
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bolest, kterou vytrpČl v dĤsledku poškození jeho zdraví v souvislosti s výkonem práce u
zamČstnavatele, a z tohoto dĤvodu nebude schopen se plnČ uplatnit ve spoleþnosti jako
pĜed vznikem této újmy. PenČžitá náhrada za újmu na zdraví zamČstnance má
zamČstnanci umožnit, aby byl schopen opatĜit si takové hodnoty (vČci), které mu
pomohou pĜekonat jeho nové tíživé postavení a následnČ též snížené spoleþenské
uplatnČní.
Škodou se ve své konkrétní podobČ rozumí jednak skuteþná škoda a rovnČž tak
jiná škoda (ušlý zisk), které zpravidla vznikají protiprávním jednáním nebo na základČ
škodné události popĜ. protiprávního stavu.
Právní teorie a soudní praxe rozlišují dva základní druhy škody, kterými jsou:
a) Skuteþná škoda (damnum emergens), kterou se rozumí majetková újma
vyþíslitelná v penČzích, o kterou se zmenšil již existující majetek
poškozeného, ale též hodnota majetku, kterou bude nutno vynaložit za
úþelem uvedení poškozené vČci do pĤvodního stavu. Pokud budeme
respektovat dvČ základní funkce výdČlku, tedy funkci alimentaþní a sociální,
pak za skuteþnou škodu u zamČstnance považujeme jeho ušlý výdČlek89
(zpravidla mzdu þi plat).
Za skuteþnou škodu u zamČstnavatele, kterou zamČstnanec zpĤsobil
svému zamČstnavateli pĜi poškození výrobního strojního zaĜízení, se bude
považovat þástka, která bude odpovídat opravČ strojního zaĜízení do
pĜedchozího stavu (funkþního stavu z hlediska jeho standardního provozu),
nikoli však þástku, která by jakýmkoli zpĤsobem vedla ke zhodnocení
strojního zaĜízení oproti stavu pĜed jeho poškozením).
b) Jiná škoda, resp. ušlý zisk (lucrum cessans), kterou je újma, jejíž podstata
spoþívá na stranČ poškozeného v nemožnosti rozmnožit (zvČtšit) svĤj
majetek následkem škodné události, neboĢ za pravidelného a bezeškodného
prĤbČhu by k takovému rozšíĜení majetku poškozeného prokazatelnČ
bezpochyby došlo.
89

BċLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 406;
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Ušlým ziskem u zamČstnavatele se rozumí napĜ. situace, kdy
zamČstnanec bez Ĝádného rozvázání pracovního pomČru a dodržení
výpovČdní doby zaþne pracovat pro jiného zamČstnavatele. V takovém
pĜípadČ, totiž pĤvodnímu zamČstnavateli uniká zisk, neboĢ výrobky, které by
bylo možno vyrobit a následnČ se ziskem prodat, nemČl za dané situace, kdo
vyrobit, po dobu než zamČstnavatel získá plnohodnotnou náhradní pracovní
sílu za tohoto zamČstnance. Jiným pĜíkladem mĤže být i neomluvená
absence zamČstnance v dĤsledku, které bude zamČstnavatel nucen zrušit
objednávku þi poskytnout slevu z kupní ceny za nedodané výrobky ĜádnČ a
vþas svému odbČrateli, anebo pĜedstíraný výkon práce, který však ve
skuteþnosti zpĤsobuje škodu zamČstnavateli, neboĢ v pĜedmČtné pracovní
dobČ si zamČstnanec vyĜizuje své soukromé záležitosti90.
V souvislosti s odpovČdností za škodu užívá ZP oba pojmy, jak ušlý zisk (§ 257
odst. 3 ZP), tak jinou škodu (§ 268 ZP), na rozdíl od právní úpravy StZP. ShodnČ však i
nadále platí, že povinnost odpovČdného subjektu nahradit rovnČž jinou škodu (ušlý zisk)
je dána pouze v pĜípadČ, byla-li škoda zpĤsobena úmyslnČ.
Pro náhradu škody, aĢ je povinným subjektem zamČstnanec þi zamČstnavatel,
platí, že škoda se hradí v penČzích, pokud není odþinČna uvedením v pĜedešlý stav (§
257 odst. 1 ZP a § 269 ZP). Z uvedených ustanovení plyne možnost volby zpĤsobu
náhrady škody povinným subjektem a souþasnČ se ze znČní ustanovení nabízí, dle mého
názoru, upĜednostĖovat náhradu škody uvedením v pĜedešlý stav, a nikoli, jak uvádí
judikatura, náhradu v penČžní formČ91. Uvedení vČci v pĜedchozí stav mĤže spoþívat
zejména v obstarání nové vČci nebo v opravČ vČci, a pokud je tento postup možný, není
namístČ upĜednostĖovat penČžitou náhradu.
Náhrada zpĤsobené škody by mČla být poskytnuta ĜádnČ a bez zbyteþného
odkladu po zjištČní a urþení škody s tím, že pĜi urþení výše škody se vychází z ceny vČci
v dobČ poškození nebo ztráty. Cenou vČci se dle § 272 ZP rozumí obvyklá cena v dobČ
a místČ vzniku škody. Stanovení obvyklé ceny vČci bude zpravidla vycházet ze
znaleckého posudku k tomuto úþelu vypracovanému, nedohodnou-li se oprávnČný a
90
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povinný jinak. Doba vzniku škody není dĤležitá pouze, jak bylo výše uvedeno, pro
stanovení obvyklé ceny vČci, ale i pro poþátek bČhu promlþecí lhĤty, tedy pro posouzení
skuteþnosti, zda zamČstnanec þi zamČstnavatel uplatnil pĜípadnou náhradu škodu vþas.

4.4. Dobré mravy
Jedním z pĜedpokladĤ obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu podle § 261
odst. 3 ZP je, aby škoda byla zpĤsobena úmyslným jednání zamČstnance proti dobrým
mravĤm.
Pojem „dobrých mravĤ“ (boni mores) není žádným právním pĜedpisem
definován, neboĢ se jedná o kategorii neprávních pravidel chování. Výklad tohoto
pojmu je tak ponechán právní teorii a judikatuĜe, popĜ. i jiným vČdním disciplínám.
Tato skuteþnost je podpoĜena do urþité míry i tím, že obsahovČ nelze pojem „dobré
mravy“ bezezbytku vymezit, neboĢ jakožto odraz mravního Ĝádu spoleþnosti se mohou
nepochybnČ v prĤbČhu þasu a v závislosti na stupeĖ spoleþenského vývoje mČnit.
Za dobré mravy je tĜeba, v návaznosti na shora uvedené a na ustálenou soudní
judikaturu, považovat souhrn spoleþenských, kulturních a mravních norem, jež
v historickém vývoji osvČdþují jistou nemČnnost, vystihují podstatné historické tendence,
jsou sdíleny rozhodující þástí spoleþnosti a mají povahu základních norem.92

4.5. PlnČní pracovních úkolĤ a pĜímá souvislost s ním
V prĤbČhu pracovního procesu mohou vznikat škody pĜi rĤzných þinnostech, jak
bylo naznaþeno v pĜedchozím textu. PrimárnČ se však bude vznik odpovČdnostního
vztahu odvíjet zpravidla od porušení právních povinností, popĜ. úmyslného jednání proti
dobrým mravĤm ze strany zamČstnance, a to pokud by k takovýmto jednáním došlo pĜi
plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním. Není však vylouþeno, a tyto
pĜípady nejsou ani nikterak ojedinČlé, že vznikne subjektu škoda mimo rámec plnČní
pracovních úkolĤ þi v pĜímé souvislosti s ním. V takovýchto pĜípadech bude sice
založen odpovČdnostní vztah mezi subjekty primárního pracovnČprávního vztahu,
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nicménČ jej nebude možné právnČ kvalifikovat jako pracovnČprávní odpovČdnostní
vztah právČ proto, že nebyly naplnČny základní požadavky pro vznik pracovnČprávní
odpovČdnosti podle ZP, byĢ ke škodČ došlo v pracovní dobČ a na pracovišti
zamČstnavatele – jde o tzv. exces (vyboþení z plnČní pracovních povinností)93. Nebudeli zde totiž škĤdcem (zamČstnancem) naplnČn místní, þasový a zejména vČcný (vnitĜní
úþelový) vztah k plnČní pracovních úkolĤ, resp. pĜímá souvislost s ním, bude tĜeba
posoudit, zda þinností zamČstnance, kterou byla zpĤsobena škoda, zamČstnanec sledoval
z objektivního i subjektivního hlediska plnČní pracovních úkolĤ94. O plnČní pracovních
úkolĤ se pĜednČ nebude jednat v pĜípadech, kdy zamČstnanec pĜi plnČní tČchto úkolĤ
sledoval pouze svĤj vlastní soukromý zájem95. Tato skuteþnost však nebrání možnosti
uvažovat o naplnČní zákonných pĜedpokladĤ pro vznik odpovČdnosti podle jiných
právních pĜedpisĤ, zejména obþanskoprávních, kde však není upravena limitace náhrady
škody pĜi nedbalostním zavinČní subjektu, jako je tomu v pĜípadČ zamČstnance podle
ustanovení ZP.
O odpovČdnostním pracovnČprávním vztahu tedy bude možné hovoĜit zásadnČ
jen tehdy, pokud škoda nastala bČhem plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti
s ním (§ 273 a § 274 ve spojení s § 250 odst. 1 ZP a § 265 odst. 1 ZP). SplnČní této
zákonné podmínky je dalším ze základních pĜedpokladĤ pro vznik odpovČdnostního
vztahu, a proto precizní vymezení tČchto dvou pojmĤ bude zcela zásadní. O dĤležitosti
tČchto pojmĤ svČdþí i skuteþnost, že byly tyto pojmy pĜevzaty do ZP z pĜedchozí právní
úpravy, jímž bylo z hlediska právní síly právních pĜedpisĤ pouze naĜízení vlády96.
Implementací tČchto ustanovení pĜímo do ZP úþinného k 1.1.2007 došlo k jistému
ucelení této problematiky.
Z pohledu plnČní základních povinností zamČstnance v rámci pracovního
pomČru, jež vyplývají z § 38 odst. 1 písm. b) ZP by se mohlo zdát, že postaþí, koná-li
zamČstnanec práci osobnČ a podle pokynĤ zamČstnavatele dle pracovní smlouvy.
Takové pojetí je pro institut odpovČdnosti zamČstnance za škodu nedostaþující, a proto
ZP rozšiĜuje samotný výkon práce podle pracovní smlouvy v ustanovení § 273 ZP o
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definici pojmu „plnČní pracovních úkolĤ“ a v ustanovení § 274 ZP o definici pojmu
„úkony v pĜímé souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ“.
a) PlnČním pracovních úkolĤ se rozumí nejen výkon pracovních povinností
vyplývajících z pracovního pomČru (druh práce sjednaný v pracovní smlouvČ
vykonávaný v souladu s pokyny zamČstnavatele a s ohledem na aktuální
pracovní zaĜazení) a z dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr a
þinností, které jsou pĜedmČtem pracovní cesty podle § 42 ZP (þasovČ
omezené vyslání zamČstnance k plnČní pracovních úkolĤ mimo sjednané
místo výkonu práce - cesta z místa pracovištČ dle pracovní smlouvy do
jiného místa, kde má po omezenou dobu vykonávat práci, je nutným úkonem
pĜed poþátkem práce nebo po jejím skonþení), ale rovnČž i jiné þinnosti
vykonávané na pĜíkaz zamČstnavatele (tzn. jiný druh práce než je sjednán
v pracovní smlouvČ, nicménČ dle pĜíkazu zamČstnavatele) a þinnosti konané
pro zamČstnavatele na podnČt odborové organizace, rady zamČstnancĤ,
zástupce pro BOZP þi ostatních zamČstnancĤ popĜ. i þinnosti konané pro
zamČstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k nim zamČstnanec nepotĜebuje
zvláštní oprávnČní (napĜ. Ĝidiþské oprávnČní, oprávnČní k držení zbranČ þi
jiná zvláštní oprávnČní dle zákona þ. 61/1988 Sb.97 apod.) nebo je
nevykonává proti výslovnému zákazu zamČstnavatele, jakož i dobrovolné
výpomoci organizované zamČstnavatelem (zejména bČžná spolupráce mezi
zamČstnanci zamČstnavatele ve formČ spoleþenské úsluhy, plnČní funkcí
v odborové organizaci popĜ. radČ zamČstnancĤ atd.).
Od samotného výkonu pracovních povinností dle § 38 odst. 1 písm. b) ZP je
tĜeba právČ odlišit shora uvedenou jinou þinnost zamČstnance, která nevyplývá ze
sjednaného druhu práce. Výkon takovéto jiné þinnosti, jež je zahrnuta pod pojem plnČní
pracovních úkolĤ, je však pouze na svobodném rozhodnutí zamČstnance. ZamČstnanec
mĤže, ale nemusí, takové žádosti þi výzvČ zamČstnavatele vyhovČt. Obdobné platí,
pokud zamČstnavatel vydal pokyn k jiné þinnosti v rozporu s § 38 odst. 1 písm. b) ZP a
zamČstnanec takovému pĜíkazu vyhovČl.
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Zákon þ. 61/1988 Sb., o hornické þinnosti, výbušninách a o státní báĖské správČ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ
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b) Za úkony pĜímo98 související s plnČním pracovních úkolĤ ve smyslu
ustanovení § 274 ZP se považují úkony potĜebné k výkonu práce a úkony
bČhem práce obvyklé nebo nutné pĜed poþátkem práce þi po jejím skonþení a
úkony obvyklé v dobČ pĜestávky v práci na jídlo a oddech, jež jsou konány
v objektu zamČstnavatele a dále vyšetĜení ve zdravotnickém zaĜízení
provádČné na pĜíkaz zamČstnavatele nebo vyšetĜení v souvislosti s noþní
prací, ošetĜení pĜi první pomoci, a cesta k nim a zpČt. PĜesto, že se
zákonodárce snažil vymezit urþité oblasti þinností, jež lze subsumovat pod
tento pojem znaþnČ kasuisticky, je zapotĜebí pokusit se zobecnit tyto þinnosti
tak, abychom mohli vždy konkrétní jednání buć pod tento pojem podĜadit þi
nikoli. Takovými kriterii budou zejména hledisko místní, þasové a vČcné ve
vztahu k pĜedmČtné þinnosti zamČstnance99.
PĜednČ takovými úkony budou pĜed poþátkem práce pĜevleþení do
pracovního odČvu þi obuvi, pĜíprava strojního zaĜízení k zahájení práce,
pokud je takový výkon s ohledem na výkon urþité práce nezbytný (napĜ.
laboranti, kováĜi, slévaþi, doktoĜi aj.). ShodnČ budou klasifikovány rovnČž
obdobné þinnosti zamČstnance po skonþení práce, pĜedevším pĜevlékání
odČvĤ a obuvi a též osobní hygiena, jsou-li nutné po skonþení práce. Nutným
úkonem pĜed poþátkem práce nebo po skonþení výkonu práce bude i cesta
z obce bydlištČ zamČstnance na pracovištČ þi z nČj anebo do místa ubytování
v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, jestliže souþasnČ není obcí jeho
pravidelného pracovištČ podle § 387 odst. 2 ZP. Za úkony v pĜímé
souvislosti s plnČním pracovních úkonĤ se považují též nČkteré þinnosti
bČhem práce, jako jsou potĜeby zamČstnancĤ dojít si na sociální zaĜízení a
zpČt, i dodržování pitného režimu zamČstnancĤ v podmínkách stanovených
naĜízením vlády þ. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví pĜi práci, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
98

99

NS 6 Cz 89/68 PĜi odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou zavinČným porušením povinností
z pracovního pomČru v souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ nejde o jakoukoli, tedy i nepĜímou
souvislost. Jestliže pracovníci žalobce slavili ve skladu prodejny odmČny za dobré umístČní v soutČži
prodejen o nejlepší výzdobu výkladu, a této souvislosti došlo k požáru, když žalovaná zapomnČla
vypnout pĜed opuštČním místnosti elektrický vaĜiþ, na nČmž vaĜila pro úþastníky oslavy kávu, není
možné, jde-li o jednání žalované, hovoĜit o zavinČném porušení povinností vyplývajících
z pracovního pomČru v pĜímé souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ.
21 Cdo 2612/2010
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Zvláštní postavení v rámci tČchto úkonĤ má bezesporu þinnost
související se stravováním zamČstnancĤ. Zde bychom mohli hovoĜit o jisté
dvojkolejnosti – kdy jsou þinnosti bezprostĜednČ pĜedcházející stravování,
zejména pak cesta do prostor urþených v objektu zamČstnavatele ke
stravování, považovány za úkony dle ustanovení § 274 odst. 1 ZP a na druhé
stranČ cesta za úþelem stravování mimo objekt zamČstnavatele, která je
vylouþena z dikce ustanovení § 274 odst. 1 ZP100, a to i pĜes skuteþnost, že
sama pĜestávka na jídlo a oddech není obecnČ dobou výkonu práce dle
ustanovení § 88 odst. 4 ZP ve spojení s § 348 ZP.
VyšetĜením þi ošetĜením ve zdravotnickém zaĜízení jakožto úkony
pĜímo souvisejícími s plnČním pracovních úkolĤ se dle ZP rozumí pouze
takové úkony, které:
i.

jsou

provádČny

ve

zdravotnickém

zaĜízení

na

pĜíkaz

zamČstnavatele,
ii.

jsou provádČny v souvislosti s výkonem noþní práce nebo

iii.

jsou ošetĜením první pomoci, pĜiþemž v tČchto pĜípadech je
cesta k tČmto vyšetĜením a ošetĜením i cesta zpČt vždy
považována za úkon pĜímo související s plnČním pracovních
úkolĤ, tedy bez ohledu na skuteþnost, zda je zdravotnické
zaĜízení v objetu zamČstnavatele þi nikoli.

A contrario jiná vyšetĜení þi ošetĜení ve zdravotnických zaĜízeních, než shora
uvedená nelze považovat za úkony ve smyslu § 274 ZP. PĤjde pĜedevším o vyšetĜení þi
ošetĜení, která jsou vyvolána pouze zdravotním stavem zamČstnance (napĜ. preventivní
návštČva zubního lékaĜe apod.). Pokud však bude i toto obecné vyšetĜení þi ošetĜení
konáno v objektu zamČstnavatele, bude taková cesta do zdravotnického zaĜízení a zpČt,
avšak pouze cesta nikoli vyšetĜení þi ošetĜení samotné, považována za úkon související
s plnČním pracovních úkolĤ. Obdobné se bude vztahovat i pro cestu do zdravotnického
zaĜízení a zpČt.

100

21 Cdo 1824/2005 (SJ þ. 4/2007, str. 284) Utrpí-li zamČstnanec pracovní úraz mimo rámec prostor,
které jsou ve sféĜe dispozice zamČstnavatele, není z tohoto hlediska významné, že cesta po veĜejném
prostranství byla jediným možným pĜístupek k místu stravování zamČstnance
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Dalšími þinnostmi, o kterých je možné hovoĜit v souvislosti s úkony pĜímo
souvisejícími s plnČním pracovních úkolĤ, jsou pracovní cesty a školení zamČstnancĤ
organizované zamČstnavatelem þi odborovou organizací, popĜ. orgánem nadĜízeným
zamČstnavateli, jimiž se sleduje zvyšování odborné pĜipravenosti zamČstnancĤ. ByĢ jsou
pracovní cesty charakterizovány jako pĜímé plnČní pracovních úkolĤ a pojednáno o nich
bylo v pozitivním vymezení shora, a školení zamČstnancĤ jsou považována pouze za
úkony v pĜímé souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ, mĤžeme najít pro obČ tyto
þinnosti spoleþné jednotící prvky ve vztahu k výkonu práce. PĜedevším se bude jednat o
skuteþnost, že pracovní cesta mimo sjednané místo výkonu práce je za urþitých
podmínek výkonem práce stejnČ tak, jako je stanovena nevyvratitelná právní domnČnka,
že školení zamČstnancĤ mající podobu zaškolení, zauþení a prohlubování kvalifikace
jsou považovány rovnČž za výkon práce, a z tohoto dĤvodu budou pro obČ þinnosti,
s výjimkami uvedenými níže, platit stejná pravidla, pokud k jejich konání bude
docházet mimo sjednané místo výkonu práce. V takových pĜípadech bude vždy
rozhodné poĜadí101, v jakém nastanou právnČ relevantní skuteþnosti, kterými jsou cesta
k vlastnímu pracovišti a pĜípadné ubytování v místČ, odkud se bude zamČstnanec napĜ.
pravidelnČ dostavovat na školení.
Na druhé stranČ ZP stanoví v ustanovení § 274, nejen pozitivní vymezení pojmu
úkony konané v pĜímé souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ, jak o nČm bylo
pojednáno výše, ale rovnČž ve své vČtČ druhé stanoví negativní vymezení tohoto pojmu,
a to tak, že jimi nejsou následující þinnosti:
a) cesta do zamČstnání a zpČt, kterou je dle ustanovení § 387 odst. 1 ZP „cesta
z místa zamČstnancova bydlištČ (ubytování) do místa vstupu do objektu
zamČstnavatele nebo na jiné místo zamČstnavatelem urþené k plnČní
pracovních úkolĤ a zpČt“ jako je napĜ. urþené staveništČ, hráz u rybníka pĜi
výlovech rybníkĤ, konferenþní centrum v pĜípadČ pracovní cesty102 apod.,
pĜiþemž tato otázka nebudí pochybnosti tam, kde pĜi vstupu do objektu
zamČstnavatele je napĜíklad vrátnice popĜ. recepce apod., ale spíše v tČch
pĜípadech, kdy v jedné budovČ nebo v jednom areálu pĤsobí více

101
102

BċLINA, M. a kol. Zákoník práce. KomentáĜ. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 704
21 Cdo 4834/2010
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zamČstnavatelĤ.103 Zcela specifická je situace u vojákĤ z povolání, u kterých
se cestou do zamČstnání a zpČt rozumí cesta do služby a zpČt. Pokud je však
vyhlášen stav bojové pohotovosti nebo je ohlášen jiný poplach, považuje se
cesta do kasáren za úkon konaný v pĜímé souvislosti s plnČním pracovních
úkolĤ, a proto by se pĜípadný úraz pĜi cestČ do kasáren pĜi vyhlášení bojové
pohotovosti nebo pĜi poplachu považoval za pracovní úraz;
b) stravování, vyšetĜení þi ošetĜení ve zdravotnickém zaĜízení a cesta k nim a
zpČt, za podmínky, že takováto cesta se neuskuteþĖuje pouze v objektu
zamČstnavatele (výjimky, tj. skuteþnosti, které naopak zpĤsobí, že takovéto
þinnosti se považující za úkony v pĜímé souvislosti s plnČním pracovních
úkolĤ byly uvedeny shora, v rámci pozitivního vymezení úkonĤ pĜímo
souvisejících s plnČním pracovních úkolĤ).
V souvislosti s výkladem shora uvedených pojmĤ bych se ještČ rád na tomto
místČ zmínil o zvláštní úpravČ, která se dotýká problematiky pracovních úrazĤ. Zvláštní
ustanovení § 380 odst. 2 ZP rozšiĜuje výše uvedenou místní, þasovou a vČcnou
souvislost þinností zamČstnance, když nad rámec „plnČní pracovních úkolĤ“ a „pĜímou
souvislost s ním“, které již sami rozšiĜují možnost uplatnČní institutu odpovČdnosti za
škodu, stanoví, že jako pracovní úraz se posuzuje rovnČž úraz, který utrpČl zamČstnanec
„pro plnČní pracovních úkolĤ“. K této problematice však podrobnČji v kapitole 6.3.3.
vČnované odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech
z povolání.

4.6. Druhy pracovnČprávní odpovČdnosti za škodu
ZP systematicky þlení jednotlivé druhy odpovČdnosti za škodu podle
odpovČdných subjektĤ pracovnČprávních vztahĤ, kterými jsou zamČstnanec a
zamČstnavatel. Z tohoto þlenČní vycházím i pĜi výkladu této materie níže. Rozlišujeme
103

21 Cdo 688/2005 (R 36/2006) Pokud je v jednom areálu umístČno nČkolik zamČstnavatelĤ, je pro
posouzení, kdy konþí cesta zamČstnance do zamČstnání ve smyslu ustanovení § 190 odst. 2 StZP
(nyní § 274 odst. 1 vČta druhá ZP), rozhodující závČr, od kterého okamžiku po vstupu do areálu zaþal
být zamČstnanec povinen podrobit se pokynĤm zamČstnavatele usmČrĖujícím jeho jednání; z tohoto
hlediska není významné, zda jde o pokyny udČlované pĜímo zamČstnavatelem, anebo
zprostĜedkovanČ subjektem, který v rámci areálu zajišĢuje ostrahu spoleþnou pro všechny
zamČstnavatele.
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tedy v tomto smyslu dvČ základní skupiny, a to odpovČdnost zamČstnance za škodu a
odpovČdnost zamČstnavatele za škodu. ObČ tyto skupiny se však dále vnitĜnČ þlení na
odpovČdnost obecnou a zvláštní, o jejichž charakteru již bylo obecnČ pojednáno a
podrobný výklad je soustĜedČn u jednotlivých druhĤ odpovČdnosti podle níže
uvedeného schématu odpovČdnosti zamČstnance a zamČstnavatele za škodu.
OdpovČdnost zamČstnance za škodu:
a) obecná odpovČdnost zamČstnance za škodu (§ 250 ZP)
b) zvláštní odpovČdnost zamČstnance za škodu
i.

odpovČdnost za nesplnČní povinností k odvrácení škody (§ 251 ZP)

ii.

odpovČdnost za schodek na svČĜených hodnotách, které je
zamČstnanec povinen vyúþtovat (§ 252 - § 254 ZP)

iii.

odpovČdnost za ztrátu svČĜených vČcí (§ 255 - § 256 ZP)

OdpovČdnost zamČstnavatele za škodu:
a) obecná odpovČdnost zamČstnavatele za škodu (§ 265 ZP)
b) zvláštní odpovČdnost zamČstnavatele za škodu
i.

odpovČdnost za škodu vzniklou zamČstnanci pĜi odvracení škody (§
266 ZP),

ii.

odpovČdnost za škodu na odložených vČcech (§ 267 ZP),

iii.

odpovČdnost za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání
(§ 365 a násl. ZP).

5. OdpovČdnost zamČstnance za škodu
5.1. Obecná charakteristika odpovČdnosti zamČstnance za škodu
OdpovČdnost zamČstnance za škodu lze dČlit dle rĤzných kritérií do nČkolika
samostatných skupin. NepraktiþtČjší však bude na tuto odpovČdnost nahlížet podle
zákonných pĜedpokladĤ vzniku tČchto odpovČdnostních vztahĤ, a to na obecnou a
zvláštní odpovČdnost. Obecná odpovČdnost je zakotvena v ustanovení § 250 ZP,
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zvláštní druhy odpovČdnosti zamČstnance za škodu jsou pak upraveny ustanoveními §
251 až § 255 ZP.
Jak již bylo uvedeno výše, je možné klasifikovat i odpovČdnost zamČstnance za
škodu na základČ kriteria „zavinČní ve vztahu k porušení povinností zamČstnance“,
které je obecnČ také jedním z prvkĤ pĜedpokladĤ této odpovČdnosti. U odpovČdnosti
zamČstnance za škodu, však nebude možné hovoĜit o klasickém dČlení na odpovČdnost
subjektivní a objektivní, jako tomu bude u odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu,
nicménČ je tĜeba se soustĜedit na skuteþnost, zda je zavinČní u odpovČdnosti
zamČstnance za škodu presumováno þi nikoli. Z tohoto pohledu tedy mĤžeme
konstatovat, že pokud se bude jednat o presumované zavinČní zamČstnance, které je
charakteristické pro jeho zvláštní odpovČdnost podle § 251, § 252 a § 255 ZP, bude na
zamČstnanci, aby unesl bĜemeno tvrzení [§ 101 odst. 1 písm. a) OSě] a dĤkazní
bĜemeno [§ 101 odst. 1 písm. a) OSě a § 120 odst. 1 OSě] k prokázání skuteþností, že
škodu porušením svých povinností nezavinil, neboĢ v tČchto pĜípadech pĜechází tato
povinnost právČ na samotného zamČstnance. Na druhé stranČ, a to platí pro obecnou
odpovČdnost zamČstnance za škodu (§ 250 ZP), je povinností zamČstnavatele
prokazovat zavinČní zamČstnance za škodu.
Pokud se tedy pĜidržíme dČlení odpovČdnosti zamČstnance za škodu na obecnou
a zvláštní, je tĜeba upozornit ještČ na další rozdíl mezi tČmito druhy odpovČdnosti, a to
na rozsah náhrady škody, který bude zamČstnanec povinen zamČstnavateli uhradit,
neboĢ i zde se projevuje ochranná funkce pracovního práva ve prospČch zamČstnance
(zejména u škody zpĤsobené z nedbalosti)104.
Na závČr tohoto obecného úvodu bych se ještČ rád zmínil o vzájemném vztahu
obecné a zvláštní odpovČdnosti, který je založen na principu subsidiarity obecné
odpovČdnosti zamČstnance za škodu. Z tohoto principu vyplývá, že v pĜípadech, kdy
nelze dospČt k závČru, že se jedná o zvláštní odpovČdnost zamČstnance za škodu, bude
namístČ zkoumat, zda nemohly být naplnČny pĜedpoklady pro vznik alespoĖ obecné
odpovČdnosti za škodu.

104

ŠTANGOVÁ V., ZACHARIÁŠ J. Nad pracovnČprávními vztahy. Praha: Orac, 1997, str. 95
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S ohledem na shora uvedené mĤžeme uþinit následující þlenČní odpovČdnosti
zamČstnance za škodu:
a) obecná odpovČdnost zamČstnance za škodu (§ 250 ZP),
b) zvláštní odpovČdnost zamČstnance za škodu
i.

odpovČdnost za nesplnČní povinností k odvrácení škody (§ 251 ZP),

ii.

odpovČdnost za schodek na svČĜených hodnotách, které je
zamČstnanec povinen vyúþtovat (§ 252 - § 254 ZP),

iii.

odpovČdnost za ztrátu svČĜených vČcí (§ 255 - § 256 ZP).

5.2. Obecná odpovČdnost zamČstnance za škodu
Úpravu obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu zakotvil zákonodárce
v ustanovení § 250 ZP, pĜiþemž v odst. 1 vymezil pĜedpoklady vzniku této
odpovČdnosti. Pro povinnost zamČstnance nahradit škodu je nezbytné, aby došlo
k naplnČní všech pĜedpokladĤ souþasnČ. Nelze tedy uvažovat o možnosti, že by
zamČstnavateli vzniklo právo na náhradu škodu a tím i zamČstnanci povinnost k úhradČ
škody v pĜípadČ, že kterýkoli z tČchto pĜedpokladĤ nebude naplnČn. PĜedpoklady vzniku
této odpovČdnosti tak jsou:
a) vznik škody u zamČstnavatele,
b) porušení pracovních povinností ze strany zamČstnance pĜi plnČní pracovních
úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním,
c) pĜíþinná souvislost mezi vznikem škody a porušení pracovních povinností ze
strany zamČstnance pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti
s ním (tzv. kauzální nexus) a
d) zavinČní na stranČ zamČstnance.
Základní definice pojmu „škoda“ byla v obecné rovinČ podána již v pĜedchozím
textu této práce v kapitole 4.3. spolu s výkladem o pojmech „plnČní pracovních úkolĤ“
a „pĜímá souvislost s ním“ (kapitola 4.5.).
Za škodu ve smyslu § 250 ZP ve spojení s § 257 ZP není možné považovat
celkový souhrn ztrát, které vznikly zamČstnavateli nezávisle na sobČ v urþité þasové
souvislosti a které byly napĜ. ve svém souhrnu zjištČny a popsány v konkrétní kontrole
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provedené zamČstnavatelem þi obdobným zpĤsobem, nýbrž škodou je zde tĜeba rozumČt
jen takovou majetkovou újmu, která je dĤsledkem konkrétního porušení pracovních
povinností zamČstnance. SouþasnČ ale musí být škoda s tímto porušením v pĜíþinné
souvislosti a v pĜípadČ, že dojde k objektivní kumulaci více škodných událostí (i když
typovČ pĤjde o obdobné pĜípady škody), je tĜeba zkoumat splnČní pĜedpokladĤ
odpovČdnosti zamČstnance za škodu v každém pĜípadČ zvlášĢ, pokud takto zjištČná
škoda byla pouze souþtem jednotlivých škod a nikoli škod, kdy by jedna podmiĖovala
druhou105.
Faktická podoba škody mĤže být rĤznorodá napĜ. u škody na vČcech (poškození,
zniþení nebo ztráta zaĜízení, materiálĤ, dopravních prostĜedkĤ apod.), a to za
pĜedpokladu, že zde není dána zvláštní odpovČdnost zamČstnance za škodu podle § 252
ZP nebo § 255 ZP. Dále se mĤže jednat i o jiné majetkové škody (zpĤsobené napĜ.
podvody, zpronevČrami, plýtváním elektrickou energií þi škody zpĤsobené požárem106
aj.) anebo mĤže jít o nedostateþnČ vykonávanou kontrolu konkrétního vedoucího
zamČstnance pĜi plnČní svých pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním apod.
U obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu, která je odpovČdností
subjektivní, je vznik škody a její výši povinen prokazovat poškozený. ZamČstnavatel
jako poškozený, který uplatĖuje náhradu škody, nese tedy jak bĜemeno tvrzení, tak
bĜemeno dĤkazní107. O rozsahu náhrady škody u obecné odpovČdnosti zamČstnance za
škodu zpĤsobenou zamČstnavateli bude pojednáno níže v této kapitole.
Druhým pĜedpokladem pro vznik obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu je
porušení právních povinností zamČstnancem pĜi plnČní jeho pracovních úkolĤ nebo
v pĜímé souvislosti s ním. Porušením právních pĜedpisĤ se rozumí zejména porušení
povinností pracovnČprávního charakteru, jež jsou stanoveny v obecnČ závazných
právních pĜedpisech (zejména ZP), ve vnitĜních pĜedpisech zamČstnavatele, v jeho
pracovních Ĝádech, v jednotlivých pracovních smlouvách nebo též porušením pokynĤ
vedoucích zamČstnancĤ, kteĜí jsou k vydávání takovýchto pokynĤ oprávnČni
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21 Cdo 1111/2001
KS v Plzni 6 Co 1961/1962
BĜemeno tvrzení [§ 101 odst. 1 písm. a) OSě] a dĤkazní bĜemeno [§ 101 odst. 1 písm. a) OSě a §
120 odst. 1 OSě]
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v souvislosti s jejich zaĜazením na jednotlivých stupních Ĝízení u zamČstnavatele, ale
v neposlední ĜadČ i pokynĤ vydaných napĜ. ostrahou objektĤ zamČstnavatele, která
vykonává tuto þinnost pro zamČstnavatele108. Ze strany zamČstnance se tak jedná o
protiprávní jednání popĜ. opomenutí, které je objektivnČ v rozporu se stanovenou právní
povinností, resp. pravidlem chování.
Skuteþnost, že byla porušena ze strany zamČstnance konkrétní právní povinnost
pĜi plnČní jeho pracovních povinností þi v pĜímé souvislosti s ním, je povinen
prokazovat, stejnČ jako tomu bylo u vzniku škody, zamČstnavatel.
NezĜídka však v souvislosti s provozem podniku zamČstnavatele dochází
k situacím, kdy zamČstnanec vykonával práci, která není náplní jeho práce þi dokonce
již vykonal práci, pĜestože k takové þinnosti nebyl povinen. Posouzení obsahu pracovní
náplnČ dle sjednaného druhu práce v pracovní smlouvČ ve vztahu ke zpĤsobené škodČ je
v tČchto pĜípadech nezbytné. PĜesto, že stanovení druhu práce je podstatnou náležitostí
pracovní smlouvy, je možné, aby podrobná náplĖ práce byla blíže specifikována
jednostranným opatĜením zamČstnavatele, napĜ. dokumentem „obsah pracovní náplnČ“,
které mĤže zamČstnavatel v rámci sjednaného druhu práce mČnit a doplĖovat. Zpravidla
je totiž v pracovní smlouvČ sjednán druh práce velmi široce, aby zamČstnavatel mohl
v pĜípadČ svých potĜeb jednostrannČ mČnit þi doplĖovat obsah pracovní náplnČ. Pokud
by tomu tak nebylo a zamČstnavatel by vymezil v pracovní smlouvČ velmi konkrétnČ
náplĖ práce zamČstnance, neumožĖovala by takováto situace zamČstnavateli
jednostrannČ mČnit þi doplĖovat pracovní náplĖ zamČstnance. Jestliže by se následnČ
jakkoli zamČstnavatel odchýlil mimo vymezený druh práce, jednalo by se již o institut
pĜevedení zamČstnance na jinou práci mimo rámec uzavĜené pracovní smlouvy, kdy je
nezbytný souhlas zamČstnance k takovému pĜevedení, jestliže se nejedná o výjimky
uvedené v ustanovení § 41 ZP. Ze shora uvedených dĤvodĤ lze pouze, zejména
z pohledu ochrany zamČstnance, doporuþit sjednání konkrétní náplnČ práce již
v samotné pracovní smlouvČ109.
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21 Cdo 688/2005
JOUZA, L. Zákoník práce s komentáĜem vþetnČ aplikace obþanského zákoníku. 3. vydání. Praha:
Bova Polygon, 2008, str. 679

58

Dalším pĜedpokladem obecné odpovČdnosti za škodu, jak bylo uvedeno na
poþátku této kapitoly, je pĜíþinná souvislost, tzv. kauzální nexus. Jinými slovy, vzniklali škoda jakožto následek zavinČného porušení pracovních povinností zamČstnance,
popĜ. jeho úmyslným jednáním proti dobrým mravĤm. Bez této pĜíþiny by škoda
nevznikla buć vĤbec110, nebo by nevznikla tak, jak vznikla.
Obsahem pĜíþinné souvislosti musí být, v každém jednotlivém posuzovaném
pĜípadČ, nepochybné prokázání zavinČného porušení konkrétní povinnosti zamČstnance,
tzn. že bude posuzováno, zda konkrétní jednání þi opomenutí zamČstnance bylo
pĜíþinou vzniku škody111. Nebylo by možné spokojit se pouze s urþitou mírou nižší þi
vyšší pravdČpodobnosti, že jednáním nebo opomenutím zamČstnance mohlo dojít ke
vzniku škody, anebo neoddČlit pĜi zjišĢování pĜíþinné souvislosti škodu od všeobecných
souvislostí, které nebudou relevantní112. BĜemeno tvrzení, ale též dĤkazní bĜemeno, jde
v pĜípadČ této odpovČdnosti k tíži poškozeného zamČstnavatele113. SouþasnČ, neboĢ se
jedná o odpovČdnost za škodu zpĤsobenou zavinČným porušením povinností pĜi plnČní
pracovních úkolĤ popĜ. v pĜímé souvislosti s ním, nemĤžeme se spokojit s jakoukoli
nepĜímou souvislostí. Vždy se bude muset jednat o souvislost pĜímou.
Shrneme-li tedy charakteristiku pĜíþinné souvislosti jako podmínky pro vznik
obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu, mĤžeme Ĝíci, že vždy bude dĤležité zjistit
z celého souboru souvislostí konkrétní pĜímé pĜíþiny a jejich následky, které jsou pro
vznik odpovČdnosti za škodu podstatné. OstatnČ i judikatura pĜipouští, že zavinČné
porušení právních povinnosti nemusí být jedinou pĜíþinou, ale musí být alespoĖ jednou
z pĜíþin, a to pĜíþinou podstatnou114.
ZávČrem k pĜíþinné souvislosti je nezbytné poznamenat, že pracovní vztah
zamČstnance a zamČstnavatele není striktnČ ohraniþen ve svém trvání skonþením
pracovní doby, plnČním pracovních úkolĤ nebo þinností v pĜímé souvislosti s ním. Pak
není ani nemožné, jsou-li splnČny další podmínky, aby vznikl odpovČdnostní
pracovnČprávní vztah, jestliže je zamČstnanec v rámci svého pracovního volna (mimo
110
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21 Cdo 931/2006
21 Cdo 300/2001; tamtéž: Zkoumání pĜíþinné souvislosti mezi jednáním, resp. opomenutím a
vznikem škody je otázkou skutkovou, nikoli otázkou právní.
NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná þást. 6.
vydání, Praha: Wolters Kluwer ýR, a.s., 2010, str. 169 – tzv. umČlá izolace jevĤ
HOCHMAN, J. a kol. Nový zákoník práce s komentáĜem, použitelnou judikaturou a pĜedpisy
souvisejícími. 2. vydání. Praha: LINDE PRAHA, 2008, str. 653
R 11/1976, str. 34-35
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pracovní dobu) pĜistižen pĜi odnášení vČcí z objektu zamČstnavatele þi používání vČcí,
které náleží zamČstnavateli, a to bez jeho vČdomí k jeho výhradnČ soukromým
þinnostem, neboĢ dle ustanovení § 301 písm. d) ZP je zamČstnanec povinen dodržovat
základní povinnosti, jež mu z pracovního pomČru u zamČstnavatele vyplývají115. Pokud
za konkrétních podmínek pĜípadu nebude možné dovodit nČkterý ze zvláštních druhĤ
odpovČdnosti zamČstnance za škodu, bude nezbytné dále zjišĢovat, zda nebyly naplnČny
podmínky pro vznik alespoĖ obecné odpovČdnosti za škodu.
PracovnČprávní odpovČdnostní vztah není ohraniþen dokonce ani skonþením
pracovního pomČru116. Není totiž vylouþeno, že budeme posuzovat oprávnČné nároky
zamČstnavatele na náhradu škody pĜesto, že škoda vznikla až po skonþení pracovního
pomČru, za podmínky, že škoda byla zpĤsobena pĜi þinnosti, která byla dle objektivních
kriterií (vČcné, místní i þasové hledisko) konána pro zamČstnavatele. Pokud tedy zaþala
zamČstnavateli zavinČným porušením povinností vyplývajícím z pracovnČprávního
vztahu vznikat škoda, pak sama skuteþnost, že pracovní pomČr mezi zamČstnancem a
zamČstnavatelem skonþil, neznamená, že došlo k pĜetržení pĜíþinné souvislosti mezi
zavinČným porušením pracovních povinností a vznikající škodou. Rozhodující bude,
zda a do jaké míry budou naplĖovány pĜedpoklady pro vznik odpovČdnostního vztahu
dle ustanovení o obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu.
Posledním z pĜedpokladĤ vzniku obecné odpovČdnosti za škodu je zavinČní,
které však není v ZP definováno, byĢ se jedná o jeden ze základních pĜedpokladĤ
subjektivní odpovČdnosti. Právní teorie spolu se soudní judikaturou uvádí, že zavinČním
se rozumí vnitĜní psychický vztah jednajícího ke svému jednání, které je protiprávní, a
ke škodČ jako následku takového jednání117. ZavinČní, jak vyplývá z jeho definice, je
narozdíl od protiprávnosti jakožto objektivnČ existujícího rozporu mezi jednáním þi
opomenutím zamČstnance a stanovenou právní povinností, kategorií ryze subjektivní.
K bližšímu výkladu obsahu pojmu zavinČní je tĜeba využít obecné právní
pravidlo analogie iuris, a to konkrétnČ ustanovení § 15 a § 16 TZ. O þlenČní zavinČní
dle jeho formy bylo pojednáno v rámci obecného výkladu o prvcích zavinČného
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21 Cdo 59/2005
21 Cdo 1852/2003
21 Cdo 1059/2003; viz obdobnČ NOVOTNÝ, O., VANDUCHOVÁ, M., ŠÁMAL, P. a kol. Trestní
právo hmotné. Obecná þást. 6. vydání, Praha: Wolters Kluwer ýR, a.s., 2010, str. 220
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porušení právních povinností v kapitole prvé této práce. Proto bych se v následujícím
textu omezil pouze na vliv formy zavinČní ve vztahu k rozsahu náhrady škody u obecné
odpovČdnosti zamČstnance.
Budeme-li aplikovat ustanovení § 15 a § 16 TZ na problematiku odpovČdnosti
zamČstnance za škodu, mĤžeme konstatovat, že škoda bude zpĤsobena úmyslnČ, pokud
ji zamČstnanec svým jednáním zpĤsobit chtČl – tzv. pĜímý úmysl, anebo jestliže
zamČstnanec vČdČl, že škodu svým jednáním zpĤsobit mĤže, avšak pro pĜípad, že ji
zpĤsobí, byl s tímto srozumČn – tzv. nepĜímý úmysl. Druhá forma zavinČní, nedbalostní,
má rovnČž dvČ varianty, a to tzv. vČdomou nedbalost, kdy zamČstnanec vČdČl, že mĤže
svým jednáním škodu zpĤsobit, ale bez pĜimČĜených dĤvodĤ spoléhal, že ji nezpĤsobí, a
tzv. nevČdomou nedbalost, kdy zamČstnanec nevČdČl, že svým jednáním mĤže škodu
zpĤsobit, aþkoli o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním pomČrĤm vČdČt mČl
a mohl.

5.2.1. Rozsah náhrady škody
Rozsah náhrady škody u obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu upravuje
zejména ustanovení § 257 ZP. Aþkoli toto ustanovení doznalo oproti pĜedchozí právní
úpravČ ve StZP urþitých zmČn, nejedná se o zásadní zmČny v obsahu ustanovení, ale
pouze o jiné jazykové vyjádĜení pĤvodního textu, které mĤže u nČkterých pojmĤ
vyvolat pochybnosti. Zejména jde o § 257 odst. 2 ZP, který uvádí namísto pĤvodního
pojmu „jiná škoda“ pojem „ušlý zisk“. Oba pojmy jsou však v tomto pĜípadnČ pojmy
synonymní, jak o tom bylo pojednáno pĜi obecném výkladu o pojmu „škoda“ (kapitola
4.3.).
ZamČstnanec je dle ustanovení § 257 odst. 1 ZP povinen nahradit zamČstnavateli
vždy škodu skuteþnou, a to v penČzích, pokud neodþiní škodu uvedením v pĜedešlý stav
(napĜ. vrátí jím odcizenou zamČstnavatelovu vČc þi opraví na své náklady zaĜízení, které
zamČstnavateli poškodil apod.).
Pracovní právo však nerozlišuje pĜi urþení rozsahu náhrady škody jednotlivé
varianty forem zavinČní. Vychází pouze z odlišností forem zavinČní, tj. úmyslného nebo
nedbalostního. V pĜípadČ nedbalostního zavinČní, které bývá zjištČno u vČtšiny škod
zpĤsobených zamČstnanci, stanoví zákon striktnČ v § 257 odst. 2 vČta prvá ZP limit pro

61

náhradu takto zpĤsobené škody ve výši þtyĜapĤlnásobku prĤmČrného výdČlku
zamČstnance pĜed porušením povinnosti, kterým byla škoda zpĤsobena. Pravidla pro
výpoþet prĤmČrného výdČlku jsou stanovena v § 351 a násl ZP.
Naproti shora uvedenému, dojde-li ke zpĤsobení škody zamČstnancem
z nedbalosti, avšak souþasnČ bude zjištČno, že se tak stalo v jeho opilosti118 þi po požití
návykových látek, bude moci zamČstnavatel požadovat skuteþnou škodu, tzn.
s vylouþením limitace náhrady škody podle § 257 odst. 2, vČty prvé ZP (§ 257 odst. 2
vČta druhá ZP). Zcela samostatnou výchozí situací pro náhradu škody pak bude
skuteþnost, že zamČstnanec zpĤsobil zamČstnavateli škodu úmyslným protiprávním
jednáním þi jednáním proti dobrým mravĤm, neboĢ v takovém pĜípadČ bude
zamČstnavatel oprávnČn požadovat po zamČstnanci kromČ skuteþné škody rovnČž
náhradu ušlého zisku v souladu s ustanovením § 257 odst. 3 ZP ve spojení s § 261 odst.
3 ZP.
Doposud se pĜi výkladu jednalo o plnou odpovČdnost jednoho konkrétního
zamČstnance v dĤsledku jím porušené právní povinnosti pĜi plnČní pracovních úkolĤ
nebo v pĜímé souvislosti s ním, kdy tato jeho odpovČdnost není nikterak omezena napĜ.
spoluzavinČním jiného subjektu. Jeho zavinČní se však vždy musí vztahovat ke všem
pĜíþinám vzniklé škody, což je podstatné z hlediska zamČstnancovy´pĜípadné obrany pĜi
posuzování nárokĤ zamČstnavatele na náhradu vzniklé škody. Na druhé stranČ však
mohou nastat a v praxi þasto nastávají též pĜípady, kdy se na vzniku škody kromČ
zamČstnance podílí více subjektĤ, konkrétnČ porušením povinností napĜ. ze strany
zamČstnavatele, jiných zamČstnancĤ þi dokonce tĜetích osob. V takovýchto pĜípadech
bude docházet k omezení plné odpovČdnosti zamČstnance.
Byla-li tedy škoda zpĤsobena rovnČž porušením povinností ze strany
zamČstnavatele, odpovČdnost zamČstnance se pomČrnČ omezí, jde-li o škodu
zpĤsobenou zamČstnancem z nedbalosti, pĜiþemž náhrada škody se bude vztahovat
pouze na pomČrnou þást vzniklé škody podle míry zamČstnancova zavinČní (§ 250 odst.
118

KUBÍNKOVÁ, M. a kol. Nový zákoník práce s úþinností od 1. ledna 2007 a související pĜedpisy
s exkluzivním výkladem a pĜíklady pro praxi. Praha: Sondy, 2006, str. 261; opilost zamČstnance
v dĤsledku požití alkalického nápoje na pracovišti þi odepĜení podrobit se vyšetĜení, zda není
ovlivnČn alkoholem þi jinou návykovou látkou, mĤže rovnČž naplnit znaky skutkové podstaty
pĜestupku podle ustanovení § 30 zákona þ. 200/1990 Sb., o pĜestupcích, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
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2 ZP ve spojení s § 257 odst. 4 ZP)119 a závažnosti porušení pracovních povinností.
Pokud by byla škoda zpĤsobena zamČstnancem úmyslnČ, nebylo by možné uvažovat o
jakémkoli

omezení

jeho

odpovČdnosti

ani

vzhledem

k porušení

povinností

zamČstnavatele, neboĢ míra zamČstnancova zavinČní odpovídá v takovémto pĜípadČ
vždy celé škodČ, a tedy i úhrada vzniklé škody by byla ve výši skuteþné škody a ušlého
zisku.
Odlišná situace od pĜedchozího pomČrného omezení odpovČdnosti zamČstnance
nastane podle ustanovení 257 odst. 5 ZP, kdy více zamČstnancĤ poruší své povinnosti
nedbalostním jednáním a v této souvislosti dojde ke vzniku škody. Svým charakterem
se nebude jednat o odpovČdnost solidární, neboĢ zákoník práce takovou odpovČdnost,
na rozdíl od OZ, nezná, ale o tzv. dČlenou odpovČdnost, kdy každému zamČstnanci je
nutno zvlášĢ prokázat míru jeho zavinČní120. V tČchto pĜípadech bude každý
zamČstnanec hradit pomČrnou þást škody podle míry svého zavinČní z nedbalosti za
aplikace § 257 odst. 2 ZP o limitaci náhrady škody. Dojde-li však ke sporu o naplnČní
jednotlivých pĜedpokladĤ odpovČdnosti za takto vzniklou škodu u nČkterého z více
zamČstnancĤ, není vylouþeno, aby se postižený zamČstnanec, po kterém je úhrada škody
požadována v plném rozsahu þi v rozsahu vyšším než odpovídá jeho zavinČní, domáhal
urþení rozsahu jeho zavinČní a s tím související výše náhrady škody. V pĜípadech
spoluzavinČní zamČstnancĤ mĤžeme odlišit ještČ variantu, kdy pĤjde ze strany
zamČstnancĤ o soubČh jednání úmyslného a nedbalostního. I za této situace bude
nezbytné posoudit individuálnČ, s ohledem na všechny okolnosti pĜípadu, pomČr
odpovČdnosti zamČstnance, který zpĤsobil škodu úmyslnČ a zamČstnance, který svojí
nedbalostí vznik škody „pouze“ umožnil. PĤjde zejména o spravedlivé stanovení
rozsahu jejich odpovČdnosti a následnČ též rozsahu náhrady škody v závislosti na formČ
a intenzitČ (stupni) zavinČní každého z nich, což dĜívČjší literatura neakceptovala121.

5.3. OdpovČdnost zamČstnance za nesplnČní povinnosti k odvrácení škody
PĜestože je tomuto zvláštnímu druhu odpovČdnosti zamČstnance za škodu
vČnováno samostatné ustanovení § 251 ZP, není možné opomenout skuteþnost, že
119
120
121
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odpovČdnost podle tohoto ustanovení je založena, kromČ jiných podmínek, rovnČž na
splnČní pĜedpokladĤ podle § 249 ZP, tedy na splnČní obecné þi zvláštní prevenþní
povinnosti zamČstnance.
S ohledem na shora uvedené charakteristicky této zvláštní odpovČdnosti
zamČstnance za škodu lze dojít k závČru, že její pĜedpoklady jsou následující:
a) vznik škody u zamČstnavatele,
b) porušení zvláštní prevenþní povinnosti (oznamovací povinnost, zakroþovaní
povinnost) dle § 249 ZP,
c) pĜíþinná souvislost mezi vznikem škody a porušením prevenþní povinnosti
dle § 249 ZP,
d) zavinČní zamČstnance (alespoĖ vČdomá nedbalost),
e) skuteþnost, že škodu nelze nahradit jinak (princip subsidiarity).
O pojmu škody, jejím charakteru a obsahu tohoto pojmu, jakožto základního
pĜedpokladu pro vznik odpovČdnosti zamČstnance, již bylo pojednáno podrobnČ shora
v kapitole 4.3. této práce. Samotná škoda však musí vzniknout právČ na stranČ
zamČstnavatele, u kterého je zamČstnanec v pracovním pomČru. Není pĜitom rozhodné,
zda mĤže škoda vzniknout zavinČným jednáním konkrétní osoby nebo z objektivních
pĜíþin. Podstatné je, že splnČním povinnosti zamČstnance oznámit hrozící škodu
zamČstnavateli þi zakroþením zamČstnance proti hrozící škodČ by došlo alespoĖ
k þásteþnému odvrácení hrozící škody, která v koneþném dĤsledku vznikla.
Dalším z pĜedpokladĤ vzniku této odpovČdnosti je podle dikce ustanovení § 249
odst. 1 vČta druhá ZP nebo § 249 odst. 2 vČta prvá ZP ve spojení s § 251 odst. 1 vČta
prvá ZP, skuteþnost, že zamČstnanec vČdomČ (minimálnČ tedy z vČdomé nedbalosti)
porušil svoji prevenþní povinnost spoþívající v upozornČní svého nadĜízeného vedoucího
zamČstnance na hrozící škodu nebo v porušení povinnosti zakroþit proti hrozící škodČ,
bylo-li zákroku k odvrácení hrozící škody neodkladnČ tĜeba. Povinnost zakroþit
k odvrácení hrozící škody neplatí pro zamČstnance absolutnČ, za všech okolností.
Ustanovení § 249 odst. 2, vČty druhé ZP umožĖuje zamČstnanci nesplnit tuto povinnost,
aniž by takové jednání bylo v rozporu se zákonem, jestliže by mu v takovém zákroku
bránila dĤležitá okolnost (obtížnost zákroku, nemožnost zákroku pro svĤj zdravotní stav
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aj.), nebo pokud by takovým zákrokem vystavil sebe, ostatní zamČstnance nebo osoby
sobČ blízké (§ 116 OZ)122 vážnému ohrožení – tzv. okolnosti vyluþující odpovČdnost.
Tyto skuteþnosti však musí prokázat sám zamČstnanec.
TĜetím pĜedpokladem je tzv. kauzální nexus, jinými slovy pĜíþinná souvislost
mezi vznikem škody a porušením shora uvedených zvláštních prevenþních povinností.
Zejména se bude jednat o takové skuteþnosti, kdy by splnČním prevenþních povinností
ze strany zamČstnance došlo k bezprostĜednímu zabránČní vzniku škody.
S ohledem na skuteþnost, že se jedná o odpovČdnost zamČstnance, je i u tohoto
druhu odpovČdnosti pĜedpokladem jejího vzniku subjektivní prvek v podobČ zavinČní
zamČstnance. Zákon vyžaduje, aby ze strany zamČstnance bylo zavinČní naplnČno
alespoĖ s intenzitou vČdomé nedbalosti, tzn. splnČní podmínky, že zamČstnanec vČdČl,
že ke škodČ mĤže dojít, ale bez pĜimČĜených dĤvodĤ spoléhal, že v dĤsledku porušení
jeho povinností ke škodČ nedojde. Byla-li by škoda zpĤsobena zamČstnancem pouze
nevČdomou nedbalostí, tedy nižším stupnČm intenzity zavinČní zamČstnance, nemohla
by tato odpovČdnost zamČstnance za škodu vzniknout.
Posledním pĜedpokladem této odpovČdnosti je prvek, který charakterizuje tento
druh odpovČdnosti zamČstnance za škodu jako subsidiární odpovČdnost ve vztahu
k odpovČdnosti pĜímého škĤdce. Jedná se o podmínku, která je vyjádĜena tak, že
„škodu, která vznikla zamČstnavateli, není možné uhradit jinak“. Jestliže tedy bude
škoda uhrazena zcela pĜímým škĤdcem, nebude možné uplatnit tento druh odpovČdnosti
zamČstnance za škodu. V opaþném pĜípadČ, kdy nebude možné dosáhnout plného
uspokojení zamČstnavatele u pĜímého škĤdce, aĢ již z dĤvodu, že nebyl zjištČn, nebo že
uhradil pouze þást vzniklé škody, a budou souþasnČ splnČny všechny pĜedpoklady této
odpovČdnosti u zamČstnance, je zamČstnavatel oprávnČn uplatnit tuto odpovČdnost u
zamČstnance.
Ustanovení § 251 odst. 2 ZP pak stanoví podmínky, kdy zamČstnanec za takto
vzniklou škodu neodpovídá. Jedná se o pĜípady, kdy zamČstnanec svým aktivním
jednáním odvrací hrozící škodu, avšak pouze za pĜedpokladu, že stav hrozící škody,
122
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65

nebezpeþí pĜímo hrozící životu nebo zdraví sám svým úmyslným jednáním þi
opomenutím nevyvolal a souþasnČ si pĜi takovém aktivním odvracení škody poþínal
pĜimČĜenČ daným okolnostem. Za situace, kdy by zamČstnanec shora uvedený
nepĜíznivý stav vyvolal svým úmyslným jednáním þi opomenutím a následnČ by si
poþínal zpĤsobem pĜimČĜeným stavu jím vyvolané nepĜíznivé situace anebo nepĜíznivý
stav sice nevyvolal úmyslnČ, ale poþínal by si za vzniklé situace nepĜimČĜenČ k daným
okolnostem, nebude možné uvažovat o vylouþení jeho odpovČdnosti. V tČchto
pĜípadech by pak byl odpovČdný za škodu, kterou pĜi odvracení hrozící škody zpĤsobil.
SouþasnČ

pĜi

realizaci

odvracení

hrozící

škody,

nebezpeþí

hrozícího

zamČstnavateli þi nebezpeþí hrozícího životu, resp. zdraví, dochází þasto na stranČ
zamČstnance jak k vČcné škodČ, tak k újmČ na zdraví zamČstnance. Za vČcnou škodu
odpovídá zamČstnavatel dle ustanovení § 266 ZP, avšak pouze za pĜedpokladu, že škoda
nevznikla úmyslným jednáním zamČstnance a zamČstnanec si v takové situaci poþínal
zpĤsobem pĜimČĜeným daným okolnostem. V pĜípadech újmy na zdraví (pracovní úraz
þi nemoc z povolání), za kterou odpovídá zamČstnavatel podle § 365 a násl. ZP.
Zejména pak dle ustanovení § 368 ZP se takové odpovČdnosti ani nemĤže zprostit,
ovšem pouze za podmínky, že tento nepĜíznivý stav hrozící škody zamČstnanec sám
úmyslnČ nevyvolal. O této problematice bude podrobnČji pojednáno v kapitole 6.3.3.
Ustanovení § 266 ZP a § 368 ZP by tedy mČla zamČstnanci poskytnout urþitou
ochranu pĜed nepĜíznivými okolnostmi, které mohou nastat jak v majetkové, tak v
osobní sféĜe zamČstnance v souvislosti s bezprostĜedním odvracením hrozící škody,
neboĢ v ĜadČ pĜípadĤ se bude vždy jednat o spontánní jednání zamČstnance.
ZamČstnanec si v takové situaci totiž nebude moci s ohledem na þasový faktor
vyhodnotit všechna rizika spojená se zákrokem.

5.3.1. Rozsah náhrady škody
PĜed samotným pojednáním o náhradČ škody u odpovČdnosti zamČstnance za
nesplnČní povinnosti k odvracení škody je tĜeba upozornit na skuteþnost, že v pĜípadČ
této odpovČdnosti je primárnČ k náhradČ škody v plné výši povinen skuteþný škĤdce.
Teprve poté, není-li možné požadovat náhradu škody nebo nelze-li vymoci náhradu
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škody v plné výši po skuteþném škĤdci, je zamČstnavatel oprávnČn (tedy mĤže, ale
nemusí) požadovat náhradu škody po zamČstnanci (uplatnČní zásady subsidiarity), který
nesplnil svoji povinnost k odvrácení škody, a to ve výši škody neuhrazené skuteþným
škĤdcem. PĜedpokladem takového postupu však bude právČ skuteþnost, že zamČstnanec
nesplnil svoji prevenþní povinnost a dále skuteþnost, že nelze v plné výši dosáhnout
náhrady škody od skuteþného škĤdce (napĜ. se nepodaĜilo zjistit skuteþného škĤdce,
popĜ. mĤže být odpovČdnost skuteþného škĤdce omezena).
S ohledem na shora uvedené by bylo nepĜimČĜené požadovat po zamČstnanci za
splnČní všech pĜedpokladĤ této zvláštní odpovČdnosti, aby se podílel neomezenČ na
úhradČ skuteþným škĤdcem neuhrazené škody. Proto ustanovení § 258 ZP
demonstrativnČ uvádí, k jakým okolnostem se má pĜi urþení výše náhrady škody
hrazené zamČstnancem pĜihlédnout a souþasnČ stanoví ve vztahu k zamČstnanci limit
pro jeho pĜíspČvek k náhradČ škody. Zejména bude nutné akcentovat skuteþnosti, které
bránily zamČstnanci splnit jeho prevenþní povinnost, a dále rovnČž jaký význam má
vzniklá škoda pro zamČstnavatele. Na rozdíl od pĜedchozí právní úpravy (§ 175 StZP)
však již není v tomto ustanovení explicitnČ uvedeno, že by se též mČlo pĜihlédnout k
„osobním a majetkovým pomČrĤm zamČstnance“. AĢ již byl úmysl zákonodárce
spoþívající ve vypuštČní tohoto kriteria, jakožto jedné z demonstrativnČ uvedených
skuteþností, jež mohou být relevantní pro posouzení výše pĜíspČvku zamČstnance
k úhradČ škody jakýkoli, nelze vylouþit použití tČchto kriterií na bázi dobrovolného
sdČlení ze strany zamČstnance zamČstnavateli. V pĜípadČ sporu o výši pĜíspČvku na
úhradu této škody by soud zcela nepochybnČ zkoumal i toto kriterium.
Zákoník práce, jak již bylo shora nastínČno, rovnČž v § 258 vČtČ druhé ZP
stanoví absolutní limit výše pĜíspČvku zamČstnance k náhradČ škody, a to do výše
trojnásobku jeho prĤmČrného mČsíþního výdČlku. DĤvodem pro tuto limitaci pĜíspČvku
je jistČ skuteþnost, že zamČstnanec není v tomto pĜípadČ pĜímým škĤdcem, nýbrž je
pouze osobou, jež nesplnila svoji zákonnou prevenþní povinnost.
Otázka by mohla vyvstat ohlednČ pĜíspČvku na náhradu škody, pokud by
zamČstnanec porušil svoji zákonnou prevenþní povinnost úmyslnČ. Podle mého názoru,
s ohledem na znČní § 258 ZP však není možné dojít k závČru, že by pĜi úmyslném
porušení prevenþní povinnosti ze strany zamČstnance bylo možné po zamČstnanci
požadovat, aby uhradil zamČstnavateli škodu nad zákonem stanovený absolutní limit –
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tím by byla popĜena ochrana zamČstnance, jíž byl zákonodárce veden. Na tuto situaci
nelze aplikovat ani ustanovení § 257 odst. 3 ZP, které se obsahovČ týká pouze obecné
odpovČdnosti zamČstnance za škodu, a podle nČhož je zamČstnavatel oprávnČn
v pĜípadČ úmyslného zpĤsobení škody požadovat po zamČstnanci kromČ skuteþné škody
i ušlý zisk.

5.4. OdpovČdnost zamČstnance za schodek na svČĜených hodnotách, které
je zamČstnanec povinen vyúþtovat
Tato odpovČdnost je dalším z druhĤ tzv. zvláštní odpovČdnosti zamČstnance za
škodu. V praxi je možné se setkat s tímto druhem odpovČdnosti velmi þasto, a tomu
odpovídá i rozsah úpravy této odpovČdnosti v ZP samém.
Právní úprava odpovČdnosti zamČstnance za schodek na svČĜených hodnotách,
které je zamČstnanec povinen vyúþtovat, je vtČlena do ustanovení § 252 a násl. ZP.
Základní ustanovení, tj. § 252 ZP ve spojení s § 259 ZP, charakterizuje tuto
odpovČdnost jako povinnost zamČstnance nahradit schodek (škodu) na svČĜených
hodnotách. Její podmínkou je uzavĜení dohody o odpovČdnosti k ochranČ hodnot
svČĜených zamČstnanci k vyúþtování („dohoda o odpovČdnosti“), za pĜedpokladu, že
zamČstnanec má možnost se svČĜenými hodnotami osobnČ disponovat Tento druh
odpovČdnosti, jak vyplývá z ustanovení § 253 odst. 1 ZP, je koncipován buć jako
odpovČdnost individuální, nebo spoleþná (odpovČdnost nese spoleþnČ nČkolik
zamČstnancĤ na základČ dohody o odpovČdnosti uzavĜené se všemi zamČstnanci, kteĜí
splĖují pro tuto spoleþnou odpovČdnost podmínky).
O pĜedpokladech vzniku této odpovČdnosti hovoĜíme jako o zpĜísnČných,
pĜiþemž tyto jsou následující:
a) dohoda

o

odpovČdnosti

k ochranČ

hodnot

svČĜených

zamČstnanci

k vyúþtování,
b) vznik škody - schodek na hodnotách svČĜených k vyúþtování,
c) presumované zavinČní zamČstnance.
Ona zpĜísnČnost podmínek vzniku této stále subjektivní odpovČdnosti v prvé
ĜadČ spoþívá zejména ve skuteþnosti, že zamČstnavatel nemusí prokazovat
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zamČstnancovo zavinČní. Je pouze na zamČstnanci, chce-li se zprostit své odpovČdnosti
þásteþnČ þi zcela, aby prokázal (tzv. vyvratitelná domnČnka), že schodek vznikl z þásti
nebo zcela bez jeho zavinČní.
Druhé kriterium zpĜísnČlosti spoþívá ve skuteþnosti, že pĜi této odpovČdnosti se
neuplatní limitace náhrady škody hrazené zamČstnancem.
Základním pĜedpokladem vzniku této odpovČdnosti je kromČ existujícího
pracovnČprávního vztahu, vzniku škody i platné uzavĜení dohody o odpovČdnosti. Není
však rozhodující, zda byla dohoda uzavĜena jako souþást pracovní smlouvy, dohod
konaných mimo pracovní pomČr nebo zcela samostatnČ. Dohoda o odpovČdnosti musí
být uzavĜena vždy v písemné formČ, a to pod sankcí neplatnosti. Nezbytnou podmínkou
k uzavĜení takové dohody je dále podle ustanovení 252 odst. 2 ZP, aby na stranČ
zamČstnance vystupovala fyzická osoba, která v dobČ uzavĜení dohody dosáhla vČku 18
let, tzn. že taková dohoda o odpovČdnosti mĤže být uzavĜena již napĜ. v ranních, ale i
pozdČjších hodinách dne, kdy má fyzická osoba 18. narozeniny123. Bude-li však
zamČstnanec omezen na zpĤsobilosti k právním úkonĤm124 nebo dokonce této
zpĤsobilosti zbaven125, není možné, aby ji za nČj uzavĜel jeho zástupce (§ 252 odst. 3
ZP). Taková dohoda by byla absolutnČ neplatná. Dohoda o odpovČdnosti musí rovnČž
obsahovat závazek zamČstnance pĜevzít odpovČdnost za hodnoty, které mu
zamČstnavatel svČĜí a které je zamČstnanec povinen následnČ vyúþtovat.
Naopak není nezbytnou podmínkou platnosti dohody o odpovČdnosti neuvedení
funkce (pracovního zaĜazení) a pracovištČ zamČstnance126, se kterými je jeho
odpovČdnost spojena, dokonce ani doložka, že se jedná o spoleþnou odpovČdnost.
Bude-li více spoluodpovČdných zamČstnancĤ s individuální odpovČdností, bude
nezbytné zkoumat zprošĢující dĤvody (§ 252 odst. 5 ZP) u jednotlivých zamČstnancĤ
vždy samostatnČ. Není vylouþeno, že v dohodách o odpovČdnosti mĤže být se
zamČstnanci souþasnČ ujednáno, že budou-li pracovat na pracovišti s více zamČstnanci,
kteĜí uzavĜeli dohodu o odpovČdnosti, odpovídají s nimi za schodek spoleþnČ (spoleþná
odpovČdnost). Je však tĜeba mít na zĜeteli, že nebyla-li sjednána spoleþná odpovČdnost
123
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R 30/1988
Viz pozn. pod þarou þ. 12
Viz pozn. pod þarou þ. 12; § 55 a násl. NOZ upravuje již pouze „omezení svéprávnosti“, o jehož
rozsahu mĤže rozhodnout pouze soud
21 Cdo 263/2002
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více zamČstnancĤ, neþiní to jejich uzavĜené individuální dohody o odpovČdnosti
neplatnými a každý ze zamČstnancĤ pak bude odpovídat za schodek na hodnotách, které
byl povinen vyúþtovat. V kontextu náhrady škody tato skuteþnost znamená, že rozsah
náhrady škody jednotlivých zamČstnancĤ s individuálními dohodami o odpovČdnosti za
schodek zjištČný na spoleþném pracovišti nelze stanovit podle zásad obsažených v
ustanovení § 260 ZP (tedy v podstatČ podle pomČru jejich hrubých výdČlkĤ a v
závislosti na jimi zastávané funkci), ale že je tĜeba vycházet z ustanovení § 259 ZP,
podle nČhož zamČstnanec, který odpovídá za schodek, je povinen nahradit schodek v
plné výši. Plnou výší náhrady individuálnČ odpovČdných zamČstnancĤ je tĜeba rozumČt
náhradu s pĜihlédnutím k rozsahu odpovČdnosti jednotlivých zamČstnancĤ127.
RovnČž tak není povinností vymezit hodnoty, za které zamČstnanec pĜevzal tuto
odpovČdnost, protože v prĤbČhu pracovního pomČru, po uzavĜení dohody o
odpovČdnosti, mĤže docházet k rozšíĜení þi zúžení hodnot svČĜených k vyúþtování.
NicménČ lze doporuþit, je-li s ohledem na povahu hodnot možné tyto konkrétnČ
v dohodČ urþit, aby dohoda jejich vymezení obsahovala, trvat na provedení jejich
inventarizace, pĜípadnČ zajistit protokolární pĜedání tČchto hodnot, a to i pĜesto, že
v ustanovení § 254 ZP je uložena zamČstnavateli povinnost provézt inventarizaci pĜi
uzavĜení dohody a v dalších pĜípadech tam uvedených. V praxi však mĤže docházet i
k tomu, že zamČstnavatel inventarizaci v tČchto pĜípadech neprovede, neboĢ její
neprovedení není zákonným pĜedpokladem platnosti dohody o odpovČdnosti.
Neprovedení

inventarizace

nicménČ

mĤže

mít

za

následek

dĤkazní

nouzi

zamČstnavatele o skuteþnosti, jaký byl stav hodnot pĜevzatých zamČstnancem
k vyúþtování a zda tedy schodek vĤbec vznikl.
Vzhledem k tomu, že dohoda o odpovČdnosti má akcesorický charakter ve
vztahu k základnímu pracovnČprávnímu vztahu, zaniká zásadnČ dnem skonþením
takového základního pracovnČprávního vztahu nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této
dohody doruþeno zamČstnavateli, nebude-li v odstoupení od dohody uveden den
pozdČjší v souladu s ustanovením § 253 odst. 2 ZP.
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že zánik dohody o odpovČdnosti mĤže nastat
buć z dĤvodu skonþení základního pracovnČprávního vztahu, nebo odstoupení od
dohody o odpovČdnosti. Prvým z nich je skonþení základního pracovnČprávního vztahu,
127

21 Cdo 2426/2009
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pĜiþemž není rozhodné, zda k jeho skonþení došlo v dĤsledku dohody, výpovČdi,
okamžitého zrušení pracovního pomČru þi jeho zrušení ve zkušební dobČ,
s pĜihlédnutím ke specifikĤm vztahujícím se ke skonþení pracovnČprávního vztahu u
dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr. Dohoda o odpovČdnosti však
nezaniká pĜevedením zamČstnance na jinou práci þi jiné pracovištČ, nebo vykonává-li
zamČstnanec jinou práci. Nezaniká ani tehdy, je-li zamČstnanec pĜekládán, tedy
v pĜípadech pouhé zmČny základního pracovnČprávního vztahu (a s odchylkami
stanovenými pro dohody o pracích konaných mimo pracovní pomČr). Dohoda o
odpovČdnosti trvá zásadnČ od jejího uzavĜení do skonþení základního pracovnČprávního
vztahu128. Mezi výjimky, pĜi nichž mĤže docházet k þasovému pĜesahu úþinkĤ dohody o
odpovČdnosti zamČstnance nad þasový rámec trvání základního pracovnČprávního
vztahu, patĜí pĜípady, kdy zamČstnanec, jehož pracovní pomČr skonþil, nebo který
vykonává jinou práci þi byl na jinou práci pĜeveden, nebo který byl pĜeveden na jiné
pracovištČ nebo byl pĜeložen, a souþasnČ s tímto nepožádá o provedení inventarizace.
Pak bude odpovídat za pĜípadný schodek zjištČný nejbližší inventarizací na jeho
dĜívČjším pracovišti. Nepožádá-li zamČstnanec, který je novČ zaĜazován na pracovištČ, o
souþasné provedení inventarizace, bude odpovídat za pĜípadný schodek zjištČný
nejbližší inventarizací, za pĜedpokladu, že od dohody neodstoupil (§ 254 odst. 3 ZP).
V poslednČ uvedených taxativních pĜípadech zmČny pracovnČprávního vztahu
nebo za situace, kdy zamČstnavatel neodstraní nedostatky v pracovních podmínkách,
které brání Ĝádnému hospodaĜení se svČĜenými hodnotami, a to ve lhĤtČ 15 dní129 ode
dne, kdy o nich obdržel od oprávnČného zamČstnance písemné upozornČní, je
zamČstnanec oprávnČn od dohody o odpovČdnosti odstoupit. U spoleþné odpovČdnosti,
nad dĤvody uvedené shora, je zamČstnanec oprávnČn odstoupit též v pĜípadČ, pokud je
na jeho pracovištČ zaĜazen jiný zamČstnanec, ustanoven jiný vedoucí þi jeho zástupce.
SouþasnČ lze zcela jistČ vedle tČchto zvláštních dĤvodĤ pro odstoupení od dohody o
odpovČdnosti uplatnit i obecné dĤvody odstoupení od smlouvy podle OZ130.
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R 12/1976
LhĤta podle § 253 odst. 1 ZP byla podstatnČ zkrácena oproti jednomČsíþní lhĤtČ podle § 177 odst. 1
StZP
§ 2001 a násl. NOZ
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Odstoupení však musí být uþinČno v písemné formČ, jinak je absolutnČ
neplatné131. Úþinky odstoupení nastávají zásadnČ až doruþením dohody zamČstnavateli,
pokud v nČm není uveden den pozdČjší.
V souvislosti s problematikou skonþení dohody o odpovČdnosti je tĜeba
upozornit ještČ na specifickou situaci, která však není dĤvodem pro zánik dohody o
odpovČdnosti. Jedná se o pĜípad, kdy byl odpovČdnému zamČstnanci uložen
pravomocným rozsudkem soudu trest zákazu þinnosti týkající se bezprostĜednČ pozice
zastávané u zamČstnavatele, kde s ním byla již dĜíve platnČ uzavĜena dohoda o
odpovČdnosti. Za takové situace se nestává dohoda o odpovČdnosti neplatnou z dĤvodu
pravomocného rozhodnutí soudu, avšak vČdČl-li zamČstnavatel o takovém rozhodnutí
soudu, a i pĜes tuto skuteþnost ponechal zamČstnance nadále na pozici zamČstnance
odpovČdného za svČĜené hodnoty, porušil tímto postupem zákonnou povinnost pĜevést
tohoto zamČstnance na jinou práci v souladu s ustanovením § 41 odst. 1 písm. e) ZP.
V dĤsledku tohoto svého jednání se následnČ ocitne zamČstnavatel pĜi prokazování
samotného vzniku schodku ve stavu dĤkazní nouze (pokud jde o prokázání skuteþnosti,
kdy vznikl schodek) a zamČstnanec se bude moci s vysokou pravdČpodobností zprostit
své odpovČdnosti dle § 252 odst. 5 ZP.
Druhým neménČ významným pĜedpokladem vzniku této odpovČdnosti je vznik
škody na stranČ zamČstnavatele ve formČ schodku na hodnotách svČĜených zamČstnanci
k vyúþtování. Ustanovení § 252 odst. 1 ZP demonstrativnČ uvádí, že za hodnoty svČĜené
zamČstnanci k vyúþtování se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo
jiné hodnoty, které jsou pĜedmČtem obratu þi obČhu, s nimiž má zamČstnanec možnost
osobnČ disponovat po celou dobu, co mu byly svČĜeny. Z uvedeného zákonného textu je
možné dovodit zejména následující specifika „svČĜených hodnot“:
a) hodnoty jsou urþeny k obČhu þi k obratu,
b) povinnost zamČstnance svČĜené hodnoty vyúþtovat,
c) možnost prĤbČžnČ kontrolovat stav tČchto hodnot a
d) možnost osobní dispozice odpovČdného zamČstnance s tČmito hodnotami po
celou dobu, po kterou jsou mu svČĜeny.

131

§ 582 NOZ (nedodržení formy právního jednání má za následek pouze relativní neplatnost takového
právního jednání)
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Mezi hodnoty splĖujících uvedené vlastnosti, jejichž výþet je demonstrativní,
mĤžeme zaĜadit zejména poukázky na stravování, kolky, poukázky na pohonné hmoty,
pĜepravované zboží. Hodnoty typu vratných obalĤ, nádobí, pĜíborĤ a ložního prádla pak
zásadnČ tehdy, jsou-li tyto pĜedmČty ve skladČ a zamČstnanec skladu má vytvoĜeny
zamČstnavatelem podmínky k tomu, aby s nimi osobnČ nakládal. Pokud však byly tyto
pĜedmČty již vydány ze skladu do spotĜeby (obČhu) nebo k použití tĜetími osobami
v rámci þinnosti zamČstnavatele (provozování hotelu þi restaurace), tak tím došlo ke
ztrátČ jednoho z charakteristických specifik „svČĜených hodnot“, a to možnosti osobní
dispozice zamČstnance s tČmito hodnotami. Tím tyto hodnoty ztrácejí zpĤsobilost být
pĜedmČtem dohody o odpovČdnosti.
Naopak z uvedené charakteristiky tČchto hodnot dospČjeme k závČru, že
takovými hodnotami nebudou pĜedevším dopravní prostĜedky zamČstnavatele
(automobily a jiná motorová vozidla), ale rovnČž drobné kanceláĜské pĜedmČty urþené
k okamžité spotĜebČ (napĜ. psací potĜeby, poznámkové bloky, kalendáĜe apod.).
Vzhledem k tomu, že stČžejním pojmem, který se objevuje v souvislosti se
vznikem škody u tohoto druhu odpovČdnosti, je pojem „schodek“, který je nazírán
z nČkolika úhlĤ pohledu, je nezbytné podat o tomto pojmu podrobnČjší výklad.
Schodkem se rozumí rozdíl mezi skuteþným stavem hodnot svČĜených
k vyúþtování a mezi údaji úþetní evidence, o který je skuteþný stav nižší než stav úþetní,
nevyjímaje schodky na finanþních prostĜedcích, tzv. reálný úbytek (schodek)132. Za
schodek ve smyslu ustanovení § 252 odst. 1 ZP proto není možné považovat pĜípady,
kdy rozdíl mezi skuteþným stavem majetku a jeho stavem v úþetní evidenci je pouze
dĤsledkem nesprávného úþetního zachycení stavu majetku, anebo kdy zamČstnavatel
chybnČ neuzná za správné podklady, na jejichž základČ zamČstnanec provedl Ĝádné
vyúþtování133. V tČchto poslednČ uvedených pĜípadech jde o pouhý úþetní (formální)
úbytek134, nikoli o schodek.
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21 Cdo 4443/2011
Pro zamČstnavatele i zamČstnance platí, že v pĜípadČ neprĤkazných dokladĤ lze prokázat stav hodnot
svČĜených zamČstnanci k vyúþtování i jinými zpĤsobilými dĤkazními prostĜedky. BċLINA, M. a kol.
Zákoník práce. KomentáĜ. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 661
Schodkem také není, jestliže došlo pouze k poškození zboží nebo bylo zcela znehodnoceno, pokud se
zboží u zamČstnavatele pĜesto nachází a lze jej vyúþtovat. V pĜípadČ poškození þi znehodnocení
zboží by bylo namístČ postupovat dle ustanovení o obecné odpovČdnosti zamČstnance. (R 12/1976,
str. 75-76)
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ZjišĢování právnČ relevantního schodku se dČje pomocí fyzické inventarizace135,
což je postup, kterým se zjišĢuje skuteþný stav majetku a závazkĤ, a ovČĜuje se jí, zda
skuteþný stav odpovídá stavu zachycenému v úþetnictví. Inventarizace, aĢ již hovoĜíme
o prĤbČžné þi periodické, však není jediným nástrojem k prokázání schodku. Schodek,
jak již bylo uvedeno výše, mĤže být prokázán i jinými k tomu zpĤsobilými dĤkazními
prostĜedky. Vždy je rozhodující, zda byl zjištČn schodek a zda zpĤsob, kterým byl
zjištČn, je relevantním dĤkazním prostĜedkem, který je schopen prokázat rozdíl mezi
poþáteþním stavem hodnot svČĜených k vyúþtování a skuteþností, že došlo k úbytku
(schodku) na svČĜených hodnotách. PĜi zjišĢování schodku však není rozhodný okamžik
jeho vzniku, neboĢ zamČstnavatel není povinen prokazovat okamžik vzniku schodku a
zcela postaþí, bude-li zamČstnavatelem, jak bylo uvedeno výše, Ĝádným zpĤsobem
zjištČn (zpravidla provedenou inventarizací za urþité þasové období a na urþitém
pracovišti). ZamČstnavatel pĜi zjišĢování schodku, zejména tedy pĜi fyzické
inventarizaci,

není

podle

žádného

zákonného

ustanovení

povinen

umožnit

odpovČdnému zamČstnanci úþast na inventarizaci. NepĜítomnost odpovČdného
zamČstnance tedy neþiní inventarizaci neprĤkaznou. Podle § 30 odst. 1 a 7 ZoÚ
požadavek, aby inventurní soupisy byly podepsány osobou odpovČdnou za provedení
inventarizace, je jediným dĤkazem o tom, že inventura byla provedena a s jakým
výsledkem. Pokud by nebyly inventurní soupisy podepsány osobou odpovČdnou za
provedení inventarizace, je tĜeba z ustanovení § 30 odst. 1 ZoÚ dovodit, že je
neprĤkazná celá inventarizace, která z takových soupisĤ vycházela136. Samotné
prokazovaní okamžiku vzniku schodku, tj. kdy, kým a jakým zpĤsobem k nČmu došlo je
relevantní až v pĜípadČ, dojde-li ke zpochybnČní zamČstnavatelem zjištČného schodku
ze strany odpovČdného zamČstnance, který bude mít zájem zprostit se své odpovČdnosti
podle ustanovení § 252 odst. 5 ZP.
Na rozdíl od StZP souþasný ZP pĜímo stanoví, kdy je povinností zamČstnavatele
provést inventarizaci, a to jak pĜi individuální tak pĜi spoleþné odpovČdnosti. U
odpovČdnosti individuální je v souladu s ustanovení 254 odst. 1 ZP povinen
zamČstnavatel provést inventarizaci pĜi uzavĜení dohody o odpovČdnosti, pĜi jejím
zániku, pĜi výkonu jiné práce, pĜi pĜevedení na jinou práci nebo na jiné pracovištČ, pĜi
135
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Postup upravený v § 29 a násl. zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
(ZoÚ)
21 Cdo 2942/2000; 21 Cdo 1358/2002; 21 Cdo 2765/2005
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jeho pĜeložení a pĜi skonþení pracovního pomČru. ObdobnČ je tomu i u spoleþné
odpovČdnosti dle § 254 odst. 2 ZP, avšak s odchylkou týkající se, oproti individuální
odpovČdnosti, vždy všech spoleþnČ odpovČdných zamČstnancĤ a doplnČním povinnosti
provést inventarizaci zamČstnavatelem i pĜi zmČnČ na pracovním místČ vedoucího
zamČstnance nebo jeho zástupce, a též na žádosti kteréhokoli ze spoleþnČ odpovČdných
zamČstnancĤ pĜi zmČnČ v jejich pracovním kolektivu, pĜípadnČ též u odstoupení jen
nČkterého ze spoleþnČ odpovČdných zamČstnancĤ od dohody o odpovČdnosti.
PĜestože je ustanovením o spoleþné odpovČdnosti dle § 254 odst. 2 ZP stanovena
povinnost zamČstnavatele k provedení inventarizace v tam uvedených pĜípadech,
upravuje § 254 odst. 3 ZP u spoleþné odpovČdnosti dále též podmínky, kdy za zjištČný
schodek odpovídá spoleþnČ odpovČdný zamČstnanec, i když zamČstnavatele nepožádal
v souvislosti s nástupem na pracovištČ þi ukonþením výkonu práce na pracovišti o
provedení inventarizace. V pĜípadech, kdy je zamČstnanec teprve zaĜazován na
pracovištČ, kde pracují zamČstnanci se spoleþnou odpovČdností, odpovídá za schodek
zjištČný pĜi nejbližší inventarizaci provedené na místČ, kam byl zaĜazen, pokud
souþasnČ se zaĜazením na pracovištČ nepožádá o provedení inventarizace, ani od
dohody o odpovČdnosti neodstoupí.
PĜi ukonþení výkonu práce na konkrétním pracovišti bude spoleþnČ odpovČdný
zamČstnanec odpovídat za pĜípadný schodek zjištČný pĜi nejbližší inventarizaci na jeho
dĜívČjším pracovišti, kde mČl uzavĜenu dohodu o spoleþné odpovČdnosti, a to za
pĜedpokladu, že o ni souþasnČ nepožádá pĜi skonþení jeho pracovnČprávního vztahu u
zamČstnavatele, pĜi výkonu jiné práce, pĜi pĜevedení na jiné pracovištČ nebo pĜi jeho
pĜeložení.
Nevyhoví-li zamČstnavatel v obou poslednČ uvedených pĜípadech, tedy pĜi
zaĜazení na pracovištČ nebo pĜi ukonþení výkonu práce na urþitém pracovišti, žádosti
zamČstnance o provedení inventarizace, ponese zamČstnavatel bĜemeno tvrzení i
dĤkazní bĜemeno ohlednČ doby vzniku schodku v þásti inventarizaþního období, kdy
byl odpovČdný zamČstnanec již þi ještČ pĜítomen. OdpovČdný zamČstnanec mĤže být
odpovČdný pouze za schodek, který prokazatelnČ vznikl ke dni, kdy mČlo dojít
k požadované inventarizaci.
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Dalším pĜedpokladem vzniku této odpovČdnosti je shodnČ, jako u ostatních
druhĤ odpovČdnosti, tzv. kauzální nexus, tedy pĜíþinná souvislost, která musí nastat
mezi vznikem schodku na hodnotách svČĜených k vyúþtování a porušením povinnosti
zamČstnance vyúþtovat tyto hodnoty, vyplývající z dohody o odpovČdnosti.
Posledním pĜedpokladem pro vznik této odpovČdnosti je presumované zavinČní
zamČstnance ve vztahu ke vzniklému schodku. Jedná se tedy o zcela opaþnou dĤkazní
konstrukci oproti institutu obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu, kdy zavinČní
zamČstnance musí prokázat zamČstnavatel. Z této opaþné konstrukce vyplývá, že má-li
se zamČstnanec zcela nebo alespoĖ z þásti své odpovČdnosti zprostit (exkulpovat), musí
prokázat, že schodek vznikl zcela þi jen z þásti bez jeho zavinČní. Mezi okolnostmi,
které mohou zamČstnance zprostit zcela þi þásteþnČ jeho odpovČdnosti a vzniklým
schodkem, musí existovat pĜíþinná souvislost. Tuto souvislost musí prokazovat též
zamČstnanec. Zákoník práce v ustanovení § 252 odst. 5 ZP výslovnČ uvádí (oproti
obecnému ustanovení § 176 odst. 3 StZP) jeden ze zásadních dĤvodĤ, kdy se
zamČstnanec mĤže zprostit své odpovČdnosti, prokáže-li, že schodek vznikl zcela nebo
zþásti bez jeho zavinČní, zejména pokud mu bylo zanedbáním povinnosti
zamČstnavatele znemožnČno se svČĜenými hodnotami nakládat. Další okolností, kterou
se mĤže zamČstnanec své odpovČdnosti zprostit, je zcela jistČ náhoda nebo vyšší moc
(vis maior) napĜ. v podobČ živelných pohrom (požár þi povodeĖ). Podle ustálené soudní
judikatury však bude zprošĢující okolností též skuteþnost, že ke vzniku schodku došlo
v dĤsledku krádeže þi loupeže137, avšak pouze tehdy, prokáže-li odpovČdný
zamČstnanec, že schodek vznikl bez jeho zavinČní. Jiným pĜíkladem okolnosti, pĜi níž se
mĤže odpovČdný zamČstnanec zprostit své odpovČdnosti, je situace, kdy dojde ke
vzniku schodku jednáním tĜetí osoby, ale pouze za podmínky, že zamČstnanec svým
zavinČným jednáním neporušil povinnosti vyplývající mu z prevenþní povinnosti dle ZP
a z uzavĜené dohody o odpovČdnosti, tj. zejména ĜádnČ hospodaĜit se svČĜenými
hodnotami a stĜežit je (napĜ. pokud mohl svým nedbalostním jednáním pĜispČt ke
vzniku schodku). Vždy však bude záležet na konkrétním pĜípadu a rozsahu porušení
povinností odpovČdného zamČstnance ve vztahu ke vzniku schodku. Není ovšem
vylouþeno, že tento zamČstnanec bude odpovČdný za schodek v plném rozsahu, nebylo137
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li by možné, aby schodek vznikl bez jeho zavinČní (napĜ. zamČstnanci byla svČĜena
hotovost za odebrané zboží, kterou byl povinen bezodkladnČ vložit u banky na úþet
zamČstnavatele, ale on nejdĜíve zašel na obČd a hotovost odložil v aktovce na židli vedle
sebe, bČhem obČda mu však tuto aktovku nČkdo odcizil138, apod.). Sama o sobČ totiž
skuteþnost, že vzniklý schodek zavinila úmyslným protiprávním jednáním jiná fyzická
osoba, ještČ není dĤvodem pro to, aby se zamČstnanec své odpovČdnosti zcela þi z þásti
zprostil.

5.4.1. Rozsah náhrady škody
V souvislosti s problematikou rozsahu náhrady škody u tohoto druhu zvláštní
odpovČdnosti je tĜeba upozornit na rozdílnost, která vyplývá ze skuteþnosti, zda se bude
jednat o individuální odpovČdnost nebo spoleþnou odpovČdnost za schodek.
V prvém pĜípadČ, tedy u individuální odpovČdnosti, je rozsah náhrady škody
upraven v ustanovení § 259 ZP. ZamČstnanec podle tohoto ustanovení odpovídá za
schodek na svČĜených hodnotách, které je povinen vyúþtovat, a je povinen nahradit
vzniklý schodek v plné výši. Korekci tohoto pĜíliš tvrdého ustanovení poskytuje, jak již
bylo podrobnČji uvedeno výše, ustanovení § 252 odst. 5 ZP, které dává zamČstnanci
možnost zprostit se odpovČdnosti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo z þásti
bez jeho zavinČní, zejména bylo-li mu znemožnČno zanedbáním povinností
zamČstnavatele nakládat se svČĜenými hodnotami. DĤkazní bĜemeno ohlednČ
skuteþností, které prokazují, že ke schodku došlo zcela nebo z þásti bez zavinČní
odpovČdného zamČstnance, však tíží právČ tohoto zamČstnance.
PĜedpokladem spoleþné odpovČdnosti jsou alespoĖ dva spoleþnČ odpovČdní
zamČstnanci. Na rozdíl od individuální odpovČdnosti je tĜeba u spoleþné odpovČdnosti
upozornit na skuteþnost, že zde není zamČstnanec odpovČdný za schodek v plné výši.
Ustanovení § 260 ZP vcelku podrobnČ stanoví rozsah náhrady škody, kterou budou
jednotliví spoleþnČ odpovČdní zamČstnanci povinni uhradit, aĢ již se jedná o vedoucí
zamČstnance, jejich zástupce þi Ĝadové zamČstnance. Prvním faktorem, který v tomto
ohledu ovlivĖuje rozsah náhrady škody za vzniklý schodek, je pĜedevším zjištČní, který
þi kteĜí spoleþnČ odpovČdní zamČstnanci budou za vzniklý schodek odpovídat. Není
138
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tedy vĤbec vylouþeno, pĜestože existuje u zamČstnavatele spoleþná odpovČdnost
zamČstnancĤ, že nČkteĜí spoleþnČ odpovČdní zamČstnanci se zcela nebo zþásti zprostí
své odpovČdnosti prokázáním, že ke schodku došlo zcela þi z þásti bez jejich zavinČní
(platí zde tedy shodnČ jako u individuální odpovČdnosti § 252 odst. 5 ZP). V urþitých
pĜípadech mĤže dojít i k situaci, že ze spoleþnČ odpovČdných osob bude, v souvislosti
s úspČšným uplatnČním zprošĢovacích dĤvodĤ podle § 252 odst. 5 ZP nČkterými
spoleþnČ odpovČdnými zamČstnanci, odpovČdný pouze jeden zamČstnanec139.
V takovém pĜípadČ by se již ale aplikovalo na rozsah náhrady škody ustanovení § 259
ZP o individuální odpovČdnosti zamČstnance, a nikoli ustanovení 260 ZP. Bude-li
zjištČno, že schodek þi jeho þást byla zavinČna jen nČkterým ze spoleþnČ odpovČdných
zamČstnancĤ, je v souladu s ustanovením § 260 odst. 3 ZP povinen takový schodek,
v rozsahu míry svého zavinČní, uhradit tento zamČstnanec. Pokud se jednalo pouze o
þásteþné zavinČní tímto zamČstnancem, jsou povinni k úhradČ zbylé þásti schodku
všichni spoleþnČ odpovČdní zamČstnanci dle níže uvedených pravidel.
Druhým faktorem, který odlišuje individuální odpovČdnost od spoleþné, jsou
pravidla urþená v ustanovení § 260 ZP. Tato pravidla stanoví postup pĜi urþení podílu,
jakým se jednotliví spoleþnČ odpovČdní zamČstnanci budou podílet na náhradČ škody
(schodku).

Jedním

z nich

bude souvislost

s pracovním

(funkþním)

zaĜazením

zamČstnancĤ u zamČstnavatele podle pomČru dosažených hrubých výdČlkĤ každého
takto odpovČdného zamČstnance, avšak s tím, že hrubý výdČlek vedoucí zamČstnance a
jeho zástupce se zapoþítává ve dvojnásobné výši. SouþasnČ však platí, že podíl na
náhradČ škody (schodku) podle pĜedchozí vČty nesmí u jednotlivých zamČstnancĤ,
s výjimkou vedoucích a jejich zástupcĤ, pĜesáhnout þástku rovnající se jejich
prĤmČrnému mČsíþnímu výdČlku pĜed vznikem škody (schodku). Není-li však možné
takto urþenými podíly jednotlivých zamČstnancĤ uhradit celou škodu, je dle § 260 odst.
2 poslední vČty ZP povinností vedoucích a jejich zástupcĤ uhradit zbývající þást škody
(schodku) podle pomČru jejich dosažených hrubých výdČlkĤ.
PrĤmČrný mČsíþní výdČlek spoleþnČ odpovČdných zamČstnancĤ pĜi urþení jejich
podílu k náhradČ škody (schodku) vychází z hrubých výdČlkĤ zúþtovaných za dobu od
pĜedchozí inventury do dne zjištČní schodku s tím, že se zapoþítává jako první výdČlek
za celý kalendáĜní mČsíc, v nČmž byla pĜedmČtná inventura provedena, a naopak není
139
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pĜihlíženo k výdČlku za kalendáĜní mČsíc, v nČmž byl schodek zjištČn (þasové hledisko
stanovení prĤmČrného hrubého výdČlku). V pĜípadČ, že došlo k zaĜazení spoleþnČ
odpovČdného zamČstnance na pracovištČ v prĤbČhu takto vymezeného období, zapoþítá
se mu hrubý výdČlek, kterého dosáhl ode dne zaĜazení na pracovištČ, do dne zjištČní
schodku. Zákon souþasnČ stanoví, že za hrubý výdČlek nelze považovat náhradu za
mzdu þi plat. Není tedy možné do hrubého výdČlku zapoþítat náhradu mzdy þi platu za
dovolenou, za pĜekážky v práci þi nemocenské dávky. Ani jiné plnČní ve prospČch
odpovČdného zamČstnance ze strany zamČstnavatele, které není bezprostĜednČ spjato
s výkonem práce pro zamČstnavatele, nelze rovnČž považovat za hrubý výdČlek.

5.5. OdpovČdnost zamČstnance za ztrátu svČĜených vČcí
OdpovČdnost zamČstnance za ztrátu svČĜených vČcí, je v poĜadí druhou zvláštní
odpovČdností zamČstnance za škodu. Je upravena v ustanovení § 255 a násl. ZP,
pĜiþemž již z názvu oddílu je zĜejmé, že došlo ke zmČnČ stČžejního pojmu, a to když
zákonodárce namísto pojmu „pĜedmČt“ nyní používá pojem „vČc“. Ze samotného textu
ustanovení § 255 ZP je dále patrné, že oproti skromným dvČma ustanovením, které byly
vČnovány StZP této odpovČdnosti, doznala tato odpovČdnost podrobnČjší právní úpravy.
Zákonodárce pĜedevším tuto odpovČdnost zamČstnance diferencuje podle ceny
vČcí, které mu byly svČĜeny v souvislosti s výkonem práce a v této souvislosti souþasnČ
stanoví i odlišné podmínky pro vznik této odpovČdnosti zamČstnance.
Pro první skupinu vČcí, které byly zamČstnanci svČĜeny a jejichž cena
nepĜesáhne 50.000,- Kþ platí základní ustanovení § 255 odst. 1 ZP. Podle tohoto
ustanovení odpovídá zamČstnanec za ztrátu nástrojĤ, ochranných pracovních prostĜedkĤ
a jiných podobných vČcí, které mu zamČstnavatel svČĜil na písemné potvrzení.
Druhou skupinu pak tvoĜí obdobné vČci, které byly zamČstnanci svČĜeny, avšak
s tím rozdílem, že jejich cena pĜesahuje hranici 50.000,- Kþ a mohou být zamČstnanci
svČĜeny pouze za pĜedpokladu uzavĜení dohody o odpovČdnosti za ztrátu svČĜených
vČcí. V tomto pĜípadČ ZP novČ, na rozdíl od StZP, podmínil platnost takové dohody
minimálním vČkem zamČstnance, se kterým zamČstnavatel dohodu uzavírá, a to tak, aby
v den uzavĜení dohody dosáhl 18 let vČku. V neposlední ĜadČ zakotvil ZP možnost
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zamČstnance od této dohody odstoupit za podmínek uvedených v ZP, o nichž bude
podrobnČji pojednáno níže.
Platí zde obdobnČ zásada subsidiarity, která již byla popsána výše, u ostatních
druhĤ zvláštní odpovČdnosti zamČstnance. Pokud nejsou splnČny podmínky pro vznik
této zvláštní odpovČdnosti zamČstnance, mĤže zamČstnavatel pĜistoupit k uplatnČní
obecné odpovČdnosti zamČstnance podle § 250 ZP. Z uvedeného vyplývá, že
zamČstnanec je nejen povinen chránit vČc pĜed ztrátou, ale i pĜed poškozením þi
zniþením, což je ostatnČ v souladu s obecným ustanovením § 249 ZP, které stanoví
povinnosti zamČstnance pĜedcházet škodám, a to nejen na majetku.
Na rozdíl od odpovČdnosti zamČstnance za schodek na svČĜených hodnotách,
které je zamČstnanec povinen vyúþtovat, je tato odpovČdnost odpovČdností ryze
individuální a souþasnČ jejím objektem mohou být pouze individuálnČ urþené vČci. Není
tedy pĜípustné, aby odpovČdnost za ztrátu svČĜených vČcí byla napĜ. dohodou stran
konstruována jako spoleþná odpovČdnost þi jako odpovČdnost k vrácení hromadnČ þi
druhovČ urþených vČcí.
ZávČrem obecného pojednání o této odpovČdnosti lze ještČ doplnit, že tak jak ze
samotné povahy pojmu „ztráta svČĜených vČci“ vyplývá doþasnost pĜenechání
nakládání s konkrétními vČcmi zamČstnanci, je povinností zamČstnance po skonþení
pracovního pomČru þi odpadnutí dĤvodu k pĜenechání svČĜených vČcí vrátit tyto vČci
zpČt zamČstnavateli, a to nejlépe opČt na potvrzení o vrácení vČcí. Není-li tedy
prokázáno, že jde o vČci ztracené a zamČstnanec odmítá vČci vrátit, resp. vydat140, mĤže
se zamČstnavatel jakožto vlastník svČĜených vČcí domáhat jejich vydání po zamČstnanci
vlastnickou (reivindikaþní) žalobou, avšak pouze za pĜedpokladu, že zamČstnanec má
vČci stále ve své dispozici. Není-li tomu tak, mĤže zamČstnavatel uplatnit postup dle
ustanovení § 255 a násl. ZP ve spojení s § 259 ZP a požadovat úhradu obvyklé ceny
vČcí (o tom blíže v textu o rozsahu náhrady škody u této odpovČdnosti za škodu.
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PĜedpoklady, jež jsou zákonem požadovány, aby mohla být založena u
zamČstnance tato odpovČdnost, jsou následující:
a) vznik škody na stranČ zamČstnavatele,
b) existence písemného potvrzení o pĜevzetí svČĜené vČci (u vČcí, jejichž cena
nepĜevyšuje 50.000,- Kþ) nebo dohody o odpovČdnosti za ztrátu svČĜených
vČcí (u vČcí, jejichž cena pĜevyšuje 50.000,- Kþ) a
c) presumované zavinČní zamČstnance.
Prvním z pĜedpokladĤ odpovČdnosti zamČstnance za ztrátu svČĜených je vznik
škody. V obecné rovinČ byl výklad o škodČ podán již v kapitole 4.3., nicménČ je nutné
upozornit na skuteþnost, že v pĜípadČ odpovČdnosti za tuto škodu se nejedná o jakoukoli
škodu v obecném smyslu, ale vždy pĤjde o existenci škody v podobČ ztráty svČĜených
vČcí. Nezbytnou podmínkou vzniku odpovČdnosti bude tedy zamČstnancem zavinČná
ztráta, nikoli pouhé poškození þi zniþení svČĜených vČcí. V posledních dvou uvedených
pĜípadech by se však již aplikovalo ustanovení § 250 a násl. ZP, o obecné odpovČdnosti
zamČstnance za škodu, a to jako odraz její subsidiární povahy, za pĜedpokladu, že by
byly splnČny podmínky pro její vznik.
Vznikne-li zamČstnavateli škoda ve formČ ztráty svČĜených vČcí, bude
nezbytným pĜedpokladem jeho odpovČdnosti prokázání existence buć písemného
potvrzení o pĜevzetí svČĜené vČci konkrétnímu zamČstnanci v pĜípadČ vČcí, jejichž cena
je nižší než 50.000,- Kþ, nebo uzavĜení dohody o odpovČdnosti za ztrátu svČĜených vČcí,
pokud jejich cena pĜesahuje þástku 50.000,- Kþ. Rozdílnost tČchto podmínek je zcela
prostá, i když na první pohled nemusí být seznatelná. Spoþívá v odlišnosti charakteru
právní skuteþnosti – právního úkonu141, jímž se tento odpovČdnostní vztah zakládá.
V prvém pĜípadČ se jedná o jednostranný, avšak v druhém pĜípadČ již o dvoustranný
právní úkon142.
Dalším rozdílem, který se vztahuje k pĜevzetí svČĜených vČcí dle jejich ceny,
jsou zvláštní podmínky kladené na zamČstnance pĜi uzavírání dohody o odpovČdnosti za
ztrátu svČĜených vČcí. Zákon vyžaduje, aby zamČstnanec, jemuž jsou svČĜovány vČci,
jejichž cena pĜevyšuje 50.000,- Kþ u každé jednotlivČ, dosáhl v dobČ uzavírání dohody
vČku 18 let. Naproti tomu u vČcí, jejichž hodnota nepĜevyšuje 50.000,- Kþ a které jsou
141
142

Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
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svČĜovány zamČstnanci pouze na základČ potvrzení o pĜevzetí vČcí, zákon podmínku
ohlednČ vČku zamČstnance nevyžaduje. Je proto zĜejmé, že pouze na základČ potvrzení
o pĜevzetí svČĜení vČcí mohou být takové vČci svČĜeny i zamČstnanci mladšímu 18 let.
Z pohledu þetnosti vydávání potvrzení þi uzavírání dohod o odpovČdnosti za
ztrátu svČĜených vČcí lze dospČt také k rozdílnému hodnocení obou titulĤ, na jejichž
základČ jsou zamČstnancĤm svČĜovány vČci zamČstnavatele. Je-li totiž zamČstnanci
svČĜována vČc nebo vČci, jejichž jednotlivá hodnota nepĜesahuje 50.000,-Kþ, a to
samostatnČ nebo hromadnČ, je vždy vydáváno písemné potvrzení s vymezením, které
pĜedmČty byly takto pĜedány. U vČcí, jejichž cena pĜesahuje 50.000,- Kþ je postup
odlišný, který je dán nezbytností uzavĜít dohodu o odpovČdnosti za ztrátu svČĜených
vČcí. Není však zcela jasné, zda je nutné uzavírat v souvislosti s pĜedáním každé takové
vČci vždy novou dohodu nebo zda postaþí, že byla již dohoda v minulosti uzavĜena. Zde
se pĜikláním, s ohledem na smysl a úþel dohody k variantČ druhé. Je-li tedy uzavĜena
dohoda (mohlo by se ve své podstatČ jednat svým charakterem o rámcovou dohodu),
mohou být další jednotlivé vČci splĖující tento charakter a cenu svČĜovány již pouze na
základČ písemného potvrzení o pĜevzetí svČĜené vČci. Nutno však upozornit, že tento
postup, i když jsem jeho zastáncem, pĜenáší na zamČstnance odpovČdného za svČĜené
vČci nebývalou míru pozornosti pĜi uzavírání dohody a následnČ i pĜi pĜevzetí vČcí takto
mu svČĜených, ale i odpovČdnosti, vyplývající z ochrany svČĜených vČcí v majetku
zamČstnavatele a zvláštního charakteru této odpovČdnosti.
V souvislosti s urþitou vyšší pozorností, resp. nároky, které jsou kladeny na
zamČstnance pĜi uzavírání dohody o odpovČdnosti za ztrátu svČĜených vČcí nebo pĜi
následném pĜevzetí vČcí od zamČstnavatele, umožĖuje ZP zamČstnanci, jako urþitou
kompenzaci, od této dohody odstoupit v souladu s ustanovení § 256 odst. 1 ZP, jestliže
zamČstnavatel nevytvoĜil zamČstnanci dostateþné podmínky k zajištČní ochrany
svČĜených vČcí proti jejich ztrátČ. Je tedy zcela na diskreci zamČstnance, zda za
takovýchto podmínek odstoupí od dohody nebo tuto možnost nevyužije, ale v takovém
pĜípadČ bude vystaven všem negativním dĤsledkĤm plynoucím z charakteru této
zvláštní odpovČdnosti zamČstnance. Tím bude zejména zatížení zamČstnance dĤkazním
tvrzením a bĜemenem tvrzení o skuteþnostech, které prokazují, že zamČstnanec ztrátu
svČĜených vČcí nezavinil. Oznámení o odstoupení od dohody musí zamČstnanec uþinit
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písemnČ, jinak je v souladu s ustanovením § 20 odst. 3 ZP neplatné143. Bylo-li
odstoupení od dohody platné, zaniká dle § 256 odst. 2 ZP tato dohoda dnem, kdy
odstoupení od dohody bylo zamČstnavateli doruþeno, nebyl-li v odstoupení od této
dohody uveden den pozdČjší. Jinak zaniká dohoda o odpovČdnosti zamČstnance za
ztrátu svČĜených vČcí též dnem skonþení pracovního pomČru. Úþinky zániku dohody
však nenastávají za situace, obdobnČ jako tomu bylo u odpovČdnosti zamČstnance za
schodek na svČĜených hodnotách k vyúþtování, kdy zamČstnanec v prĤbČhu pracovního
pomČru svČĜenou vČc vrátí, þímž byl sice splnČn úþel dohody, ale protože uzavĜením
dohody pĜejímá zamČstnanec odpovČdnost za vČci svČĜené oproti písemnému potvrzení
na kterémkoli pracovišti, kam bude u zamČstnavatele pĜeveden, pĜeložen þi zaĜazen,
dohoda tímto jednotlivým splnČním nezaniká144.
Jak již bylo nČkolikráte výše zmínČno, je tato odpovČdnost zamČstnance za
škodu zvláštním druhem odpovČdnosti. S tím je spojena, shodnČ jako tomu bylo u
odpovČdnosti za schodek na hodnotách, které je zamČstnanec povinen vyúþtovat, i
zpĜísnČná konstrukce poslední podmínky pro vznik této odpovČdnosti, a to samotné
zavinČní zamČstnance. PĜesto, že se jedná stále o subjektivní odpovČdnost za škodu, lze
zde pozorovat znaþnou míru zatížení odpovČdného zamČstnance za škodu, neboĢ jeho
zavinČní se pĜi této odpovČdnosti presumuje. To samozĜejmČ vyplývá ze skuteþnosti, že
zamČstnanec výluþnČ sám používá a má možnost nakládat s tČmito vČcmi, ale souþasnČ
má také povinnost zabezpeþit jejich ochranu. Presumpce zavinČní zamČstnance se
projevuje tím, že zamČstnavatel není v pĜípadČ ztráty vČcí nucen dokazovat
odpovČdnému zamČstnanci jeho zavinČní. Pokud se chce zamČstnanec zprostit této
odpovČdnosti zcela þi z þásti musí sám prokázat, že ztráta vČcí vznikla bez jeho
zavinČní. Nese tedy, ve smyslu procesním, povinnost dĤkazního tvrzení, ale i dĤkazní
bĜemeno k prokázání skuteþnosti, že ztrátu nezavinil nebo ji zavinil jen þásteþnČ. Této
zvýšené míĜe požadavkĤ kladených na zamČstnance však odpovídá povinnost
143

144

§ 582 vČta první NOZ: „Není-li právní jednání uþinČno ve formČ ujednané stranami nebo stanovené
zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodateþnČ zhojí.“ Smluvní strany tak mohou nedostatek
písemné formy právního jednání dodateþnČ odstranit, a to s úþinky od poþátku tohoto jednání.
ObdobnČ, jako je tomu u zvláštní odpovČdnosti zamČstnance za schodek na svČĜených hodnotách,
které je zamČstnanec povinen vyúþtovat (§ 252 a násl. ZP), nezaniká tato dohoda v pĜípadČ, že byl
zamČstnanec pozdČji pĜeveden, zaĜazen nebo pĜeložen na jiné pracovištČ, a to za podmínky, že se
jedná o svČĜené pĜedmČty urþitého druhu. BċLINA, M. a kol. Zákoník práce. KomentáĜ. 2. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2010, str. 675.
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zamČstnavatele vytvoĜit zamČstnanci podmínky pro úschovu svČĜených vČcí (napĜ.
poskytnout trezor; uzamykatelný stĤl, kam bude mít pĜístup pouze zamČstnanec
odpovČdný za takto zabezpeþené svČĜené vČci apod.). Nebude-li mít zamČstnanec
v tomto smyslu vytvoĜené podmínky pro Ĝádnou úschovu svČĜených vČcí, je tato
skuteþnost právČ jedním z dĤvodĤ, kdy se zamČstnanec bude moci své odpovČdnosti
zprostit. Jinými pĜíklady, kdy se zamČstnanec bude moci své odpovČdnosti zprostit,
bude situace, kdy se zamČstnanec v dĤsledku pracovního úrazu nemohl postarat o
svČĜené vČci, dále v situaci, kdy zamČstnanci nebylo umožnČno uložení jeho vlastních
vČcí, pĜiþemž následkem této skuteþnosti byla ztráta svČĜených vČcí145, ale i
v pĜípadech, bude-li se jednat o zaĜízení, resp. náĜadí v dílnách þi kanceláĜích, jsou-li
tyto vČci urþeny k používání nČkolika zamČstnanci spoleþnČ146. Za jeden z dalších
liberaþních dĤvodĤ bude v neposlední ĜadČ též možno považovat skuteþnost, kdy dojde
k odcizení svČĜené vČci napĜ. vloupáním, ale pouze za pĜedpokladu, že odpovČdný
zamČstnanec uþinil vše pro to, aby k odcizení svČĜených vČcí nemohlo dojít, tzn.
neumožnil svým jednáním jejich odcizení. V tomto pĜípadČ jde o obdobnou situaci jako
u odpovČdnosti zamČstnance za schodek na svČĜených hodnotách, které je zamČstnanec
povinen vyúþtovat, a která byla popsána v kapitole 5.4. této práce.

5.5.1. Rozsah náhrady škody
ObdobnČ jako u odpovČdnosti zamČstnance za schodek na svČĜených hodnotách,
které je zamČstnanec povinen vyúþtovat se Ĝídí rozsah náhrady škody u tohoto druhu
zvláštní odpovČdnosti svČĜených vČcí ustanovením § 259 ZP s tou odchylkou, že
v pĜípadČ odpovČdnosti za ztrátu svČĜených vČcí je již ze své povahy vylouþena aplikace
§ 260 ZP. Tato skuteþnost je dána pĜedevším, jak bylo shora uvedeno v úvodu této
kapitoly, specifikem této odpovČdnosti jako odpovČdnosti ryze individuální, nikoli
spoleþné, jako tomu mĤže být u odpovČdnosti zamČstnance za schodek na svČĜených
hodnotách, které je povinen vyúþtovat.
Ustanovení § 259 ZP stanoví zamČstnanci, který odpovídá za ztrátu svČĜených
vČcí, povinnost k náhradČ ztracených svČĜených vČcí v plné výši, avšak nikoli napĜ. i

145
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R 64/1961, str. 251
NS NSS 3 Cz 40/1976 (S IV, str. 952)
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ušlý zisk zamČstnavatele v dĤsledku ztráty takové vČci147. Tato pĜísnost, spoþívající
v neexistenci omezení náhrady škody, vyplývá ze základní charakteristiky této zvláštní
odpovČdnosti. Je totiž zcela na uvážení zamČstnance, zda ponese tuto odpovČdnost na
základČ jím podepsaného písemného potvrzení o pĜevzetí vČcí, jedná-li se o jednotlivé
vČci v hodnotČ do 50.000,- Kþ nebo pĜevezme-li jednotlivé vČci na základČ písemné
dohody v pĜípadČ, že hodnota jednotlivých vČcí pĜesahuje þástku 50.000,- Kþ.
U výkladu takto pĜísnČ vymezené povinnosti k náhradČ škody považuji za
vhodné upozornit na výklad, uvedený v þásti vČnující se jednotlivým pĜedpokladĤm
vzniku této odpovČdnosti, pĜedevším pak v pasáži o možnosti zamČstnance zprostit se
zcela þi z þásti své odpovČdnosti za ztrátu svČĜených vČcí podle § 255 odst. 5 ZP,
pĜiþemž ustanovení § 257 odst. 4 a 5 ZP tím nejsou dotþena. Prokáže-li totiž
zamČstnanec, že škoda nevznikla z þásti þi zcela jeho zavinČním, má toto zásadní vliv
na posouzení výše náhrady škody pĜi zachování zákonného požadavku na úhradu škody
v plné výši, která koreluje s mírou zjištČné odpovČdnosti zamČstnance.
PĜíkladem ze souþasné praxe tak mĤže být situace, kdy zamČstnavatel koupí vČc,
jejíž obvyklá cena bude vyšší než kupní cena (napĜ. cena vČci dotovaná prodávajícím
nebo s využitím dotaþních titulĤ), tzn. poĜizovací cena z hlediska ZoÚ a ZoDP.
V takovém pĜípadČ bude v potvrzení nebo v dohodČ uvedena poĜizovací dotovaná cena,
nikoli cena obvyklá a zamČstnanec budou-li splnČny pĜedpoklady pro vznik této
odpovČdnosti, bude povinen pouze k úhradČ škody ve výši dotované ceny vČci. OdlišnČ
by tomu bylo v pĜípadČ, že by dotovaná cena uvedena nebyla, a pak by dle mého názoru
bylo spravedlivé, aby zamČstnanec uhradil zamČstnavateli obvyklou cenu vČci
s pĜihlédnutím

k jejímu opotĜebení,

protože nelze spravedlivČ požadovat

na

zamČstnavateli, aby nesl náklady na poĜízení takové nové vČci v celé výši.

5.6. Spoleþná ustanovení o odpovČdnosti zamČstnance za škodu
Spoleþná ustanovení o odpovČdnosti zamČstnance za škodu (§ 261 ZP) se
zmiĖují v podstatČ o tĜech skutkových podstatách, které mohou mít vliv na odpovČdnost
zamČstnance za škodu. Dotýkají se pĜedevším zpĤsobilosti zamČstnance ovládat své
jednání a posoudit následky svého jednání (tzv. pĜíþetnost). Tedy do jaké míry mĤže
147

NS 2 Cz 121/60 (R 39/1961)
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zamČstnance ovlivnit své jednání a rozpoznat jeho následky. ObecnČ totiž platí, že o
zavinČní subjektu lze hovoĜit pouze v pĜípadČ, pokud mu jeho rozumová a volní
vyspČlost dovolují rozpoznat, že jedná protiprávnČ a jakých následkĤ mĤže toto jednání
dosáhnout.
Dojde-li však k urþité odchylce v chování zamČstnance, bývají zpravidla jeho
shora uvedené schopnosti omezeny. Takovým stavem je i stav duševní poruchy
zamČstnance podle ustanovení § 261 odst. 1 ZP, který stanoví, že zamČstnanec, který je
stižen duševní poruchou, odpovídá za škodu jím zpĤsobenou za pĜedpokladu, že je
schopen ovládnout své jednání a posoudit jeho následky. U osob s duševní poruchou
není rozhodující, zda jde o osoby, jejichž zpĤsobilost k právním úkonĤm148 byla
rozhodnutím soudu omezena þi jí byly zcela zbaveni149. RovnČž není rozhodující ani
skuteþnost, zda duševní porucha je trvalá nebo pouze doþasného charakteru. Trpí-li tedy
zamČstnanec duševní poruchou, pro kterou není schopen ovládat své jednání nebo
posoudit následky svého jednání, bude zpravidla vylouþena i jeho odpovČdnost za
škodu.
Dalším pĜípadem, kdy dochází k omezení tČchto schopností zamČstnance, je
situace, pĜi níž se zamČstnanec svým vlastním úmyslným þi nedbalostním jednáním,
pĜivede požitím alkoholu þi jiných návykových látek do stavu nepĜíþetnosti. V takovém
pĜípadČ však nelze shledávat právnČ relevantní dĤvod k vylouþení jeho odpovČdnosti za
škodu.
Spoleþné ustanovení § 261 odst. 3 ZP o odpovČdnosti zamČstnance za škodu
dále uvádí, že zamČstnanec odpovídá i za škodu, kterou zpĤsobil úmyslným jednáním
proti dobrým mravĤm. Vzhledem k tomu, že jedním z pĜedpokladĤ obecné
odpovČdnosti zamČstnance za škodu, je alternativnČ jednou z podmínek odpovČdnosti i
úmyslné jednání proti dobrým mravĤm, lze namítat, že by toto mČlo být spíše zaĜazeno
v základním ustanovení o obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu (§ 250 odst. 1
ZP). Zákoník práce však ani v tomto ustanovení nedefinuje pojem „dobré mravy“, a
proto je tĜeba vycházet z ustálené judikatury150. ObecnČ lze ale Ĝíci, že pojem „dobré

148
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Viz pozn. pod þarou þ. 12
NOZ opouští pojem „zpĤsobilost k právním úkonĤm“ a nahrazuje jej pojmem „svéprávnost“,
pĜiþemž u pojmu „svéprávnost“ již nepoþítá s možností „zbavení svéprávnosti“, ale pouze s „rĤznou
intenzitou omezení svéprávnosti“
Nález Ústavního soudu ýR ze dne 26.2.1998, sp. zn. II. ÚS 249/97-1, 30 Cdo 1842/2000
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mravy“, bude tĜeba podrobit zkoumání zejména z hlediska etických kriterií, jako jsou
slušnost, poctivost, þestnost apod. (viz výklad tohoto pojmu v kapitole 4.4.).
Jedná-li se o urþení výše náhrady za zpĤsobenou škodu, tak tu urþuje
zamČstnavatel, pĜiþemž zpĤsobil-li škodu vedoucí zamČstnanec, který je statutárním
orgánem zamČstnavatele nebo jeho zástupce, sám nebo spoleþnČ s podĜízeným
zamČstnancem, urþí výši náhrady ten, kdo tyto osoby na pracovní pozici ustanovil (napĜ.
ve vČtšinČ spoleþností valná hromada spoleþnost nebo jiný nejvyšší orgán právnické
osoby). SouþasnČ je stanoveno v § 263 odst. 1 ZP, že výši náhrady škody je
zamČstnavatel povinen se zamČstnancem projednat (v pĜípadČ škody vyšší než 1.000,Kþ je zamČstnavatel povinen tuto záležitost projednat též s odborovou organizací,
pokud u zamČstnavatele pĤsobí) a písemnČ jej o tomto rozhodnutí vyrozumČt, a to
nejpozdČji do jednoho mČsíce ode dne, kdy bylo zjištČno, že vznikla škoda a kdo za ni
odpovídá. Ustanovení § 263 odst. 2 ZP dává možnost uzavĜít se zamČstnancem dohodu
o zpĤsobu náhrady zpĤsobené škody. O projednání dohody pak platí obdobnČ to, co již
bylo uvedeno u projednání náhrady škody, jejíž výše pĜesáhne 1.000,- Kþ.
Posledním spoleþným ustanovení je § 264 ZP, který upravuje moderaþní právo
soudu. Soud je oprávnČn, shledá-li k tomu objektivní dĤvody zvláštního zĜetele hodné,
pĜimČĜenČ snížit náhradu škody. K takovému snížení náhrady škody z tČchto dĤvodĤ
však mĤže soud pĜistoupit až v okamžiku, kdy bude zjištČna výše škody, za kterou
zamČstnanec odpovídá podle ustanovení o obecné odpovČdnosti vþetnČ zohlednČní
pomČrného omezení náhrady v souvislosti s mírou jeho zavinČní151.

6. OdpovČdnost zamČstnavatele za škodu
6.1. Obecná charakteristika odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu
V úvodu pojednání o odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu si dovolím uvést
struþnou

obecnou

charakteristiku

této

odpovČdnosti,

pĜedevším

v kontrastu

k odpovČdnosti zamČstnance za škodu.

151

21 Cdo 1958/2004 (SJ þ. 7/2005, str. 540)
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Pro odpovČdnost zamČstnavatele je pĜednČ charakteristické, že zásadnČ pĜevládá
funkce reparaþní. V nČkterých pĜípadech se mĤže jednat i o funkci sankþní, na rozdíl od
odpovČdnosti zamČstnance za škodu, kde jde pĜedevším o funkci preventivní.
Dalším

neménČ významným

rozdílem

oproti

charakteru

odpovČdnosti

zamČstnance za škodu, jak již bylo na více místech této práce uvedeno, je koncipování
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu jakožto odpovČdnosti objektivní, tj. bez ohledu
na zavinČní zamČstnavatele. Rozdíl oproti odpovČdnosti zamČstnance za škodu je tedy
na první pohled zcela zĜejmý, neboĢ konstrukce odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu
nezahrnuje prvek zavinČní jako je tomu u odpovČdnosti zamČstnance za škodu.
Dokonce v souvislosti s odpovČdností zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a
nemocech z povolání, za podmínek ustanovení § 368 ZP, nemá zamČstnavatel možnost
zprostit se své odpovČdnosti. V tČchto pĜípadech se jedná o tzv. absolutní objektivní
odpovČdnost, která je nejpĜísnČjší formou odpovČdnosti z pohledu pĜedpokladu
zavinČní.
TĜetím, charakteristickým rysem odlišujícím odpovČdnost zamČstnavatele za
škodu od odpovČdnosti zamČstnance za škodu, je neexistence limitace náhrady škody,
kterou je zamČstnavatel v dĤsledku vzniklé škody povinen uhradit zamČstnanci.
OdpovČdnost zamČstnavatele lze, obdobnČ jako je tomu u odpovČdnosti
zamČstnance za škodu, pojímat dle rĤzných kritérií do nČkolika samostatných skupin.
V prvé ĜadČ mĤžeme tuto odpovČdnost dČlit podle zákonných pĜedpokladĤ vzniku
tČchto odpovČdnostních vztahĤ, a to na obecnou a zvláštní odpovČdnost.
Obecná odpovČdnost je upravena ustanoveními § 265 ZP. Zvláštní druhy
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu jsou pak upraveny v rámci ZP, s ohledem na
vývoj právní úpravy po 1.1.2007, stále na nČkolika místech. OdpovČdnost
zamČstnavatele pĜi odvracení škody a odpovČdnost na odložených vČcech jsou upraveny
v þásti jedenácté, hlavČ tĜetí, spoleþnČ s obecnou odpovČdností zamČstnavatele za
škodu. Naproti tomu odpovČdnost za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech
z povolání je upravena v þásti þtrnácté, hlavČ prvé nazvané pĜechodná ustanovení, díl
prvý ZP. ZaĜazení tohoto druhu zvláštní odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu až do
pĜechodných ustanovení souviselo s pĜijetím zcela nového ZoÚPZ, již v roce 2006.
ZoÚPZ totiž pĜevádí problematiku odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi
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pracovních úrazech a nemocech z povolání do systému sociálního zabezpeþení152. Jeho
úþinnost mČla historicky nastat již k 1.1.2008, pĜiþemž tím by logicky došlo ke zrušení
právní úpravy odpovČdnosti za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání v
pĜechodných ustanoveních ZP, neboĢ úþinností ZoÚPZ by se stala obsolentními. Do
dnešního dne, tj. celých šest let, však nebyla na odborné, ale i politické pĤdČ shoda nad
otázkou úþinnosti tohoto zákona jako celku, a tak je v souþasné dobČ úþinných pouze
nČkolik ustanovení.
Z hlediska právní konstrukce mĤžeme odpovČdnost zamČstnavatele za škodu
charakterizovat jako odpovČdnost objektivní, pĜiþemž tato konstrukce platí jak pro
obecnou, tak pro zvláštní odpovČdnost zamČstnavatele za škodu153. ObecnČ lze snad jen
Ĝíci, že zvláštní odpovČdnost zamČstnavatele za škodu mĤže nastat i v pĜípadČ, kdy
zamČstnavatel žádnou svoji zákonnou povinnost neporušil, a pĜesto došlo u
zamČstnance ke škodČ, tj. jde o sankci za škodní událost. U obecné odpovČdnosti
zamČstnavatele je pak sankce vázána na porušení povinnosti, nikoli pouze
zamČstnavatele, ale dokonce i pouze tĜetí osoby. Na takto relativnČ pĜísnou právní
úpravu odpovČdnosti zamČstnavatele pamatuje ustanovení § 270 ZP, v nČmž jsou
stanoveny podmínky, za kterých se pomČrnČ omezí odpovČdnost zamČstnavatele za
škodu, a to jak pĜi obecné odpovČdnosti, tak pĜi odpovČdnosti za škodu vzniklou
zamČstnanci pĜi odvracení škody þi odpovČdnosti za škodu na odložených vČcech.
Výjimku z

výþtu tČchto druhĤ odpovČdností zamČstnavatele za škodu tvoĜí

odpovČdnost zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání,
která má svoji speciální úpravu liberace v § 367 ZP. Této problematice se budu vČnovat
podrobnČji v následujících kapitolách vČnovaných jednotlivým druhĤm odpovČdnosti
zamČstnavatele za škodu.

152
153

BċLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, str. 415, marg. þ. 651
OdlišnČ je tomu v právu obþanském (podle OZ), kde jsou zvláštní druhy odpovČdnosti vždy založeny
na objektivním principu (tj. bez ohledu na zavinČní) a obecná odpovČdnost je založena na principu
subjektivním (tj. založena na zavinČní). ŠVESTKA, J., DVOěÁK, J. a kol. Obþanské právo hmotné
2. Praha: Wolters Kluwer ýR a.s., 2009, str. 382-385
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Na základČ shora uvedené obecné charakteristiky rozlišujeme jednotlivé druhy
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu:
a) obecná odpovČdnost zamČstnavatele za škodu (§ 265 ZP)
b) zvláštní odpovČdnost zamČstnavatele za škodu
i.

odpovČdnost za škodu vzniklou zamČstnanci pĜi odvracení škody
(§ 266 ZP),

ii.

odpovČdnost za škodu na odložených vČcech (§ 267 ZP),

iii.

odpovČdnost za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání
(§ 365 a násl. ZP).

O jednotlivých druzích odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu bude pojednáno
níže v samostatných kapitolách.

6.2. Obecná odpovČdnost zamČstnavatele za škodu
Obecná

odpovČdnost

je

koncipována

subsidiárnČ

ke

všem

ostatním

odpovČdnostem zamČstnavatele za škodu. Z toho lze dovodit, že vznikne-li zamČstnanci
škoda a nebyly pĜi vzniku této škody splnČny pĜedpoklady pro vznik odpovČdnosti
podle

ustanovení

upravujících

nČkterou

ze

zvláštních

druhĤ

odpovČdností

zamČstnavatele, bude nezbytné zkoumat, nemohlo-li dojít alespoĖ k naplnČní
pĜedpokladĤ pro vznik obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu podle ZP.
Jak bylo uvedeno výše, je obecná odpovČdnost zamČstnavatele za škodu
založena na principu objektivním, tzn. že není rozhodující, zda osoba, jež zpĤsobila
zamČstnanci škodu, jednala zavinČnČ nebo bez vlastního zavinČní, anebo jednala-li proti
dobrým mravĤm.
Tato odpovČdnost je koncipována jako „bezlimitní“, pokud se jedná o výši
náhrady škody. Není zde možná exkulpace ani deliberace zamČstnavatele, a proto ZP
pĜipouští urþitou korekci v podobČ ustanovení § 270 ZP, který stanoví možnost
zamČstnavatele pomČrnČ omezit míru své odpovČdnosti, prokáže-li, že škoda byla
zavinČna rovnČž poškozeným zamČstnancem. V tomto pĜípadČ však zamČstnavatel nese
tíhu dĤkazního tvrzení i dĤkazního bĜemene. Toto ustanovení vyjadĜuje pouze
spoluodpovČdnost zamČstnance za škodu, nikoli tedy zprošĢovací dĤvod, pokud se na
jejím vzniku porušením svých povinností též podílel, a to v jakékoli formČ. Obecný
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úvod o této odpovČdnosti lze tak uzavĜít s tím, že v pĜípadČ obecné odpovČdnosti za
škodu se jedná o bezvýhradnou odpovČdnost zamČstnavatele zpĤsobenou porušením
právních povinností, která je omezena pouze spoluodpovČdností poškozeného
zamČstnance.
Obecná odpovČdnost zamČstnavatele za škodu je upravena zejména ustanovením
§ 265 ZP, pĜiþemž odst. 1 a 2 vymezují tuto odpovČdnost pozitivnČ. Naproti tomu odst.
3 tohoto ustanovení vymezuje odpovČdnost zamČstnavatele negativním zpĤsobem.
Podle prvého odstavce odpovídá zamČstnavatel za škodu, která vznikla jeho
zamČstnanci pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním, a to porušením
právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravĤm. V tČchto
pĜípadech není pro vznik odpovČdnosti zamČstnavatele rozhodující, zda došlo ke
zmínČným porušením pĜímo zamČstnavatelem, jeho zamČstnanci þi tĜetí osobou154.
Podle druhého odstavce odpovídá zamČstnavatel zamČstnanci za škodu, kterou
mu zpĤsobili zamČstnanci jednající jeho jménem porušením právních povinností
v rámci plnČní pracovních úkolĤ u zamČstnavatele, avšak zde již nemusí být splnČna
podmínka souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ pĜi vzniku škody (napĜ. zamČstnavatel
poruší svoji povinnost tím, že odmítne zamČstnanci pĜi skonþení pracovního pomČru
vydat potvrzení o zamČstnání155). Porušením právních povinností se rozumí nejen
porušení obecnČ závazných právních pĜedpisĤ, ale i napĜ. porušení povinností dle
vnitĜních pĜedpisĤ zamČstnavatele, pracovního Ĝádu þi dohody uzavĜené se
zamČstnancem, popĜ. kolektivní smlouvy. ObdobnČ jako je tomu u porušení právní
povinnosti zamČstnanci zamČstnavatele, je tĜeba pĜistupovat k jednání zamČstnancĤ
proti dobrým mravĤm, ze kterých mĤže vzniknout škoda jiným zamČstnancĤm téhož
zamČstnavatele, a to i pĜesto, že se nejedná o chování upravené právní normou þi
dohodou úþastníkĤ právního vztahu. Podstatné je, že právní norma, tj. ZP spojuje
s porušením obecnČ pĜijímaného modelu chování právní následky.

154
155

S III, s.82
21 Cdo 1491/2002
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Na základČ shora uvedené charakteristiky odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu
lze dospČt k následujícím pĜedpokladĤm obecné odpovČdnosti zamČstnavatele:
a) vznik škody na stranČ zamČstnance (pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo
v pĜímé souvislosti s ním),
b) porušení právních povinností nebo úmyslné jednání proti dobrým mravĤm, a
to zamČstnavatelem, zamČstnanci nebo dokonce i tĜetími osobami a
c) pĜíþinná souvislost mezi vznikem škody a porušením právních povinností.
KromČ pozitivního vymezení odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu uvádí ZP
v ustanovení § 265 odst. 3 též negativní vymezení. OdpovČdnost zamČstnavatele za
škodu je podle tohoto ustanovení vylouþena u škody na dopravním prostĜedku, kterého
použil zamČstnanec pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním a též za
škodu, která vznikne na náĜadí, zaĜízeních a pĜedmČtech zamČstnance potĜebných pro
výkon práce, pokud je použil bez výslovného souhlasu zamČstnavatele. Tato výluka se
však již nevztahuje na odpovČdnost zamČstnavatele za újmu na zdraví, která by vznikla
zamČstnanci pĜi použití takového dopravního prostĜedku.
Pojmy „dobré mravy“ a „plnČní pracovních úkolĤ þi pĜímá souvislost s ním“
byly vysvČtleny již výše v kapitole 4.4. a 4.5. této práce.

6.2.1. Rozsah náhrady škody
Vznikla-li zamČstnanci škoda, za kterou odpovídá zamČstnavatel podle
ustanovení o obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu, vychází se pĜi pĜiznávání
náhrady za takto vzniklou škodu z ustanovení § 268 odst. 1 a § 269 ZP.
Pokud byla škoda zpĤsobena z nedbalosti, je zamČstnavatel povinen nahradit
skuteþnou škodu. PĜíkladem, kdy je takto zamČstnavatelem hrazena skuteþná škoda, je
neplatné rozvázání pracovního pomČru zamČstnavatelem, neboĢ mzda þi plat slouží
zásadnČ k hmotnému zabezpeþení potĜeb zamČstnance. To platí i pro pĜípadné
zhodnocení úspor odložených ze mzdy þi platu.
Byla-li škoda zpĤsobena úmyslnČ, aĢ zamČstnavatelem þi osobami, za které
zamČstnavatel odpovídá, mĤže zamČstnanec požadovat i náhradu jiné škody. Takovou
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situací mĤže být oþekávané zvýšení mzdy þi platu, které v dĤsledku škodné události
nemohlo nastat. Rozdíl mezi stávající mzdou þi platem a vyšší mzdou þi platem, na
kterou mČl zamČstnanec nárok, pokud by škodní událost nenastala, bude právČ jinou
škodou, neboĢ se bude jednat o ušlý majetkový prospČch, ke kterému u poškozeného
nemohlo dojít vlivem škodní události.
Zcela jinou a odlišnou situací je vymáhání škody, která vznikla na zdraví
zamČstnance, ale protože nebyly splnČny podmínky pro vznik zvláštní odpovČdnosti
zamČstnavatele, je nezbytné zkoumat, zda se nemohou uplatnit ustanovení o obecné
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu. Dojdeme-li k závČru, že jsou splnČny podmínky
pro použití ustanovení § 265 ZP o obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu, bude
se vždy jednat o specifický pĜípad obecné odpovČdnosti – tzv. smíšenou odpovČdnost.
PĜesto, že budeme posuzovat splnČní podmínek pro vznik obecné odpovČdnosti,
budeme pĜi pĜiznávání náhrady škody aplikovat pravidla uvedená v ustanovení § 369 a
násl. ZP (podrobnČji v kapitole 6.3.3. této práce) s tou výjimkou, že zvláštní složku
náhrady za škodu – jednorázové odškodnČní pozĤstalých [§ 375 odst. 1 písm. d) ve
spojení s § 378 ZP] nelze v tomto pĜípadČ pĜiznat.
Pro urþení výše náhrady škody na vČci se dle ustanovení § 272 ZP vychází z
ceny vČci v dobČ poškození nebo ztráty. Takovou cenou se rozumí obvyklá cena vČci, tj.
cena vČci v místČ a þase, kde a kdy škoda na vČci vznikla. Zejména se pĜihlíží k tomu,
aby si poškozený mohl poĜídit za poskytnutou náhradu jinou takovou vČc, pĜiþemž je
nutné pĜihlédnout i k opotĜebení vČci v dobČ vzniku škody. Zpravidla bude možné
obvyklou

cenu

vČci

stanovit

dohodou

mezi

poškozeným

zamČstnancem

a

zamČstnavatelem. Nebude-li to však možné, bude nezbytný znalecký posudek. ZásadnČ
není možné pĜi stanovení výše škody na vČci vycházet napĜ. z úþetní evidence (cena pro
urþení reálné reprodukce majetku úþetní jednotky), neboĢ skuteþná cena vČci bude vždy
zpravidla vyšší. Zcela výjimeþnČ, a to pro rozpor s dobrými mravy, bude možné
vycházet i z jiné ceny vČci, než ceny v dobČ vzniku škody156.

156

25 Cdo 1706/2002
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6.3. Zvláštní odpovČdnost zamČstnavatele za škodu
6.3.1. OdpovČdnost pĜi odvracení škody
Tato zvláštní odpovČdnost je velmi úzce spjata se zakroþovaní povinností
zamČstnancĤ podle § 249 odst. 2 ZP a bylo o ní pojednáno v samostatné kapitole 4.2.
vČnované prevenci a pĜedcházení škodám.
Podle ustanovení § 266 ZP odpovídá zamČstnavatel za vČcnou škodu, kterou
utrpČl zamČstnanec pĜi odvracení škody hrozící zamČstnavateli nebo nebezpeþí
hrozícího životu nebo zdraví, pokud škoda nevznikla úmyslným jednáním zamČstnance
a zamČstnanec si poþínal zpĤsobem pĜimČĜeným okolnostem.
Na základČ shora uvedeného mĤžeme dovodit níže uvedené pĜedpoklady vzniku
této zvláštní odpovČdnosti:
a) vznik vČcné škody u zamČstnance, resp. vznik úþelnČ vynaložených nákladĤ
pĜi odvracení hrozící škody, kterou zamČstnanec úmyslnČ nevyvolal,
b) zamČstnanec pĜimČĜeným zpĤsobem plnil povinnost bezodkladnČ zakroþit
k odvrácení hrozící škody zamČstnavateli a
c) pĜíþinná souvislost mezi vznikem vČcné škody, resp. úþelnČ vynaloženými
náklady a plnČním povinnosti bezodkladnČ zakroþit proti hrozící škodČ.
PĜednČ je nutné uvést, že podmínkou vzniku této odpovČdnosti není zamezení
vzniku škody ze strany zamČstnance. Postaþuje, že se zamČstnanec o odvrácení škody
alespoĖ pokusil, a pĜi tomto jednání mu vznikla vČcná škoda þi úþelnČ vynaložené
náklady. PĜi posuzování úþelnosti vynaložených nákladĤ bude nutné vycházet vždy
z konkrétního pĜípadu a možností postupu zamČstnance v dané situaci.
ObdobnČ jako tomu bude pĜi posuzování úþelnosti vynaložených nákladĤ, bude
nutné postupovat i pĜi hodnocení pĜimČĜenosti jednání zamČstnance pĜi odvracení
hrozící škody, neboĢ tyto dvČ podmínky spolu bezpochyby velmi úzce souvisí. Nebojím
se Ĝíci, že v nČkterých pĜípadech bude druhá podmínka pĜedpokladem prvé. Vždy však
bude tĜeba hodnotit nastalou situaci z objektivních hledisek, s ohledem na konkrétní
okolnosti pĜípadu jako jsou kvalifikace a zkušenosti zamČstnance, míra bezodkladnosti
zákroku, použité prostĜedky k odvrácení škody a v neposlední ĜadČ též hledisko jednání
zamČstnance v souladu s dobrými mravy.
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PĜi posuzování otázky, v jaké míĜe je zamČstnavatel odpovČdný za vzniklou
škodu, je nezbytné aplikovat ustanovení § 270 ZP, shodnČ jako tomu bylo u obecné
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu. Prokáže-li totiž zamČstnavatel, že škodu zavinil
porušením právních povinností nebo dokonce úmyslným jednáním proti dobrým
mravĤm i zamČstnanec, kterému takto škoda vznikla, odpovČdnost zamČstnavatele se
v tomto rozsahu pomČrnČ omezí. Ze samé konstrukce pĜedpokladĤ vzniku této
odpovČdnosti lze dovodit, že pomČrné omezení odpovČdnosti zamČstnavatele mĤže
nastat pouze v pĜípadČ nedbalostního zavinČní zamČstnance.
Podle ustanovení § 266 odst. 2 ZP je zamČstnanec oprávnČn u zamČstnavatele
uplatnit i nárok na náhradu škody, pokud odvracel byĢ i jen nebezpeþí hrozící životu þi
zdraví, avšak jen za podmínky, že by za škodu odpovídal zamČstnavatel.
Nárok na náhradu škody není možné dle pĜedchozích ustanovení pĜiznat
zamČstnanci, který odvracel škodnou událost, kterou vyvolal svým úmyslným jednáním,
a to i v pĜípadČ, že by si následnČ poté poþínal pĜimČĜenČ okolnostem.
PĜestože se jedná u zamČstnavatele o objektivní odpovČdnost, je pouze na
zamČstnanci, aby prokázal všechny pĜedpoklady pro vznik odpovČdnosti zamČstnavatele
pĜi odvracení škody. V souvislosti s ustanovením § 266 odst. 2 ZP však budou na
zamČstnance kladeny ještČ vyšší nároky, neboĢ bude muset prokázat nejen obecné
pĜedpoklady pro vznik škody podle § 266 odst. 1 ZP, ale i skuteþnost, že by za škodu
v daném pĜípadČ odpovídal zamČstnavatel.
ZávČrem lze uvést, že mohou nastat i situace, kdy zamČstnanec pĜi odvracení
škody utrpí úraz a v takových pĜípadech již bude zamČstnavatel odpovČdný podle
ustanovení o odpovČdnosti pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání. V takové
situaci je však za podmínek uvedených v ustanovení § 368 ZP vylouþeno, aby se
zamČstnavatel zprostil své odpovČdnosti v jakémkoli rozsahu.
Výjimkou, kdy zamČstnanec nebude povinen zakroþit k odvrácení škody hrozící
zamČstnavateli, a je tedy pouze na jeho uvážení, zda zakroþí þi nikoli, je pĜípad, kdy
zamČstnanci v zakroþení brání dĤležitá okolnost nebo pokud by tím vystavil vážnému
ohrožení sebe, ostatní zamČstnance þi osobu blízkou157.
157

§ 116 OZ (§ 22 odst. 1 NOZ)
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6.3.1.1 Rozsah náhrady škody
Rozsah náhrady škody, kterou je zamČstnavatel povinen uhradit, se Ĝídí shodnČ
jako u obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu ustanoveními § 268 a § 269 ZP.
ZamČstnavatel je povinen hradit zamČstnanci skuteþnou škodu. V pĜípadČ, že škodu
zavinil úmyslnČ, mĤže zamČstnanec požadovat i náhradu jiné škody. Škodu je povinen
zamČstnavatel nahradit v penČzích, pokud ji neodþiní uvedením v pĜedešlý stav.
PodrobnČji bylo pojednáno o náhradČ škody ve shodném rozsahu v kapitole 6.2.1., o
obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu, s tím, že náhrada úþelnČ vynaložených
nákladĤ bude skuteþnou škodou, která zamČstnanci vznikla v souvislosti s odvracením
škody.

6.3.2. OdpovČdnost na odložených vČcech
OdpovČdnost na odložených vČcech je opČt jedním ze zvláštních druhĤ
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu. Podstatou odpovČdnosti zamČstnavatele podle
ustanovení § 267 ZP je, že zamČstnatel nesplnil nebo porušil svoji povinnost zajistit
v souladu s § 226 ZP bezpeþnou úschovu svrškĤ a osobních pĜedmČtĤ, které
zamČstnanci obvykle nosí do zamČstnání. ZamČstnavatel podle ustanovení § 267 ZP
odpovídá zamČstnanci za škodu na vČcech, které se obvykle nosí do práce, a které si
zamČstnanec odložil pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním na
místČ k tomu urþeném þi obvyklém (místo, kam se obvykle za Ĝádného provozu
zamČstnavatele vČci odkládají). Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o objektivní
odpovČdnost (tzv. odpovČdnost za výsledek), kdy není rozhodující, zda škoda vznikla
zavinČním nebo porušením povinností zamČstnavatele. PĜestože je odpovČdnost podle §
267 ZP objektivní odpovČdností zamČstnavatele, je možné i v tomto pĜípadČ aplikovat
ustanovení § 270 ZP o pomČrném omezení odpovČdnosti zamČstnavatele, pokud se
prokáže, že poškozený zamČstnanec sám spoluzavinil vznik škody na odložených
vČcech.
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PĜedpoklady odpovČdnosti jsou tedy následující:
a) vznik škody na vČcech zamČstnance odložených u zamČstnavatele
v souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ þi v pĜímé souvislosti s ním,
b) odložení vČcí na místČ k tomu urþeném nebo na místČ, kam se obvykle u
zamČstnavatele odkládají a
c) ohlášení vzniku škody zamČstnavateli.
OdpovČdnost

zamČstnavatele se

vztahuje na vČci,

které

zamČstnanci

v souvislosti s výkonem práce u zamČstnavatele odložili a které nemČli ve své dispozici,
tzn. že doþasnČ ztratili možnost na nČ dohlížet a peþovat o nČ. V praxi se lze nČkdy
v souvislosti s touto odpovČdností setkat s vyvČšeným prohlášením zamČstnavatele:
„zamČstnavatel za odložené vČci neodpovídá“. Takové prohlášení zamČstnavatele není
vĤþi zamČstnancĤm úþinné, neboĢ zamČstnavatel se nemĤže své odpovČdnosti zprostit
pouhým

jednostranným

prohlášením.

Obdobným

zdánlivým

zproštČním

se

odpovČdnosti zamČstnavatele by bylo prohlášení zamČstnance þi dohoda zamČstnavatele
a zamČstnance o tom, že zamČstnanec nebude v pĜípadČ takové škodné události
uplatĖovat u zamČstnavatele nárok na náhradu škody. Takové prohlášení þi ujednání by
bylo neplatné podle ustanovení § 19 písm. e) a f) ZP158.
SouþasnČ s výkladem o pĜedpokladech této odpovČdnosti je nezbytné pojednat o
tom, co se rozumí škodou na odložených vČcech, místem obvyklým k odkládání vČcí,
odložením vČcí pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním.
PĜednČ se tedy škodou na odložených vČcech rozumí poškození, zniþení, ale
nejþastČji se bude jednat o ztrátu vČcí. PĜesto, že je zamČstnavatel povinen podle § 226
ZP zajistit pouze bezpeþnou úschovu svrškĤ a osobních pĜedmČtĤ, které zamČstnanci
obvykle do zamČstnání nosí, vztahuje se jeho odpovČdnost na všechny vČci, které
zamČstnanci vnesou do zamČstnání.

158

§ 580 a § 588 NOZ a § 4a odst. 4 ZP, ve znČní zákona þ. 303/2013 Sb. (s úþinností od 1.1.2014);
ŠTANGOVÁ, V., ZACHARIÁŠ, J. Nad pracovnČprávními vztahy, 1. vydání, Orac, Praha 1997, str.
117
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Z hlediska této odpovČdnosti, oproti znČní § 226 ZP znaþnČ rozšíĜené, však
mĤžeme vČci dČlit na vČci:
a) které se do zamČstnání obvykle nosí,
b) které se obvykle do zamČstnání nenosí a nebyly zamČstnavatelem pĜevzaty
do zvláštní úschovy, a
c) které se obvykle do zamČstnání nenosí, ale zamČstnavatel je pĜevzal do
zvláštní úschovy.
Posouzení, zda se jedná o vČci, které se obvykle do zamČstnání nosí þi nikoli,
musí být založeno na objektivních kriteriích, nikoliv na subjektivním posouzení
poškozeného zamČstnance þi naopak odpovČdného zamČstnavatele.
Za obvyklé vČci mĤžeme považovat pĜedevším odČvy, obuv, hodinky, mobilní
telefony, snubní prsteny, kabelky, menší obnosy penČz, ale i jízdní kolo zamČstnance aj.
PĜi posuzování charakteru jednotlivých vČcí je nutné pĜihlížet i k jiným objektivním
podmínkám, napĜ. k roþní dobČ, poþasí þi zdraví zamČstnance. Již dĜívČjší judikatura
dovodila, že takovou vČcí bude i vyplacená mzda þi plat zamČstnance, pokud bude dána
místní a þasová souvislost s výplatním dnem a u zamČstnavatele dochází k této výplatČ
na pracovišti159. Na druhé stranČ však z judikatury vyplývá, že osobní automobil nelze
sice považovat za obvyklý dopravní prostĜedek k cestČ do zamČstnání a zpČt, avšak
nelze ani vylouþit odpovČdnost zamČstnavatele podle ustanovení § 268 odst. 2 ZP za
škodu vzniklou na automobilu, který zamČstnanec umístil v objektu zamČstnavatele pĜi
plnČní pracovních úkolĤ þi v pĜímé souvislosti s ním, a to na místČ urþeném
zamČstnavatelem nebo na místČ, kde se u zamČstnavatele automobily obvykle
umísĢují160.
Místem urþeným k odkládání vČcí se rozumí jakékoli místo zpĤsobilé sloužit
dostateþnČ tomuto úþelu s tím, že urþení takového místa je vČcí zamČstnavatele (napĜ.
urþením v pracovním Ĝádu, dle pokynu vedoucího zamČstnance nebo pĜedáním klíþkĤ
od skĜíĖky apod.). Bylo-li místo k odkládání vČcí zamČstnavatelem pĜesnČ urþeno je
povinností zamČstnancĤ odkládat vČci na tomto místČ. Pokud by odložili vČci na jiném

159
160

S IV str. 982
NS ýSR 5 Cz 15/76 (R 39/1979)

98

místČ, zamČstnavatel by v takovém pĜípadČ neodpovídal za škodu na vČcech, aþkoli by
šlo o místo vhodnČjší.
Není-li takto místo k odkládání vČcí urþeno, mohou si takové místo urþit sami
zamČstnanci, neboĢ u každého zamČstnavatele musí být takové místo zĜízeno. Pokud
zamČstnavatel neurþí místo k odkládání vČcí, odpovídá za škodu vzniklou na
odložených vČcech, jestliže na nich došlo ke škodČ na místČ, kam se takové vČci za
Ĝádného provozu u zamČstnavatele odkládají. NicménČ po zamČstnanci lze v takových
pĜípadech požadovat jistou míru obezĜetného chování, které spoþívá v Ĝádné péþi o své
vČci (napĜ. spoléhal-li by zamČstnanec ze své lehkovážnosti, že ponecháním šperku þi
mobilního telefonu na pracovním stole, které však mĤže mít za bČžných podmínek u
sebe, nemĤže dojít ke škodní události, mohlo by být jeho lehkovážné jednání dĤvodem
pro pomČrné omezení odpovČdnosti zamČstnavatele).
Odložením vČcí u zamČstnavatele by zamČstnanec nemohl argumentovat
v pĜípadČ, kdy by došlo ke škodČ na tČchto vČcech a ukázalo by se, že odložil vČci u
zamČstnavatele jenom proto, že je nemá doþasnČ, v dané chvíli, kde uložit nebo je po
delší dobu skladuje u zamČstnavatele, aniž ten by o této skuteþnosti vČdČl. Takové
pĜípady odložení vČcí zcela zĜejmČ nenaplĖují požadavek zákona, aby se jednalo o
odložení vČcí pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním.
Posledním pĜedpokladem pro vznik odpovČdnosti na odložených vČcech je
splnČní povinnosti ze strany zamČstnance a Ĝádné a vþasné oznámení vzniku škody
zamČstnavateli. Zpravidla bude zamČstnanec tuto skuteþnost sdČlovat svému vedoucímu
zamČstnanci, a to bez zbyteþného odkladu poté, co zjistí vznik škody (nejþastČji ztrátu
vČci), nejpozdČji je k tomu povinen dle § 267 odst. 2 ZP do 15 dnĤ ode dne, kdy se
zamČstnanec o škodČ dovČdČl. Jedná se však o lhĤtu prekluzivní, jejímž marným
uplynutím nárok zamČstnance na náhradu škody zaniká v souladu s § 268 odst. 3 ZP.
Nutno však upozornit, že se jedná o lhĤtu k oznámení, která není totožná se lhĤtou pro
uplatnČní práva na náhradu škody, pro kterou platí obecná promlþecí lhĤta.
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ZávČrem lze k tomuto druhu zvláštní odpovČdnosti zamČstnavatele konstatovat,
že jeho znaþnČ pĜísná konstrukce je alespoĖ z þásti zmírnČna povinností zamČstnance
prokázat skuteþnost, že na jeho odložených vČcech u zamČstnavatele vznikla škoda.

6.3.2.1 Rozsah náhrady škody
Pro rozsah náhrady škody je dĤležité kriterium rozdČlení vČcí podle toho, zda se
vČci obvykle do zamČstnání nosí þi nikoli. U vČcí, které se obvykle do zamČstnání nosí,
odpovídá zamČstnavatel bez omezení. Dojde-li však ke škodČ na vČcech zamČstnance,
které se do zamČstnání obvykle nenosí a souþasnČ je zamČstnavatel nepĜevzal do
zvláštní úschovy, odpovídá zamČstnavatel za vzniklou škodu pouze do þástky 10.000,Kþ dle ustanovení § 268 odst. 2 vČta prvá ZP. Zpravidla se bude jednat o vČtší þástky
penČz, šperky a jiné cennosti. Pokud se však zjistí, že škodu na takových vČcech
zpĤsobil jiný zamČstnanec zamČstnavatele, nebo že došlo ke škodČ na takových vČcech,
které pĜevzal zamČstnavatel do zvláštní úschovy, je zamČstnavatel povinen nahradit
zamČstnanci škodu v plné výši.

6.3.3. OdpovČdnost za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání
Úvodem pojednání o tomto druhu zvláštní odpovČdnosti zamČstnavatele si
dovolím struþnČ nastínit dosud neukonþený vývoj právní úpravy této problematiky.
Vrátíme-li se tedy proti proudu þasu pĜed datum 1.1.2007, byla odpovČdnost
zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání upravena od
1.1. 1966 v ustanoveních § 190 a násl. StZP. Dalo by se hovoĜit o tom, že problematika
této odpovČdnosti zamČstnavatele byla zakotvena v „Ĝádných“ ustanoveních StZP.
V prĤbČhu roku 2006 však došlo k pĜijetí ZP, který již pĜedpokládal pĜijetí
dalších právních norem navazujících na zmČny zamýšlené v souvislosti s jeho pĜijetím,
zejména v oblasti odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a
nemocech z povolání, jež byla doposud upravena pĜímo v zákoníku práce a jež mČla být
vyþlenČna do samostatného zákona podle § 275 ZP. Tímto samostatným zákonem byl,
v souvislosti s pĜijetím ZP, mimo jiných pĜijatých právních norem, zcela nový ZoÚPZ.
Vzhledem k tomu, že se zcela pĤvodnČ poþítalo s úþinností zákona o úrazovém pojištČní
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zamČstnancĤ již od 1.1.2008, což s ohledem na technickou nároþnost pĜesunu agendy
úrazového pojištČní nebylo ze strany ýSSZ možné zajistit, došlo nejprve k odložení
úþinnost ZoÚPZ k 1.1.2010. Problematika odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi
pracovních úrazech a nemocech z povolání byla právČ s odkazem na pĜedpokládanou
shora uvedenou úþinnost ZoÚPZ doþasnČ zaĜazena již pouze do pĜechodných
ustanovení ZP (§ 365 a násl. ZP). Neustálé pochybnosti vládních þinitelĤ a našich
zákonodárcĤ ohlednČ nové úpravy této problematiky, jež bezpochyby souvisí i s jinými
právními pĜedpisy, však vyústily k postupnému odkládání úþinnosti ZoÚPZ161.
V souþasnČ dobČ je úþinnost ZoÚPZ odložena ke dni 1.1.2015, aþkoli není
vylouþeno, že jeho úþinnost bude opČt odložena nebo dokonce budou pokusy o jeho
zrušení tak, jak tomu bylo v uplynulých dvou letech.
Nyní po krátkém exkurzu do nejbližší historie právní úpravy bych se vrátil
k souþasné úpravČ odpovČdnosti za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech
z povolání.
Právní úprava odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a
nemocech z povolání, byĢ je upravena pouze v pĜechodných ustanoveních ZP, je jednou
z nejpodstatnČjších, nejpodrobnČjších a souþasnČ i nejrozsáhlejších úprav, pokud jde o
odpovČdnost zamČstnavatele za škodu, ale i odpovČdnost za škodu v pracovním právu.
PĜestože k pracovním úrazĤm þi nemocem z povolání dochází ménČ þasto než k jiným
škodám, je význam této odpovČdnosti zamČstnavatele dán zejména tím, že újma
(škoda), která mĤže zamČstnanci vzniknout v dĤsledku jeho pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání, mĤže mít zcela zásadní negativní dopad na kvalitu jeho dalšího
života, jeho rodiny nebo i dalších osob, které jsou na poškozeném zamČstnanci
existenþnČ závislé. V kontextu výše uvedeného mĤžeme hovoĜit o tom, že právní úprava
odpovČdnosti zamČstnavatele v tomto pĜípadČ spíše pouze zmírĖuje závažné následky
pracovních úrazĤ þi nemocí z povolání, neboĢ v ĜadČ pĜípadĤ (zejména v pĜípadech
trvalé invalidity þi dokonce smrti) se nedá taková újma reparovat v plném rozsahu
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Úþinnost zákona þ. 266/2006 Sb, o úrazovém pojištČní zamČstnancĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
byla postupnČ odkládána, a to k 1.1.2013 a v souþasné dobČ se pĜedpokládá nabytí úþinnosti
k 1.1.2015
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penČzi, a to i pĜesto, že se v posledních letech zmČnila výše nČkterých náhrad162
spojených s pracovními úrazy, resp. se rozšíĜil seznam nemocí z povolání163.
Tato odpovČdnost zamČstnavatele je dalším druhem tzv. objektivní odpovČdnosti
zamČstnavatele za škodu, a to odpovČdnosti za výsledek. To vyplývá z ustanovení § 366
odst. 4 ZP (ve spojení s § 366 odst. 1 a 2 ZP), podle kterého je zamČstnavatel povinen
uhradit škodu i v pĜípadČ, kdy dodržel povinnosti, které vyplývají z právních a ostatních
pĜedpisĤ k zajištČní BOZP, pokud se své odpovČdnosti nezprostí z þásti nebo zcela
z dĤvodĤ taxativnČ uvedených v ustanovení § 367 ZP.
Na základČ shora uvedeného mĤžeme dovodit následující pĜedpoklady této
odpovČdnosti:
a) existence pracovního úrazu nebo nemoci z povolání,
b) vznik škody na stranČ zamČstnance a
c) pĜíþinná souvislost mezi pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a
vznikem škody.
Prvým pĜedpokladem je tedy existence poškození zdraví buć ve formČ úrazu,
nebo nemoci z povolání. Pojem pracovního úrazu, který dĜíve vymezovala pouze
judikatura164, je již v ZP pĜímo definován v ustanovení § 380 odst. 1 ZP, který se
zásadním zpĤsobem neodchyluje od výkladu uvedeného v této, ale i pozdČjší judikatuĜe
(viz níže). NicménČ zákonný text není obsahovČ tak široký, neboĢ nepostihuje pĜípady,
kdy zevní vlivy nemusí být náhlé a násilné, a postaþuje, je-li pĜi nich zamČstnanec
nucen náhle zvýšit svoji námahu zpĤsobem nepĜimČĜeným jeho obvyklým tČlesným
možnostem. Taková tČlesná námaha musí být pĜíþinnou následku, který se odškodĖuje,
avšak nemusí se jednat o pĜíþinu jedinou. Je dostateþné, pokud bude pouze jednou
z pĜíþin negativního následku, avšak musí se jednat o pĜíþinu podstatnou, zásadní.
Pracovním úrazem se tedy rozumí poškození zdraví nebo smrt zamČstnance, ke
kterému došlo nezávisle na jeho vĤli krátkodobým, náhlým a násilným pĤsobením
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Srov. § 200 StZP a § 378 ZP
NapĜ. naĜízení vlády þ. 114/2011 Sb., kterým se mČní naĜízení vlády þ. 290/1995 Sb., kterým se
stanoví seznam nemocí z povolání
R 27/1962, R 1/1963
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zevních vlivĤ pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním165. Ustanovení
§ 380 odst. 2 ZP pak rozšiĜuje odpovČdnost zamČstnavatele i v pĜípadech, kdy
zamČstnanec utrpí pracovní úraz pro plnČní pracovních úkolĤ.
Negativní vymezení pracovního úrazu obsahuje ustanovení § 380 odst. 3 ZP,
které stanoví, že pracovním úrazem není úraz, který se zamČstnanci pĜihodil na cestČ do
zamČstnání a zpČt. Toto ustanovení tak nepĜímo odkazuje na ustanovení § 387 odst. 1
ZP, které definuje pojem „cesta do zamČstnání a zpČt“, o nČmž bylo podrobnČji
pojednáno v souvislosti s výkladem § 273 a § 274 ZP v kapitole 4.5.
PĜestože o pojmech „plnČní pracovních úkolĤ“ a „pĜímá souvislost s ním“ bylo
podrobnČ pojednáno již v kapitole 4.5. této práce, je nezbytné na tomto místČ zmínit tu
skuteþnost, že pojmy „plnČní pracovních úkolĤ“ þi „pĜímá souvislost s ním“ byly
charakterizovány þasovou, místní a vČcnou souvislostí ve vztahu k þinnosti, pĜi níž
došlo k úrazu a k plnČní povinností, které pro zamČstnance vyplývají z pracovního
pomČru166. Oproti tomu pojem „pro plnČní pracovních úkolĤ“, jak bylo uvedeno výše,
rozšiĜuje odpovČdnost zamČstnavatele, a to v tom smyslu, že se v tomto specifickém
pĜípadČ nevyžaduje místní ani þasová souvislost. ZamČstnanci byla totiž zpĤsobena
škoda na zdraví, aniž by v daný moment plnil pracovní úkoly nebo aniž by jeho þinnost
byla v souvislosti s plnČním pracovních úkolĤ. V pĜípadČ posléze uvedeném by tedy bez
tohoto rozšiĜujícího ustanovení nebyly naplnČny pĜedpoklady pro vznik pracovního
úrazu. Jde o rozšíĜení vČcné souvislosti ve vztahu k þinnosti, pĜi níž došlo k úrazu, a to v
takových pĜípadech, kdy zamČstnanec rozhoduje pĜi plnČní svých pracovních úkolĤ o
právech þi povinnostech tĜetích osob (napĜ. úĜedník stavebního úĜadu rozhodne
negativnČ o žádosti o stavební povolení, soudce rozhodne v neprospČch jedné ze stran
soudního sporu, policista udČlí pokutu za pĜekroþení rychlosti apod.) a v dĤsledku
takového rozhodnutí utrpí s þasovým odstupem úraz, zpĤsobený zpravidla tĜetí osobou
postiženou jeho pĜedchozím rozhodnutím. V takových pĜípadech je nepochybné, že
pokud by zamČstnanec takovou práci nezastával, nedošlo by ani k újmČ na zdraví. Proto
je spravedlivé, aby byl takovýto úraz považován za úraz pracovní a byl odškodĖován
dle ustanovení o odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech.
165
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21 Cdo 5060/2007 obdobnČ též 21 Cdo 1235/2011, 21 Cdo 300/2001; negativní vymezení uvádí
judikatura 21 Cdo 997/2011
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Za poškození zdraví se považuje ve smyslu zákonné a judikaturou usmČrnČné
definice porušení zdraví nejen tČlesné, ale i psychické.
Mezi poškození zdraví tak bude patĜit za urþitých okolností i poškození zdraví
zpĤsobené infarktem myokardu, neboĢ i tento mĤže nastat zejména v dĤsledku
neþekaného a náhlého vypČtí sil þi nadmČrným rozrušením zamČstnance167. I zde avšak
bude nezbytnou podmínkou souvislost s plnČním pracovních úkolĤ.
Jiným pĜíkladem pracovního úrazu mĤže být poškození zdraví v dĤsledku
pĤsobení chemických þi jinak dráždivých látek, ale to pouze za pĜedpokladu, že
zamČstnanec byl takovému pĤsobení vystaven krátkodobČ þi náhle. Byl-li zamČstnanec
vystaven pĤsobení takovýchto látek po delší dobu a došlo-li k onemocnČní v dĤsledku
závadného pracovního prostĜedí zpĤsobeného porušením povinností zamČstnavatele,
bude zamČstnavatel odpovČdný pouze podle ustanovení o obecné odpovČdnosti
zamČstnavatele za škodu (§ 265 a násl. ZP)168.
Podle ustálené judikatury sem patĜí i další pĜípady. PĜíkladmo lze uvést, že
pracovním úrazem je i úraz zpĤsobený náhlou nevolností zamČstnance vyvolanou
nepĜíznivým pracovním prostĜedím169, napadením zamČstnance jinou osobou na
pracovišti pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo úraz domáckého zamČstnance170 aj.
V souvislosti s problematikou pojmu „pĜímá souvislost s plnČním pracovních
úkolĤ“ se mohou a þasto také objevují pĜípady, u kterých by se bez bližšího rozboru
zdánlivČ nemuselo jednat o naplnČní tohoto pojmu. Je tomu tak za situace, kdy
zamČstnanec má urþitou predispozici, která spolupĤsobila pĜi vzniku jeho poškození na
zdraví, neboĢ v dobČ úrazového dČje existovala, avšak byla latentní. Aby však mohl být
takový úraz hodnocen jako pracovní, i když jinak má všechny jeho znaky, je nezbytné
postavit najisto, že zdravotní stav zamČstnance (poškození zdraví – napĜ. poškození
páteĜe) byl zpĤsoben výkonem práce jako jednou z hlavních pĜíþin. Pouhé pĜipuštČní

167
168
169
170

R 11/1976 str. 31,32 - oproti tomu sem nepatĜí napĜ. infarkt zpĤsobený negativním hodnocením
nadĜízeného, neboĢ zde nešlo o náhlé nadmČrné pĜetížení organismu.
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možnosti, že zhoršení zdravotního stavu nastalo v dĤsledku úrazového dČje, by bylo
zcela nedostaþující171.
Základní povinnosti zamČstnavatele, pokud dojde k pracovnímu úrazu, stanoví §
105 ZP. Jsou to jednak povinnosti, které má zamČstnavatel, dojde-li k pracovnímu u
jeho vlastního zamČstnance a dále pak povinnosti vĤþi jinému zamČstnavateli, jehož
zamČstnanec u zamČstnavatele utrpČl pracovní úraz. Dojde-li u zamČstnavatele
k pracovnímu úrazu, je tento v souladu ustanovením § 105 odst. 2 ZP povinen vést
evidenci o všech úrazech v knize úrazĤ, i když jím nebyla zpĤsobena pracovní
neschopnost nebo jím byla zpĤsobena pracovní neschopnost nepĜesahující 3 kalendáĜní
dny. ZamČstnavatel je mimo evidence úrazĤ v knize úrazĤ povinen vyhotovit záznam a
vést dokumentaci o všech úrazech, které si vyžádaly pracovní neschopnost zamČstnance
delší než 3 dny nebo pĜi nichž došlo dokonce k úmrtí zamČstnance. Ustanovení § 105
odst. 7 ZP odkazuje na naĜízení vlády, konkrétnČ se jedná o naĜízení vlády þ. 201/2010
Sb., o zpĤsobu evidence úrazĤ, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto naĜízení vlády
stanoví zpĤsob vedení evidence úrazĤ v knize úrazĤ, ohlašování úrazĤ, vyhotovování a
zasílání záznamu o úrazu (i hlášení zmČn), okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje
pracovní úraz (i hlášení zmČn), co se rozumí smrtelným pracovním úrazem a v
neposlední ĜadČ vzor záznamu o úrazu (i hlášení zmČn).
Záznam o pracovním úrazu je zamČstnavatel povinen pĜedat v jednom
vyhotovení poškozenému zamČstnanci a v pĜípadČ smrtelného úrazu jeho rodinným
pĜíslušníkĤm.
Druhým stČžejním pojmem v souvislosti s tímto druhem odpovČdnosti
zamČstnavatele je nemoc z povolání. Na rozdíl od pojmu „pracovní úraz“ není pojem
nemoci z povolání v ZP vymezen, nicménČ ustanovení § 380 odst. 4 ZP odkazuje na
zvláštní právní pĜedpis, kterým je v souþasné dobČ stále naĜízení vlády þ. 290/1995 Sb.,
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. Taxativní
výþet nemocí z povolání je uveden v pĜíloze tohoto naĜízení vlády a jiná nemoc, která
není v seznamu uvedena, nemĤže být uznána za nemoc z povolání. ZásadnČ tedy platí,
že musí být v dobČ svého vzniku uvedena v tomto seznamu. Výjimkou podle ustanovení
171
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§ 366 odst. 3 ZP je, že jako nemoc z povolání se odškodĖuje i nemoc vzniklá pĜed jejím
zaĜazením do seznamu nemocí z povolání, a to od jejího zaĜazení do tohoto seznamu a
za dobu nejvýše 3 let pĜed jejím zaĜazením do seznamu. Proto se také v souvislosti
s technickým pokrokem postupnČ tento seznam pravidelnČ rozšiĜuje. Naposledy se tak
stalo naĜízením vlády þ. 114/2011 Sb., kterým se mČní naĜízení vlády þ. 290/1995 Sb.,
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání172. Tímto naĜízením vlády byl seznam
nemocí z povolání rozšíĜen o dalších pČt nemocí a v dĤsledku zaĜazení velmi pružného
oznaþení „nemoc z dalších látek nebo smČsí látek“, lze postihnout i nemoci zpĤsobené
takovými látkami, které se v seznamu zatím nenalézají.
ObdobnČ jako je tomu u pracovních úrazĤ, má i u nemocí z povolání
zamČstnavatel povinnost vést evidenci zamČstnancĤ, u nichž byla uznána nemoc
z povolání, která vznikla na jeho pracovištích. Dále je zamČstnavatel povinen pĜijmout
taková opatĜení, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají
ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání (§ 105 odst. 6 ZP). Samotnou
problematiku nemocí z povolání podrobnČji upravuje vyhláška MZ þ. 104/2012 Sb., o
posuzování nemocí z povolání, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, která stanoví proces
hlášení, uznávání evidence nemocí z povolání. Upravuje zejména pracovnČ-lékaĜské
posouzení, které pĜedchází uznání nemoci z povolání, vlastní pozitivní þi negativní
rozhodnutí o uznání nemoci z povolání a jeho právní formu. Zpravidla bývá podkladem
pro odškodnČní nemoci z povolání posudek, kterým byla uznána nemoc z povolání.
K vydání takového posudku je oprávnČno pouze pĜíslušné zdravotnické zaĜízení
s pravomocí k uznávání nemocí z povolání nebo ve sporných pĜípadech též znalec
z oboru zdravotnictví (odvČtví pracovní úrazy a nemoci z povolání). V obou pĜípadech
se však musí posuzovat, zda se jedná o nemoc uvedenou v seznamu, a zda skuteþnČ
nemoc vznikla v pĜíþinné souvislosti s výkonem práce u konkrétního zamČstnavatele. Je
však dostaþující zjištČní, že na pracovišti zamČstnavatele existovaly podmínky, za nichž
tato nemoc vzniká. Vzhledem k tomu, že nČkteré nemoci z povolání mohou mít pĜíþinu
i v jiných skuteþnostech než je samotný výkon práce, je nezbytné umožnit
zamČstnavateli, aby prokázal, že nemoc vznikla výluþnČ nebo z þásti z pĜíþin, které
nesouvisely s výkonem práce u zamČstnavatele.
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NaĜízení vlády þ. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ pozbude platnosti k datu plné úþinnosti ZoÚPZ (pĜedpokládá se k 1.1.2015)
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Pokud byl vydán negativní posudek o uznání nemoci z povolání, tzn. nebyly
splnČny podmínky pro vydání kladného posudku o uznání nemoci z povolání nebo bylo
pĜi revizní prohlídce vydáno rozhodnutí (posudek) o tzv. oduznání nemoci z povolání,
je stanovena možnost, aby postižený zamČstnanec požádal o jeho pĜezkoumání podle §
46 a násl. zákona þ. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, (ZoSZS). Návrh na pĜezkoumání se podává u vedoucího
poskytovatele zdravotnických služeb, které posudek, o jehož pĜezkoumání se žádá,
vypracovalo. Na druhé stranČ, má-li pochybnosti o správnosti posudku zamČstnavatel,
mĤže se též domáhat nápravy takového zjištČní shodnČ jako zamČstnanec173.
Nerozhodne-li kladnČ vedoucí poskytovatele zdravotnických služeb o takovém návrhu,
je povinen postoupit návrh správnímu orgánu, který vydal poskytovateli zdravotních
služeb oprávnČní k jejich poskytování. Takové postoupení návrhu se považuje za
odvolání, avšak proti rozhodnutí správního úĜadu se již nelze dále odvolat. Vzhledem
k tomu, že dosavadní soudní rozhodnutí174 nepovažuje posudky za správní rozhodnutí,
nelze je napadnout ani žalobou dle zákona þ. 150/2000 Sb., soudní Ĝád správní, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ.
Krajním Ĝešením v pĜípadČ vydání negativního rozhodnutí o pĜezkoumání
posudku, kterým byla uznána nemoc z povolání u zamČstnance je pro zamČstnavatele i
odmítnutí dobrovolného plnČní ve prospČch zamČstnance z titulu odpovČdnosti za škodu
pĜi nemoci z povolání a vyþkání, zda zamČstnanec pĜistoupí za úþelem uplatnČní svých
subjektivních práv k podání žaloby.
Vzhledem ke skuteþnosti, že nČkteré nároky náleží zamČstnanci ode dne vzniku
nemoci z povolání a tento okamžik není vždy pĜesnČ zjistitelný, platí, že den vzniku
nemoci z povolání je shodný se dnem jeho zjištČní. Jsou-li však pochybnosti o tomto
urþení, není vylouþeno stanovení tohoto okamžiku odborným lékaĜem i na dobu
dĜívČjší, nikoli však na den, který by pĜedcházel vzniku pracovní neschopnosti.
PĜi urþení, zda je zamČstnavatel, u nČhož mohla nemoc z povolání vzniknout,
odpovČdný za nemoc z povolání, je tĜeba vycházet ze skuteþnosti, že tato odpovČdnost
je odpovČdností objektivní a zamČstnanec nemusí prokazovat souvislost mezi
škodlivými pracovními podmínkami, za kterých vzniká nemoc z povolání a vznikem
nemoci z povolání. Je zcela dostaþující a rozhodující, že na pracovišti zamČstnavatele
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zamČstnanec pracoval za podmínek, za nichž vzniká konkrétní nemoc z povolání a zda
je dána pĜíþinná souvislost mezi nemocí z povolání a vzniklou škodou175.
Judikatura176 dospČla k závČru, že zamČstnanec, který uplatĖuje nárok
z odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou nemocí z povolání, jej uplatĖuje vždy u
posledního zamČstnavatele, u kterého byly splnČny podmínky pro vznik konkrétní
nemoci z povolání. Není pĜitom rozhodující, zda zamČstnanec pracoval na posledním
pracovišti po dobu, která je z lékaĜského hlediska nezbytná pro vznik konkrétní nemoci
z povolání. ZamČstnanec je tedy oprávnČn uplatnit tento nárok u posledního
zamČstnavatele, u kterého jsou splnČny podmínky pro vznik nemoci z povolání i tehdy,
pokud již pĜed tím pracoval u jiného zamČstnavatele, u kterého rovnČž existovaly
relevantní podmínky pro vznik nemoci z povolání. Takový postup zamČstnance by však
mohl být vĤþi poslednímu zamČstnavateli nepĜimČĜenČ pĜísný, zejména pokud by byl u
nČj nárok uplatĖován ze strany zamČstnance v plném rozsahu. Proto ustanovení § 384
odst. 2 ZP upravuje institut tzv. repartiþního (regresního) nároku, kterým je oprávnČní
zamČstnavatele, u kterého byl zamČstnancem uplatnČn nárok na odškodnČní nemoci
z povolání, a který škodu uhradil, požadovat náhradu vĤþi všem zamČstnavatelĤm, u
kterých postižený zamČstnanec pracoval za podmínek, za nichž vznikla konkrétní
nemoc z povolání, a to v rozsahu odpovídajícím dobČ, po kterou u tČchto ostatních
zamČstnavatelĤ za uvedených podmínek zamČstnanec pracoval.
Vzhledem k tomu, že odpovČdnost zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních
úrazech a nemocech z povolání je založena na objektivním principu, je zamČstnavateli
dána možnost podle ustanovení § 367 ZP zprostit se zcela nebo jen z þásti své
odpovČdnosti (tzv. liberaþní dĤvody). Toto ustanovení je speciálním ustanovením ve
vztahu k obecnému § 270 ZP, který se zde neužije. K omezení zamČstnatelovy
odpovČdnosti mĤže dojít pouze, prokáže-li, že škoda vznikla rovnČž zavinČním
poškozeného zamČstnance. Co do rozsahu zproštČní rozlišuje ustanovení § 367 ZP
úplné a þásteþné zproštČní.
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V prvém pĜípadČ se mĤže zamČstnavatel své odpovČdnosti zprostit zcela, bylo-li
zavinČní zamČstnance jedinou pĜíþinou vzniku škody a:
a) postižený zamČstnanec porušil svým zavinČním právní nebo ostatní pĜedpisy
k zajištČní BOZP (§ 349 odst. 1 ZP) nebo pokyny k zajištČní BOZP (§ 349
odst. 2 ZP), aþkoliv byl s nimi ĜádnČ seznámen, a jejich znalost a dodržování
byly zamČstnavatelem soustavnČ vyžadovány a kontrolovány, nebo
b) postižený zamČstnanec si ji pĜivodil v dĤsledku opilosti nebo zneužitím
jiných návykových látek a zamČstnavatel nemohl vzniku škody zabránit.
Bylo-li však zavinČní postiženého zamČstnance pouze jednou z pĜíþin vzniku
škody, mĤže se zamČstnavatel zprostit své odpovČdnosti jen z þásti, pokud:
a) postižený zamČstnanec porušil svým zavinČním právní nebo ostatní pĜedpisy
k zajištČní BOZP (§ 349 odst. 1 ZP) nebo pokyny k zajištČní BOZP (§ 349
odst. 2 ZP), aþkoliv byl s nimi ĜádnČ seznámen a jejich znalost a dodržování
byly zamČstnavatelem soustavnČ vyžadovány a kontrolovány, nebo
b) v dĤsledku opilosti þi zneužití jiných návykových látek postiženým
zamČstnancem došlo ke vzniku škody a zamČstnavatel jí nemohl zabránit,
c) si postižený zamČstnanec poþínal v rozporu s obvyklým zpĤsobem chování
tak, že je zĜejmé, že aþkoliv neporušil právní þi ostatní pĜedpisy, anebo
pokyny k zajištČní BOZP, jednal lehkomyslnČ, neboĢ si musel být vČdom, že
si mĤže újmu na zdraví pĜivodit (tzv. kvalifikovaná lehkomyslnost).
V pĜípadČ, že dojde k Ĝízení o náhradu škody, je povinností zamČstnavatele tvrdit
a prokázat, že škoda byla zpĤsobena buć zcela, nebo z þásti postiženým zamČstnancem
jeho zavinČným jednáním, jak bylo uvedeno v pĜedchozím odstavci177. RovnČž tak bude
zamČstnavatel povinen prokázat, že zamČstnanec byl s právními þi ostatními pĜedpisy
k zajištČní BOZP Ĝádné seznámen. Již starší judikatura178 v této souvislosti
nepovažovala za Ĝádné seznámení se s právními a ostatními pĜedpisy skuteþnost, že
zamČstnavatel pouze pĜedložil zamČstnanci tyto pĜedpisy k pĜeþtení, a to ani v pĜípadČ,
že zamČstnanec stvrdil seznámení se s tČmito pĜedpisy svým podpisem. ZamČstnavatel
by totiž mČl mít v tomto smČru jistotu, že zamČstnanec tČmto pĜedpisĤm porozumČl.
177
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Dojde-li také ze strany zamČstnavatele k porušení bezpeþnostních pĜedpisĤ nebo
mlþky pĜechází jejich porušování ze strany zamČstnancĤ, mĤže se zprostit odpovČdnosti
pouze z þásti [a contrario § 367 odst. 1 písm. a) druhá þást vČty ZP].
V souvislosti s porušením právních a ostatních pĜedpisĤ k zajištČní BOZP, které
mĤže být pĜíþinou zproštČní se odpovČdnosti zamČstnavatele, je tĜeba zkoumat, zda a
jaké pĜedpisy byly porušeny. Výþet tČchto pĜedpisĤ byl uveden v kapitole 3.3. této
práce, a proto bych se na tomto místČ soustĜedil pouze na charakter tČchto pĜedpisĤ.
Nemusí se vždy jednat jen o právní pĜedpisy publikované ve Sbírce zákonĤ, ale i o
pĜedpisy, které jsou ve Sbírce zákonĤ jen registrovány þi oznámeny a dále rovnČž o
pĜedpisy vnitĜní, které právní a ostatní pĜedpisy rozvádČjí, pokud s nimi byl
zamČstnanec ĜádnČ seznámen. Vždy se však bude jednat o pĜedpisy, jejichž obsahem
bude ochrana zdraví a života pĜi práci. Tyto právní i ostatní pĜedpisy nemohou být
pouze všeobecného charakteru, musí být vždy konkrétní, tzn. dovolovat þi zakazovat
konkrétní zpĤsoby jednání. Pokud by tomu tak nebylo a jednalo by se pouze o
všeobecné porušení pĜedpisĤ, nemohlo by to mít za následek možnost zamČstnavatele
zprostit se z tohoto dĤvodu své odpovČdnosti.
Pokyny k zajištČní BOZP se rozumí konkrétní pĜíkazy dané zamČstnanci
vedoucím zamČstnancem, který je konkrétnímu zamČstnanci nadĜízen. Takové pĜíkazy
mohou mít jak formu písemnou (napĜ. vnitĜní pĜedpis, pracovní Ĝád i pouhé písemné
sdČlení), tak ústní179.
Opilostí a obdobnČ i zneužitím návykových látek se rozumí snížení duševních
funkcí a celkové pohotovosti þlovČka. Na takovýto stav není možné nahlížet v obecné
rovinČ, avšak vždy ve vztahu ke konkrétní þinnosti, pĜi níž došlo k úrazu, neboĢ nikoli
každé požití alkoholických nápojĤ pĜivozuje stav opilosti. Bude zpravidla vždy
nezbytné dokazovat, zda úraz vznikl v pĜíþinné souvislosti se stavem opilosti
zamČstnance a dále, zda zamČstnavatel nemohl požívání alkoholických nápojĤ þi jiných
návykových látek na pracovišti zabránit (napĜ. pokud by zamČstnavatel strpČl požívání
alkoholických nápojĤ na pracovišti). Zde zcela odhlížím od skuteþnosti, že podle § 106
179
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odst. 4 písm. e) ZP má zamČstnanec povinnost zdržet se požívání alkoholických nápojĤ
a jiných návykových látek na pracovišti a v pracovní dobČ i mimo pracovištČ. PoslednČ
uvedená porušení jsou závažným porušení jeho povinností, resp. porušením jeho
povinností zvlášĢ hrubým zpĤsobem, jejichž následkem mĤže být ukonþení pracovního
pomČru ze strany zamČstnavatele výpovČdí nebo dokonce i okamžitým zrušením
pracovního pomČru ze strany zamČstnavatele. Výjimku z tČchto pravidel mají
zamČstnanci, kteĜí požívají alkoholické nápoje s obsahem alkoholu, pokud je jejich
požívání souþástí plnČní pracovních úkolĤ u zamČstnavatele (napĜ. pracovní pozice
„sládkĤ“ v pivovarech).
V souvislosti s þásteþným zproštČním se odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu
je samostatným liberaþním dĤvodem též lehkomyslné jednání postiženého zamČstnance.
Definice lehkomyslného jednání však není v zákonČ, ani v jiném pĜedpisu upravena a
není ani zpravidla stanovena žádným pokynem zamČstnavatele. NicménČ podle
judikatury se za lehkomyslné jednání považuje takové jednání, kdy si zamČstnanec, aniž
by porušil konkrétní právní þi jiný pĜedpis anebo pokyn zamČstnavatele, v rozporu
s obvyklým zpĤsobem chování zamČstnancĤ, s ohledem na místí a þasovou situaci na
pracovišti, poþíná takovým zpĤsobem, kterým vČdomČ podstupuje riziko újmy na
zdraví180. Vždy bude nutné pĜihlédnout též ke konkrétnímu chování zamČstnance, zda
jeho riskování bylo vČdomé, tzn. uvČdomoval-li si závažnost svého jednání ve vztahu ke
své kvalifikaci a zkušenostem. Kdyby se totiž jednalo pouze o bČžnou neopatrnost þi
jednání, které plynulo pouze z rizika práce, nejednalo by se o tzv. kvalifikovanou
lehkomyslnost, jak byla popsána shora.
PĜedpokladem zproštČní se odpovČdnosti zamČstnavatele podle ustanovení § 367
ZP je rovnČž zavinČní postiženého zamČstnance. K naplnČní tohoto ustanovení je
zapotĜebí, aby zamČstnanec porušil svým zavinČním právní, þi ostatní pĜedpisy anebo
pokyny zamČstnavatele. Ze znČní zákonného textu by se dalo dovodit, že zavinČní musí
být ve formČ nedbalosti, pĜiþemž intenzita nedbalostního zavinČní by mČla být alespoĖ
vČdomá. Protože ale zákon nestanoví explicitnČ formu ani intenzitu (stupeĖ) zavinČní,
není zcela vylouþeno, že liberace zamČstnavatele mĤže nastat i v pĜípadČ, kdy ze strany
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zamČstnance došlo k porušení právních, þi ostatních pĜedpisĤ anebo pokynĤ ve formČ
nevČdomé nedbalosti. Tuto úvahu podporuje i skuteþnost, že postižený zamČstnanec
mČl a mohl o porušení vČdČt.
Pokud se podaĜí zamČstnavateli prokázat, že se na vzniklé škodČ na stranČ
zamČstnance podílel také postižený zamČstnanec, je zamČstnavatel v souladu
s ustanovením § 367 odst. 3 ZP povinen urþit þást škody, kterou ponese postižený
zamČstnanec podle míry svého zavinČní – tzv. krácení odpovČdnosti zamČstnavatele.
Urþení rozsahu odpovČdnosti je zcela na zamČstnavateli a není nikterak omezen, vyjma
skuteþnosti, že se jedná o stanovení pomČru odpovČdnosti podle míry zavinČní, tzn. že
by i on sám mČl být alespoĖ z þásti odpovČdný. Není tedy možné, aby postižený
zamČstnanec odpovídal za vznik škody v plném rozsahu. V pĜípadČ, že ke vzniku škody
došlo v dĤsledku lehkomyslnosti postiženého zamČstnance [§ 367 odst. 2 písm. b) ZP],
je zamČstnavatel povinen uhradit alespoĖ jednu tĜetinu škody. Toto krácení
odpovČdnosti zamČstnavatele se pak projeví ve vztahu ke všem složkám i budoucím
nárokĤm, které zamČstnanci z titulu odpovČdnosti zamČstnavatele za tuto škodu náleží.
Jestliže ustanovení § 367 ZP upravuje pĜípady, kdy se zamČstnavatel mĤže
zprostit své odpovČdnosti, aĢ již zcela þi jen z þásti, pak je tĜeba doplnit, že ustanovení §
368 ZP jde pĜesnČ opaþným smČrem a stanoví pĜípady, kdy není možné, aby se
zamČstnavatel zprostil své odpovČdnosti pĜi pracovních úrazech. ZamČstnavatel se
podle tohoto ustanovení nemĤže zprostit odpovČdnosti, jestliže škoda vznikla
pracovním úrazem, který utrpČl zamČstnanec pĜi odvracení hrozící škody, tj. plnil svoji
zakroþovaní povinnost podle § 249 odst. 2 ZP. ZamČstnavatel se v tomto pĜípadČ
zásadnČ své odpovČdnosti zprostit nemĤže a musí dojít k odškodnČní postiženého
zamČstnance v plném rozsahu. Výjimkou z tohoto pravidla je pĜípad, kdy postižený
zamČstnanec sám úmyslnČ vyvolá stav hrozící škody nebo stav nebezpeþí pĜímo
hrozícího životu nebo zdraví a pĜi jejím odvracení utrpí úraz.
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6.3.3.1 Rozsah a druhy náhrady škody
Podle ustanovení § 369 ZP je zamČstnavatel povinen zamČstnanci, který utrpČl
pracovní úraz nebo u nČhož byla zjištČna nemoc z povolání, poskytnout náhradu
v rozsahu, v jakém za tuto škodu odpovídá. Druhy jednotlivých náhrad jsou uvedeny
taxativním výþtem, což znamená, že jejich poþet nelze rozšiĜovat. ZamČstnavatel je
povinen poskytnout náhradu za:
a) ztrátu na výdČlku:
i.

náhrada za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti (§ 370
ZP),

ii.

náhrada za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti nebo
pĜi uznání invalidity (§ 371 ZP),

b) bolest a ztížení spoleþenského uplatnČní (§ 372 ZP),
c) úþelnČ vynaložené náklady spojené s léþením (§ 373 ZP),
d) vČcnou škodu (vyjma škody na dopravním prostĜedku, na náĜadí, zaĜízeních
a pĜedmČtech potĜebných pro výkon práce, došlo-li k jejich použití bez
souhlasu zamČstnavatele - § 265 odst. 3 ZP).
Jednotlivé druhy náhrad jsou samostatnými dílþími nároky a není proto
vylouþeno, že se v konkrétních pĜípadech nebudou vyskytovat všechny níže uvedené
dílþí nároky, neboĢ pĜedpoklady jejich vzniku jsou zpravidla odchylné nebo jejich
naplnČní mĤže nastat v odlišném þasovém horizontu. Tato samostatnost jednotlivých
dílþích nárokĤ se ale neprojevuje pouze pĜi jejich vzniku þi jejich naplnČní, ale také pĜi
Ĝešení otázek týkajících se poþátku promlþecí lhĤty, prodlení apod. u jednotlivých
nárokĤ. PenČžité nároky dle § 328 odst. 1 ZP však nezanikají.

a)

Náhrada za ztrátu na výdČlku

Nárok na náhradu za ztrátu na výdČlku podle platné právní úpravy reprezentují
dva samostatné dílþí nároky, pĜiþemž pro každý tento nárok platí samostatná specifická
pravidla. TČmito samostatnými nároky jsou náhrada za ztrátu na výdČlku po dobu
pracovní neschopnosti (§ 370 ZP) a náhrada za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní
neschopnosti nebo pĜi uznání invalidity (§ 371 ZP). Primárním cílem tČchto nárokĤ je
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dorovnání mzdy þi platu, které postižený zamČstnanec dosahoval pĜed vznikem újmy na
zdraví. Není vĤbec rozhodující, zda se jedná o výdČleþnou þinnost zamČstnance
spoþívající v závislé þinnosti plynoucí z pracovního pomČru, z odmČn z dohod o pracích
konaných mimo pracovní pomČr nebo o výdČleþnou þinnost vykonávanou vlastním
jménem a na vlastní odpovČdnost podle zvláštních právních pĜedpisĤ181. Podstatná je
zde skuteþnost, že zamČstnanec utrpČl škodu pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé
souvislosti s ním. ObČ tyto složky jsou podle ustanovení § 381 ZP samostatnými
nároky, které z téhož dĤvodu nepĜísluší vedle sebe. Tomu nebrání ani skuteþnost, že
invalidita zamČstnance navazuje bezprostĜednČ na dobu jeho pracovní neschopnosti182.

i.)

Náhrada za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti

Podmínkou vzniku tohoto dílþího nároku je kromČ pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání také vznik pracovní neschopnosti. Pracovní neschopnost, jak již bylo
uvedeno výše, totiž nemusí být bezpodmíneþnČ spojena s každým pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání. Pokud tedy dojde k pracovní neschopnosti postiženého
zamČstnance, náleží mu namísto mzdy þi platu samozĜejmČ náhrada mzdy þi platu a
následnČ dávka nemocenského pojištČní – nemocenské. V prvních tĜech dnech trvání
pracovní neschopnosti nenáleží postiženému zamČstnanci ani náhrada mzdy þi platu ani
dávka nemocenského pojištČní. Od þtvrtého dne náleží zamČstnanci náhrada mzdy þi
platu ve výši 60% jeho prĤmČrného výdČlku, a to až do 21. dne pracovní neschopnosti
vþetnČ183. Od 22. dne pracovní neschopnosti184 náleží postiženému zamČstnanci již
dávka nemocenského pojištČní ve výši 60% prĤmČrného vymČĜovacího základu podle
zvláštního právního pĜedpisu185. Výše této náhrady pĜísluší zamČstnanci ve výši rozdílu
mezi prĤmČrným výdČlkem pĜed vznikem škody zpĤsobené pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání a plnou výší náhrady mzdy þi platu podle § 192 ZP a plnou výší
nemocenského. Náhrada za ztrátu na výdČlku však pĜísluší postiženému zamČstnanci do
výše jeho prĤmČrného výdČlku pĜed vznikem škody i za dobu, kdy mu v dobČ prvních
tĜí kalendáĜních dnĤ (tzv. karenþní lhĤta) doþasné pracovní neschopnosti nenáleží
181
182
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NapĜ. ŽZ; zákon þ. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, apod.
NS ýSR 5 Cz 32/74 (R 10/1976)
Zákonem þ. 347/2010 Sb. byl novelizován § 192 ZP tak, že doba prvních 14ti kalendáĜních dní
doþasné pracovní neschopnosti nebo karantény byla doþasnČ, a to do 31.12.2013 prodloužena na 21
kalendáĜních dní. S úþinností od 1.1.2014 þiní tato doba opČt 14 kalendáĜních dní.
Viz pozn. pod þarou þ. 190; S úþinností od 1.1.2014 bude tímto dnem 15. den pracovní neschopnosti
ZoNPoj
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nemocenské nebo kdy mu podle § 192 odst. 1 þásti vČty druhé za stĜedníkem ZP
nepĜísluší náhrada mzdy þi platu.
Nárok na náhradu za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti je tzv.
opČtujícím se nárokem na náhradu škody, tzn. že každá pracovní neschopnost jako
následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zakládá samostatný dílþí nárok na
náhradu za ztrátu na výdČlku.
Pro výpoþet výše náhrady za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti je
zcela zásadní prĤmČrný výdČlek186, kterého dosahoval postižený zamČstnanec pĜed
vznikem škody, a který se zjišĢuje podle pravidel uvedených v ustanoveních § 351 až §
362 ZP. ZamČstnavatel je povinen zjišĢovat výši prĤmČrného výdČlku z celkové hrubé
mzdy nebo platu zúþtovaném zamČstnanci k výplatČ v rozhodném období a z
odpracované doby vþetnČ práce odpracované pĜesþas za stejné období. Tímto
rozhodným obdobím pro výpoþet prĤmČrného výdČlku je zpravidla kalendáĜní þtvrtletí,
které pĜedchází mČsíci, ve kterém se prĤmČrný výdČlek zjišĢuje. Bude-li to pro
zamČstnance výhodnČjší, lze jako rozhodné období použít i pĜedchozí kalendáĜní rok.
V pĜípadČ, že se zamČstnanci v rozhodném období nepodaĜilo odpracovat
alespoĖ 21 dnĤ, je tĜeba použít namísto prĤmČrného výdČlku tzv. pravdČpodobný
výdČlek. OpČt se pĜi jeho zjišĢování vychází zejména z hrubé mzdy nebo platu, kterého
zamČstnanec v rozhodném období skuteþnČ dosáhl. Pokud by nebyl tento postup
objektivní, dostateþnČ pĜesný nebo zamČstnanci nebyla poskytována mzda þi plat
v rozhodném období, vychází se z hrubé mzdy þi platu, kterého by zamČstnanec zĜejmČ
mohl dosáhnout (pĜihlíží se zejména ke srovnatelným výdČlkĤm zamČstnancĤ
vykonávajících stejnou práci, resp. práci stejné hodnoty apod.). Dalším korektorem pĜi
zjišĢování prĤmČrného, resp. pravdČpodobného výdČlku je i institut minimální mzdy,
neboĢ je-li prĤmČrný, resp. pravdČpodobný výdČlek nižší než minimální mzda, na
kterou zamČstnanci vzniklo právo v mČsíci, v nČmž je tĜeba použít prĤmČrný výdČlek,
zvyšuje se tento prĤmČrný výdČlek, resp. pravdČpodobný výdČlek na þástku, která
odpovídá minimální mzdČ. Zpravidla tato situace bude moci nastat k poþátku
kalendáĜního roku, kdy se zvýší minimální mzda a prĤmČrný, resp. pravdČpodobný
výdČlek se bude zjišĢovat za období 4. þtvrtletí pĜedchozího roku, resp. za celý
pĜedchozí kalendáĜní rok.
186

Podle § 356 ZP mĤže mít prĤmČrný výdČlek nČkolik forem: zkladní formou je prĤmČrný hodinový
výdČlek, dále pak prĤmČrný hrubý mČsíþní výdČlek a prĤmČrný mČsíþní þistý výdČlek
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Nemocenské se ovšem vyplácí za kalendáĜní dny, kdy pracovní neschopnost
trvala, a proto je nutno poþítat s celkovými (seþtenými) þástkami. Výše rozdílu se zjistí
tak, že se od prĤmČrného výdČlku za pĜíslušný poþet pracovních dnĤ pracovní
neschopnosti odeþítá úhrn skuteþnČ vyplaceného nemocenského (za kalendáĜní dny) ve
stejném období.
Ustanovení § 370 odst. 1 Ĝíká, že náhrada za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní
neschopnosti þiní rozdíl mezi prĤmČrným výdČlkem „pĜed vznikem škody …“. Podle
judikatury se tím rozumí, že škoda, tj. þástka, o kterou se sníží pĜíjem zamČstnance,
v tomto pĜípadČ vzniká až dnem nástupu (vzniku) pracovní neschopnosti, nikoliv dnem
vzniku úrazu nebo nemoci z povolání187. V dĤsledku toho mohou nastat v praxi rĤzné
situace podle toho, z jakého rozhodného období budeme prĤmČrný výdČlek vypoþítávat,
resp. který den je tím posledním pĜed vznikem škody.
Mohou nastat takovéto pĜípady188:
a) zamČstnanci pracovní neschopnost nastane ihned po vzniku pracovního
úrazu þi nemoci z povolání – posledním dnem je den vzniku pracovního
úrazu,
b) zamČstnanci nastane pracovní neschopnost v dĤsledku pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání, avšak až s urþitým þasovým odstupem od jejich
vzniku – použije se prĤmČrný výdČlek pĜed vznikem pracovní neschopnosti,
nikoliv již pĜed vznikem úrazu þi nemoci z povolání,
c) zamČstnanci skonþila pracovní neschopnost podle bodu a/ nebo b/, poté však
opČt pracoval bez ztráty na výdČlku, nicménČ þas od þasu se u nČj projeví
následky pracovního úrazu þi nemoci z povolání další pracovní neschopností
– posledním dnem je vždy den vzniku konkrétní pracovní neschopnosti (§
370 odst. 2 vČta první ZP),
d) zamČstnanec pobírá náhradu za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní
neschopnosti (dle § 371 ZP, viz dále) a opČt se stane práce neschopným
v dĤsledku již dĜíve prodČlaného pracovního úrazu þi nemoci z povolání –
187
188

R 28/1980, SJ 132/1999, R 35/2000
SOUýKOVÁ, M. a kol. Zákoník práce, KomentáĜ, 4. vydání, C. H. Beck, Praha 2004, str. 520
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protože zde platí § 381 ZP, jedná se i zde o samostatný nárok dle § 370 ZP –
použije se pravidla v § 370 odst. 2 vČta tĜetí ZP – zde se bude poþítat
s prĤmČrným výdČlkem rozhodným pro odškodĖování ztráty na výdČlku po
skonþení pracovní neschopnosti, odeþítat se tedy bude výše vyplaceného
nemocenského,
e) zamČstnanec pobírá náhradu za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní
neschopnosti a stane se práce neschopným z tzv. obecných pĜíþin
nesouvisejících s pracovním úrazem þi nemocí z povolání – bude se jednat o
pĜípad dle § 371 odst. 2 ZP – nadále jde o náhradu po skonþení pracovní
neschopnosti, pĜiþemž opČt použijeme prĤmČrný výdČlek rozhodný pro
odškodĖování ztráty na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti, odeþítat
se však bude nikoliv výše nemocenského, ale výše výdČlku, z nČhož se
stanoví výše tohoto nemocenského.
Z pohledu pracovního práva ménČ dĤležitou, avšak neopomenutelnou
skuteþností je, že takto vypoþtená náhrada za ztrátu na výdČlku podléhá daĖové
povinnosti podle zákona þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (ZoDPĜíj). Pojistné na zdravotní a sociální pojištČní se však z této náhrady
neodvádí.

ii.)

Náhrada za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti nebo
pĜi uznání invalidity

Jedná se o jednu z nejvýznamnČjších a souþasnČ velmi složitých dílþích složek
práva na náhradu škody z pracovních úrazĤ þi nemocí z povolání.
Tato druhá dílþí složka náhrady za ztrátu na výdČlku postihuje pĜípady, kdy se
pracovní schopnosti zamČstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
sníží nebo dokonce zaniknou. Postižený zamČstnanec pak již nemĤže vykonávat takové
povolání, které vykonával pĜed vznikem této události, a to ani po skonþení pracovní
neschopnosti. V dĤsledku této skuteþnosti je v podstatČ nucen pĜejít na jiné zamČstnání,
za které však jeho odmČna nemusí dosahovat takové výše jako za práci pĜedešlou.
NČkdy je dokonce nutno jej pro závažnČjší újmu na zdraví uznat invalidním. Protože
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postiženému zamČstnanci v souvislosti s takovou újmou na zdraví vzniká škoda
v podobČ nižšího výdČlku, je cílem této složky náhrady za ztrátu na výdČlku poskytnout
tomuto zamČstnanci pĜimČĜené odškodnČní, neboĢ není reálnČ schopen dosahovat
takového výdČlku, jakého dosahoval pĜed vznikem poškozením zdraví.
Základní pravidla pro výpoþet výše této náhrady upravuje ustanovení § 371 odst.
1 ZP. Náhrada za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti nebo pĜi uznání
invalidity se poskytuje zamČstnanci v takové výši, aby spolu s jeho výdČlkem po
pracovním úrazu nebo po zjištČní nemoci z povolání s pĜipoþtením pĜípadného
invalidního dĤchodu189 poskytovaného z téhož dĤvodu byla rovna jeho prĤmČrnému
výdČlku pĜed vznikem škody. NepĜihlíží se pĜitom ke snížení invalidního dĤchodu pro
soubČh s jiným dĤchodem podle pĜedpisĤ o dĤchodovém pojištČní, ani k výdČlku
zamČstnance, kterého dosáhl svým zvýšeným pracovním úsilím.
V praxi mohou dále nastat také situace, kdy zamČstnanec pobírající náhradu za
ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti onemocní z jiného dĤvodu, než je
pĤvodní pracovní úraz nebo nemoc z povolání. I v takovém pĜípadČ mu stále pĜísluší
tato náhrada. Za jeho výdČlek po pracovním úrazu nebo nemoci z povolání se poté bude
považovat výdČlek, z nČhož byla stanovena výše nemocenského (§ 371 odst. 2 ZP).
ZP v ustanovení § 371 odst. 3 ZP pamatuje i na situace, kdy je poškozený
zamČstnanec již nezamČstnaným a je veden v evidenci uchazeþĤ o zamČstnání. I tento
zamČstnanec má právo na tuto náhradu. V tomto pĜípadČ se za výdČlek po pracovním
úrazu þi zjištČní nemoci z povolání považuje minimální výdČlek ve výši minimální
mzdy upravené v ustanovení § 111 ZP. Jestliže však zamČstnanec ještČ pĜedtím, než se
stal uchazeþem o zamČstnání, pobíral náhradu za ztrátu na výdČlku po skonþení
pracovní neschopnosti, pĜísluší mu náhrada v takové výši, ve které mu na ni vzniklo
právo za trvání pracovního pomČru.

189

Zákon þ. 306/2008 Sb., který novelizuje zákon þ. 155/1995 Sb., o dĤchodovém pojištČní, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, zavedl s úþinností od 1.1.2010 obecný pojem „invalidita“. Pojem „invalidita“ se
þlení na tĜi níže uvedené stupnČ invalidity v závislosti na míĜe poklesu pracovní schopnosti (na rozdíl
od právní úpravy platné do 31.12.2009, která rozlišovala þásteþné a plné invalidní dĤchody):
a) invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ, pokud byl dĤvodem úplné invalidity pokles
schopnosti soustavné výdČleþné þinnosti nejménČ o 70 % (dĜíve plný invalidní dĤchod),
b) invalidní dĤchod pro invaliditu druhého stupnČ, pokud byl dĤvodem þásteþné invalidity pokles
schopnosti soustavné výdČleþné þinnosti nejménČ o 50 %, avšak nejvíce o 69 % (dĜíve þásteþný
invalidní dĤchod)
c) invalidní dĤchod pro invaliditu prvního stupnČ, pokud byl dĤvodem þásteþné invalidity pokles
pracovních schopností nejménČ o 35 %, avšak nejvíce o 49 % (dĜíve þásteþný invalidní dĤchod).
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Pro výpoþet této složky náhrady za ztrátu na výdČlku jsou rozhodující tyto
skuteþnosti:
a) prĤmČrný výdČlek pĜed vznikem škody,
b) výdČlek dosahovaný po skonþení pracovní neschopnosti a
c) invalidní dĤchod pobíraný z téhož dĤvodu.
PrĤmČrným výdČlkem pĜed vznikem škody je ten, který je vypoþítán podle
ustanovení § 351 až 362 ZP, o kterém bylo podrobnČ pojednání v souvislosti s náhradou
na ztrátČ na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti. S ohledem na skuteþnost, že výše
tohoto výdČlku pak mĤže být urþující i pro delší budoucí období, mĤže vláda pĜistoupit
vzhledem k vývoji mzdové úrovnČ k úpravČ podmínek, výši a zpĤsobu této náhrady,
neboĢ s rostoucí inflací dochází k reálnému snižování životní úrovnČ oprávnČného
zamČstnance. Zákoník práce umožĖuje v § 357 odst. 2 vzít za rozhodné období ještČ
jiné období. Takovýmto pĜípadem je zamČstnanec, u kterého došlo ke zmČnČ pracovní
smlouvy z dĤvodu ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší pĜípustné
expozice a u nČhož byla nemoc z povolání zjištČna až po této zmČnČ. Pro tento úþel se
podle kriteria výhodnosti pro postiženého zamČstnance užije buć aktuální prĤmČrný
výdČlek, nebo prĤmČrný výdČlek zjištČný naposledy pĜede dnem pĜevedení na jinou
práci, pokud je to zamČstnance výhodnČjší. Na tomto místČ je však nutné poznamenat,
že tato právní úprava již odpovídá ZoÚPZ, který by mČl nabýt úþinnosti pravdČpodobnČ
až k 1.1.2015.
VýdČlkem skuteþnČ dosahovaným po skonþení pracovní neschopnosti je nutno
vždy rozumČt takový výdČlek, který zamČstnanec v daném mČsíci skuteþnČ dosahuje.
Tento výdČlek mĤže být v každém mČsíci rĤzný a v každém mČsíci pak musí
zamČstnavatel dorovnávat rozdílnou þástku. Skuteþný výdČlek však mĤže být
v dĤsledku nČkterých skuteþností modifikován, napĜ. pokud zamČstnanec dosahuje
takového výdČlku jen pĜi vyvinutí zvýšeného pracovního úsilí, popĜ. pĜi práci konané
pĜesþas þi dle dohody o pracovní þinnosti - zapoþtením do skuteþného výdČlku by došlo
k neoprávnČnému prospČchu u zamČstnavatele a poškození zamČstnance190, naopak,
jestliže zamČstnanec bez vážných dĤvodĤ odmítne zamČstnání (§ 371 odst. 5 ZP), ve
kterém by mohl dosahovat vyššího pĜíjmu, pokud mu zamČstnavatel po pracovním
190

R 8/1983, 21 Cdo 1661/2001
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úrazu nabídne jiné místo s urþitým pĜíjmem, ale zamČstnanec se rozhodne rozvázat
pracovní pomČr a hledat si lepší zamČstnání, avšak neúspČšnČ – takový dĤsledek by
nebylo možné zamČstnavateli spravedlivČ pĜiþítat, a proto by se v takovém pĜípadČ
uplatnil pravdČpodobný výdČlek (§ 355 ZP), kterého mohl na tomto pracovním zaĜazení
dosáhnout. Jiný pĜípad nastává, pokud zamČstnanec je po úraze poživatelem invalidního
dĤchodu (invalidního dĤchodu pro invaliditu prvního a druhé stupnČ), tedy má ještČ
jistý pracovní potenciál a toho nevyužívá – ani zde nemohou být tyto dĤsledky
pĜeneseny na zamČstnavatele a je tedy nutné zjistit výši pĜedpokládaného výdČlku
v zamČstnání, kde by byly schopnosti postiženého zamČstnance zcela využity.
Ustanovení § 371 odst. 4 ZP stanoví, že dosahuje-li zamČstnanec bez své viny
nižšího výdČlku než ostatní zamČstnanci vykonávající u zamČstnavatele stejnou práci
nebo práci téhož druhu, považuje se za výdČlek po pracovním úrazu nebo po zjištČní
nemoci z povolání prĤmČrný výdČlek, kterého dosahují tito ostatní zamČstnanci.
S touto problematikou souvisejí i dva dĜíve ménČ jasné pĜípady, které
pracovnČprávní pĜedpisy výslovnČ neupravují. Jedná se o zpĤsob odškodĖování takové
ztráty u zamČstnance, který se stane nezamČstnaným a jakým zpĤsobem Ĝešit tuto
problematiku u zamČstnance, který není v pracovním þi jiném obdobném pracovním
pomČru, ale podniká samostatnČ. V souþasné dobČ však již existuje ustálená judikatura
ohlednČ tČchto pĜípadĤ.
V prvém pĜípadČ, tedy pokud se oprávnČný z náhrady škody dle § 371 ZP stane
nezamČstnaným, dochází k další škodČ v podobČ rozdílu mezi výší podpory
v nezamČstnanosti a výdČlkem, který pobíral po skonþení pracovní neschopnosti. Z
tohoto dĤvodu je nutné zkoumat, zda je snížení pĜíjmu zamČstnance odškodĖovaného
náhradou za ztrátu na výdČlku v dĤsledku vzniku nezamČstnanosti v pĜíþinné souvislosti
s odškodĖovaným pracovním úrazem þi nemocí z povolání a do jaké míry je toto
snížení zapĜíþinČno objektivní skuteþností – nezamČstnaností. ZamČstnavateli zde opČt
nemĤžeme pĜiþítat odpovČdnost za škodu, která vznikla v dĤsledku objektivnČ nastalé
skuteþnosti – nezamČstnanosti.
Druhý pĜípad Ĝeší otázku, jaký pĜíjem lze považovat za výdČlek po skonþení
pracovní neschopnosti zpĤsobené pracovním úrazem þi nemocí z povolání, jestliže
bývalý zamČstnanec zaþal podnikat (vykonávat soustavnou výdČleþnou þinnost vlastním
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jménem a na vlastní odpovČdnost). Judikatura191 zde dospČla k názoru, že je jím i pĜíjem
z podnikání, þímž jsou splnČny podmínky pro tento nárok. Naopak není takovým
pĜíjmem napĜ. renta z kapitálového majetku. Protože však pro výpoþet jeho prĤmČrné
výše nelze použít pracovnČprávních pĜedpisĤ, stanoví se tato podle judikatury192 z
prĤmČrného výdČlku zamČstnance stanoveného ke dni, kterým mu vznikl nárok na
náhradu za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti, zpravidla dle
daĖového pĜiznání postiženého zamČstnance.
Poslední rozhodující skuteþností, ke které bude tĜeba pĜihlížet, je aktuální výše
invalidního dĤchodu v daném mČsíci, za který bude náležet náhrada za ztrátu na
výdČlku, jestliže jej oprávnČný po skonþení pracovní neschopnosti pobírá. Pro úþely
výpoþtu náhrad dle § 371 ZP se tyto dĤchody vždy zapoþítávají ve skuteþné výši, v jaké
jsou ten který mČsíc pobírány, pĜiþemž se pĜihlíží ke všem valorizacím podle pĜedpisĤ o
sociálním zabezpeþení.
S ohledem na skuteþnost, že zamČstnanec nemusí mít pouze jeden pracovní
pomČr nebo jemu podobný, stanoví ustanovení § 385 ZP ještČ zvláštní a podrobná
pravidla pro poskytování náhrady za ztrátu na výdČlku, pro pĜípady, kdy se zamČstnanec
v dobČ vzniku úrazu þi zjištČní nemoci z povolání úþastní více pracovnČprávních
pomČrĤ nebo je þinný na základČ dohod o prácích konaných mimo pracovní pomČr.
V tČchto pĜípadech bude nezbytné zkoumat vliv pracovního úrazu þi nemoci z povolání
na každý takovýto jednotlivý pracovnČprávní vztah samostatnČ, popĜ. i vliv na jinou
výdČleþnou þinnost postiženého zamČstnance, neboĢ v praxi þasto mĤže docházet
k situacím, kdy pracovní úraz þi nemoc z povolání bude mít rozdílný vliv na výkon
závislé práce u zamČstnavatele i na jinou výdČleþnou þinnost postiženého zamČstnance.
Zvláštní pravidla pĜi poskytování náhrady za ztrátu na výdČlku obsahuje rovnČž
ustanovení § 386 ZP pro pĜípady, kdy byl pracovnČprávní vztah mezi zamČstnancem a
zamČstnavatelem sjednán na dobu urþitou þi na základČ dohody o pracovní þinnosti
uzavĜené na dobu urþitou nebo pĜi výkonu práce na základČ dohody o pracovní þinnosti
sjednané na dobu urþitou (§ 386 odst. 1 ZP), a dále utrpČl-li pracovní úraz, popĜípadČ

191
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Sou R NS sv. 20 – C 1429
Sou R NS sv. 17 – C 1244
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byla-li zjištČna nemoc z povolání u poživatele starobního dĤchodu nebo invalidního
dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ (§ 386 odst. 2 ZP).
Z kogentního ustanovení § 371 odst. 6 ZP, které platí i zde, vyplývá, že
zamČstnanci pĜísluší náhrada za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti,
nejdéle však do konce kalendáĜního mČsíce, ve kterém dovrší 65 let vČku nebo do data
pĜiznání starobního dĤchodu z dĤchodového pojištČní. Jedná se o absolutní a
bezvýjimeþný zánik nároku podle tohoto ustanovení. K pĜípadnému pĜetrvávajícímu
pracovnímu potenciálu nČkterých osob, zejména duševnČ pracujících, se tedy nepĜihlíží.
Nastanou-li však okolnosti podle § 390 odst. 1 ZP (viz kapitola 6.3.3.3), napĜ. potenciál
pracovníka se sníží v dĤsledku stárnutí þi v dĤsledku obecných onemocnČní, mĤže se
zamČstnavatel zprostit této své povinnosti již pĜed touto dobou.
O nČkterých zvláštních situacích, které mohou vzniknout dle § 371 odst. 2 ZP,
byl již podán výklad v bodČ i.).
Na závČr této problematiky lze ještČ zmínit úpravu splatnosti uvedených náhrad
za ztrátu na výdČlku, pro niž platí ustanovení § 382 odst. 2 ZP. Podle tohoto ustanovení
je zamČstnavatel povinen tyto nároky vyplácet pravidelnČ jednou mČsíþnČ, pokud nebyl
dohodou urþen jiný zpĤsob výplaty. Podle jejich povahy (každý mČsíc jde o individuální
výši þástky, kterou je tĜeba doplatit pro dorovnání) se v praxi došlo k pravidlu, že tato
náhrada je vyplácena zpČtnČ za každý mČsíc, pĜiþemž konkrétní datum je vČcí dohody
oprávnČného a povinného. NejþastČji bude provádČna k datu, kdy zamČstnavatel
vyplácí, resp. poukazuje mzdy þi platy. Vzhledem k tomu, že se jedná o obecný nárok,
platí i zde ustanovení § 563 a § 564 OZ193 o splnČní dluhu. Není-li tedy doba splnČní
dohodnuta, stanovena právním pĜedpisem þi urþena v rozhodnutí, je dlužník
(zamČstnavatel) povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnČní požádán
vČĜitelem (zamČstnancem). Není však vylouþeno, jak uvádí judikatura194, aby strany
sjednaly výši této náhrady formou tzv. pevné renty (dĤchodu) za kalendáĜní mČsíc,
v jejíž výši by se samozĜejmČ promítnuly odchylné výše výdČlku zamČstnance
v jednotlivých mČsících.
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§ 1958 odst. 2 NOZ zní: „Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, mĤže vČĜitel požadovat
plnČní ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbyteþného odkladu.“
R 11/1976, str. 47
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b)

Náhrada za bolest a ztížení spoleþenského uplatnČní

Náhrada za bolest a ztížení spoleþenského uplatnČní podle § 372 ZP je dalším
z druhĤ náhrad, které jsou dle ZP poskytovány postiženému zamČstnanci, kterému
vznikla újma v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Tato náhrada
se však neprojevuje tak jako náhrada za ztrátu na výdČlku ve formČ vyrovnávání
zkráceného pĜíjmu v dĤsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, nýbrž
pouhým jednorázovým plnČním, a to u obou tČchto náhrad.
Vzhledem k tomu, že výþet druhĤ náhrad je taxativní, avšak nemusí se vždy
uplatnit všechny tyto náhrady, je zcela logické i spravedlivé, pokud postižený
zamČstnanec trpí urþitým psychickým traumatem nebo fyzickou bolestí, a pĜesto nejsou
splnČny podmínky pro náhradu za ztrátu na výdČlku, že mu bude poskytnuta náhrada
podle tohoto ustanovení, která zohlední jeho skuteþný zdravotní stav. Tato náhrada má
za cíl nahradit nehmotnou újmu, kterou zamČstnanec v souvislosti s pracovním úrazem
þi nemocí z povolání utrpČl. Již podle názvu má postiženému zamČstnanci nahradit
urþitý stupeĖ bolesti, pĜípadnČ omezení spoþívající v jeho pracovním a obþanském
uplatnČní.
Ani jeden z tČchto pojmĤ však ZP nedefinuje a je tak pouze na provádČcích
pĜedpisech, popĜ. na judikatuĜe, aby podaly jejich podrobný výklad. Podrobnosti k
tČmto náhradám specifikuje vyhláška MZ 440/2001 Sb., o odškodnČní bolesti a ztížení
spoleþenského uplatnČní, ve znČní vyhlášky þ. 50/2003 Sb., kterou se mČní vyhláška þ.
440/2001 Sb., o odškodnČní bolesti a ztížení spoleþenského uplatnČní, (OdškV)195.
První složkou této náhrady je podle § 2 odst. 1 OdškV náhrada za bolest. Za
bolest se považuje tČlesné a duševní strádání zpĤsobené škodou na zdraví osobČ, která
tuto škodu utrpČla. OdškodnČní za bolest zpĤsobenou škodou na zdraví, její léþení þi
odstraĖování jejích následkĤ, se urþuje podle bodového ohodnocení uvedeného
195

NOZ, jež má nabýt úþinnost k 1.1.2014 však OdškV ruší, a to bez náhrady (tzn. že není pevnČ
stanovena hodnota poškození zdraví v podobČ „jednoho bodu, jehož hodnota byla 120,- Kþ“).
Otázkou tak je, jak budou soudy rozhodovat ve sporech týkajících se této problematiky. Na první
pohled je zĜejmé, že soudci budou rozhodovat velmi nejednotnČ tak, jak lze tuto skuteþnost pĜedjímat
ze zásady jejich nezávislosti a nestrannosti. Jednou z možností, která by mohla pĜeklenout nejbližší
období, než dojde ke sjednocení soudních rozhodnutí (tj. náhledu na tuto probatiku) by mohlo být
vydání napĜ. „metodického pokynu Ministerstvem spravedlnosti þi NS“, avšak ani tento postup
neshledávám správným, neboĢ by se jednalo pouze o doporuþení, které souþasnČ popírá již zmínČnou
zásadu nezávislosti a nestrannosti soudcĤ pĜi rozhodování.
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v pĜílohách vyhlášky. Poslední vČta ustanovení § 2 odst. 1 OdškV stanoví, že bodové
ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékaĜském posudku. Od 1.4.2012 se na
vydávání lékaĜských posudkĤ o bodovém ohodnocení bolesti uplatní obecná úprava ve
vČci lékaĜských posudkĤ o zdravotním stavu dle § 42 a násl. ZoSZS.
Druhou složkou této náhrady je ztížení spoleþenského postavení, kterým se
podle § 3 odst. 1 OdškV rozumí škoda na zdraví zamČstnance, která je trvalého rázu a
má prokazatelnČ nepĜíznivý vliv na uplatnČní poškozeného zamČstnance v životČ a ve
spoleþnosti, pĜedevším na uspokojování jeho životních a spoleþenských potĜeb, vþetnČ
výkonu dosavadního povolání nebo pĜípravy na budoucí povolání, dalšího vzdČlávání a
možnosti uplatnit se v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životČ, a to
s ohledem na vČk poškozeného zamČstnance v dobČ vzniku škody na zdraví. OdškodnČní
by mČlo být pĜimČĜené a reflektovat možný vývoj poškození zdraví ve vztahu ke
spoleþenskému uplatnČní zamČstnance. O lékaĜském posudku platí to, co bylo uvedeno
shora u odškodnČní bolesti.
LékaĜský posudek, ve kterém se provádí bodové hodnocení, zpracovává
v písemné formČ na žádost poškozeného zamČstnance posuzující lékaĜ (zpravidla
ošetĜující lékaĜ zamČstnance podle OdškV), U nemocí z povolání zpracovává posudek
ošetĜující lékaĜ zdravotnického zaĜízení, které je oprávnČno k jejich posuzování. U
bolesti se vydává, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
u ztížení spoleþenského uplatnČní je to zpravidla až po jednom roce ode dne, kdy došlo
ke škodČ na zdraví, nicménČ vždy bude tĜeba pĜistupovat individuelnČ ke každému
poškozenému196. Nový lékaĜský posudek ve vČci ztížení spoleþenského uplatnČní lze
vydat v pĜípadČ výrazného zhoršení následkĤ, pĜiþemž takový posudek nahrazuje
posudek pĜedchozí. S tímto novým posudkem je tedy spojeno i urþení nového rozsahu
nároku pĜi zhoršení zdravotního stavu, kdy se porovnávají omezení þi ztracené možnosti
spoleþenského uplatnČní v dobČ pĜed zhoršením zdravotního stavu se stavem
aktuálním197.
V pĜípadČ, že zamČstnanec þi zamČstnavatel považuje posudek za nesprávný
(nesouhlasí s jeho obsahem, resp. se závČrem lékaĜského posudku), mohou podat návrh
na jeho pĜezkoumání podle § 46 a násl. ZoSZS.
196
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21 Cdo 752/2010
25 Cdo 991/2006 (R 79/2007)
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Jak bylo uvedeno shora, bodové ohodnocení obou složek této náhrady se stanoví
v lékaĜském posudku, pĜiþemž je tĜeba uvést, že pro jednotlivé úrazy þi nemoci
z povolání je stanoven vždy urþitý poþet bodĤ za utrpČnou bolest a ztížení
spoleþenského uplatnČní v pĜíloze OdškV. Pokud není bodové ohodnocení tČchto
posuzovaných následkĤ uvedeno v pĜílohách OdškV, použije se bodové ohodnocení za
následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat dle jejich povahy a
rozsahu. Jednotlivé body dosažené za bolest a ztížení spoleþenského uplatnČní se
následnČ seþtou a vynásobí hodnotou jednoho bodu, která þiní 120,- Kþ198. Takto
vypoþtená výsledná þástka je pak þástkou náhrady, kterou je zamČstnavatel povinen
jednorázovČ postiženému zamČstnanci vyplatit. Celková výše náhrady není OdškV
omezena. OdškV v ustanovení § 7 odst. 3 (v souladu s § 388 ZP) souþasnČ stanoví, že
ve zvlášĢ výjimeþných pĜípadech hodných mimoĜádného zĜetele mĤže soud výši
odškodnČní podle OdškV pĜimČĜenČ zvýšit199.
ZávČrem je tĜeba nutno poznamenat, že obČ tyto náhrady jsou penČžitým
plnČním, které náleží postiženému zamČstnanci. Vzniklo-li však toto právo za života
postiženého zamČstnance, ale pĜed jeho uspokojením zamČstnanec zemĜel, stávají se
tyto nároky pĜedmČtem dČdického Ĝízení jako penČžité pohledávky za odpovČdným
zamČstnavatelem, které smrtí poškozeného zamČstnance nezanikají (§ 328 odst. 1
ZP)200, a to za podmínky, že tyto nároky vznikly nejdĜíve dnem 1.1. 2007.

c)

ÚþelnČ vynaložené náklady spojené s léþením

Ustanovení § 373 ZP o náhradČ úþelnČ vynaložených nákladĤ spojených
s léþením je velmi strohé. Ve své podstatČ stanoví pouze vČcnou legitimaci osoby, která
má nárok na tuto náhradu. Škoda, která se podle tohoto ustanovení nahrazuje, má
materiální charakter, neboĢ se jedná o penČžité plnČní.
ÚþelnČ vynaloženými náklady spojenými s léþením se rozumí takové náklady,
které musely pĜispČt ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného zamČstnance. Zejména
198
199
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Viz pozn. pod þarou þ. 202
R 10/1992; právní úprava s úþinností od 1.1.2014 - viz pozn. pod þarou þ. 202
21Cdo 936/2010 a 21 Cdo 2913/2010
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se bude jednat o náklady spojené s poĜízením lékĤ za pobyt v nemocnici, za nutný pobyt
v rehabilitaþním centru, náklady na specifické stravování, ale dokonce i náklady na
pobyt pĜíbuzných v léþebném zaĜízení, kde probíhá cílená léþba poškozeného a má-li
toto prokazatelný pozitivní vliv na psychický stav poškozeného a urychlení jeho léþby.
Dále je možné pod tyto náklady zaĜadit rovnČž náklady na cestu poškozeného
zamČstnance k lékaĜi nebo do zdravotnického zaĜízení201. Na druhé stranČ je tĜeba
upozornit na negativní vymezení tČchto nákladĤ, tj. nákladĤ, které se za tyto nedají
považovat. TČmito jsou nadstandardní náklady, které pĜímo nesouvisí s utrpČným
pracovním úrazem þi nemocí z povolání, ale i standardní hotovostní náklady spojené se
zdravotní péþí, která je hrazena ze zdravotního pojištČní202.
OprávnČným k náhradČ tČchto nákladĤ bude zpravidla sám poškozený
zamČstnanec nebo osoba jemu blízká, ale i tĜetí osoba, a to za pĜedpokladu, že prokáží
vynaložení tČchto nákladĤ.

d)

Náhrada vČcné škody

Pod pojem vČcné škody v souvislosti s ustanovením § 369 odst. 1 písm. d) ZP je
možné podĜadit všechny majetkové škody, které vznikly poškozenému zamČstnanci
v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Do této složky ovšem nelze
zahrnout ostatní složky náhrad uvedené v ustanovení § 369 odst. 1 ZP, o kterých bylo
pojednáno shora. Z tohoto vymezení je zĜejmé, že se bude jednat o velmi široký rozsah
náhrady škody, nejen o náhradu za škodu na vČcech, ale i ostatní náklady, které mohly
vzniknout poškozenému zamČstnanci v souvislosti s obstaráváním svých potĜeb, které si
byl schopen pĜed pracovním úrazem nebo nemocí z povolání zabezpeþovat sám.
V drtivé vČtšinČ pĜípadĤ, ale není asi pochyb o tom, že rozsah vČcné náhrady bude
spoþívat zejména v náhradČ škody na vČcech.
O škodu na vČcech se bude jednat zejména v pĜípadech, kdy vznikne
poškozenému zamČstnanci škoda napĜ. na odČvech, obuvi, zavazadlech, poškození,
rozbití þi ztrátČ hodinek a jiných vČcí, které mĤže mít poškozený zamČstnanec
v souvislosti s pracovním úrazem þi nemocí z povolání u sebe. Škodou na vČci by byla i
škoda vzniklá na dopravním prostĜedku (motocyklu, osobním vozidle) poškozeného
201
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21 Cdo 424/2003 (SJ þ. 8/2003 str. 629)
21 Cdo 2697/2004 (SJ þ. 8/2005 str. 627)
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zamČstnance, avšak za takovou škodu by zamČstnavatel odpovídal pouze za
pĜedpokladu, že dopravní prostĜedek použil poškozený zamČstnanec v souvislosti s
plnČním pracovních úkolĤ, a to se souhlasem zamČstnavatele [§ 369 odst. 1 písm. d) ve
spojení s § 265 odst. 3 ZP]. Za stejných podmínek by zamČstnavatel odpovídal i škodu,
která by vznikla zamČstnanci na náĜadí, zaĜízeních þi pĜedmČtech, které jsou ve
vlastnictví poškozeného zamČstnance.
Pod pojem vČcné škody lze, jak už bylo uvedeno, podĜadit i ostatní náklady
vzniklé þi vznikající v dĤsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, jako jsou
napĜ. náklady na chod a údržbu domácnosti nebo péþi o dČti.
V pĜípadČ, že poškozený zamČstnanec bude uplatĖovat vČcnou škodu podle
ustanovení § 369 odst. 1 písm. d) ZP, nese sám dĤkazní bĜemeno o tom, že mu tato
škoda vznikla v pĜíþinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
Pokud poškozený zamČstnanec neunese toto bĜemeno, je namístČ zkoumat, zda nejsou
splnČny podmínky pro vznik obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu podle
ustanovení § 265 ZP.
Podle ustanovení § 369 odst. 2 ZP je zamČstnavatel povinen projednat bez
zbyteþného odkladu s odborovou organizací a zamČstnancem zpĤsob a výši náhrady této
škody, pokud nebude v souladu s ustanovení § 269 ZP ze strany zamČstnavatele plnČno
uvedením vČci do pĤvodního stavu. V pĜípadČ plnČní v penČzích se i zde uplatní
ustanovení § 272 ZP. PĜi stanovení výše ostatních nákladĤ, které se v dĤsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zvýšily, napĜ. nákladĤ na obstarání
domácnosti, je tĜeba vycházet z objektivních hledisek, tzn. podle obecné hodnoty tČchto
nákladĤ.

6.3.3.2 Náhrada škody pĜi úmrtí zamČstnance v dĤsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání
V dĤsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání mĤže dojít i ke smrti
zamČstnance203. Bezesporu se bude jednat o nejzávažnČjší následek pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání, který se zpravidla zásadním zpĤsobem projeví i do širších
spoleþenských vztahĤ, zejména rodinných. Negativní dopady mohou pro tyto vztahy
203

V pĜípadČ, že dojde k takovémuto následku až s urþitým þasovým odstupem po vzniku škodné
události, bude se do této doby postupovat dle ustanovení § 369 a násl. ZP.
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znamenat pĜedevším snížení penČžních prostĜedkĤ, neboĢ rodina mohla být na pĜíjmy
zemĜelého zamČstnance zcela nebo z þásti odkázána (tzv. alimentaþní funkce mzdy þi
platu). Za úþelem omezení tČchto negativních dopadĤ pro pozĤstalé po zamČstnanci,
kromČ pĜedpisĤ o sociální zabezpeþení, stanoví i ZP podmínky, za nichž vzniká
pozĤstalým nárok na penČžité plnČní ve formČ jednotlivých náhrad podle ustanovení §
375 odst. 1 ZP.
Podle ustanovení § 375 odst. 1 ZP se jedná o následující taxativnČ vymezené
nároky, které náleží pozĤstalým po zamČstnanci, tzv. nároky pozĤstalých:
a) náhrada úþelnČ vynaložených nákladĤ spojených s jeho léþením,
b) náhrada pĜimČĜených nákladĤ spojených s pohĜbem,
c) náhrada nákladĤ na výživu pozĤstalých,
d) jednorázové odškodné pozĤstalých a
e) náhrada vČcné škody.
I tyto shora uvedené nároky, které pĜísluší pozĤstalým, mají samostatný
charakter (obdobnČ jako dílþí nároky uvedené v § 369 odst. 1 ZP), neboĢ pĜedpoklady
jejich vzniku jsou vČcnČ i þasovČ rozdílné. Zpravidla nebudou vznikat všechny
v jednom okamžiku. Vzhledem k tomu, že se však jedná o nároky, které jsou odvozené
z nároku zamČstnance, je nezbytným pĜedpokladem, aby zamČstnavatel za pracovní úraz
nebo nemoc z povolání, v jejímž dĤsledku došlo ke smrti zamČstnance, odpovídal.
Prokáže-li zamČstnavatel, že na jeho stranČ existoval nČkterý ze zprošĢovacích dĤvodĤ
podle § 367 ZP, bude povinen hradit tyto nároky pouze ve výši odpovídající té þásti,
v jejímž rozsahu se své odpovČdnosti nebyl schopen zprostit. Pro pĜiznání shora
uvedených práv není podle ustanovení § 375 odst. 2 ZP podmínkou, aby postižený
zamČstnanec uplatnil své vlastní nároky ještČ za svého života. Není totiž vylouþeno, aby
v pĜípadČ zachování stanovených lhĤt byla tato práva uplatnČna pozĤstalými. Tito
pozĤstalí budou již muset prokázat, že zamČstnavatel za pracovní úraz nebo nemoc
z povolání zamČstnance odpovídal.
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a)

Náhrada úþelnČ vynaložených nákladĤ spojených s léþením

Rozsah této náhrady je obdobný jako tomu bylo u nároku podle ustanovení §
369 odst. 1 písm. c) ZP, tedy došlo-li u zamČstnance k poškození zdraví v dĤsledku
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, za které odpovídá zamČstnavatel. Podle §
376 odst. 1 ZP pĜináleží tomu, kdo tyto náklady vynaložil bez ohledu na skuteþnost, zda
je þi není tato osoba v pĜíbuzenském vztahu k zemĜelému zamČstnanci. Došlo-li k
úhradČ tČchto výdajĤ samotným poškozeným ještČ za dobu jeho života, neexistuje zde
osoba, která by se jich mohla domáhat. Ovšem náklady, které byly takto vynaloženy za
života zemĜelého zamČstnance a nebyly do jeho smrti uhrazeny, by mohly být
uplatĖovány jeho dČdici v rámci dČdického Ĝízení.

b)

Náhrada pĜimČĜených nákladĤ spojených s pohĜbem

Podle ustanovení § 376 odst. 1 ZP i tyto náklady náleží tomu, kdo je skuteþnČ
vynaložil. Výþet tČchto nákladĤ je taxativní a Ĝadí se sem následující výdaje: za pohĜeb,
za hĜbitovní poplatky, za zĜízení pomníku nebo desky204 do výše nejménČ 20.000,- Kþ,
výdaje na úpravu pomníku a desky, cestovní výlohy a jedna tĜetina obvyklých výdajĤ na
smuteþní ošacení osob blízkých zesnulému podle § 116 OZ205.
Uvedený výþet výdajĤ doznal v poslední dobČ zdánlivČ nepatrné zmČny, která
spoþívá v rozšíĜení rozsahu finanþní náhrady u výdajĤ na zĜízení pomníku nebo desky,
neboĢ za zákonný text ustanovení § 376 odst. 2 ZP „do výše“ bylo vloženo slovo
„nejménČ“. Tato zmČna provedená zákonem þ. 365/2011 Sb. znamená, že tyto náklady
mohou pĜesáhnout hranici 20.000,- Kþ. V tomto smČru se tedy zdá být nadbyteþné
ustanovení § 376 odst. 3 ZP, které zmocĖuje vládu k vydání naĜízení, kterým by se
mohla zvýšit s ohledem na vývoj cenové úrovnČ i tato þástka. V neposlední ĜadČ je tĜeba
uvést, že náhrada nákladĤ spojených s pohĜbem náleží oprávnČné osobČ po odeþtení
pĜípadného pohĜebného (v souþasné dobČ þiní 5.000,- Kþ), které bylo poskytnuto
oprávnČné osobČ, která vypravila pohĜeb za podmínek uvedených v § 47 a § 48 zákona
þ. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoĜe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

204
205

StZP, platný do 31.12.2006, stanovil tyto náklady spojené s pohĜbem demonstrativním výþtem
s odkazem na § 37 ZPN.
§ 22 odst. 1 NOZ
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c)

Náhrada nákladĤ na výživu pozĤstalých

Ustanovení § 377 odst. 1 ZP upravuje dílþí nárok na náhradu nákladĤ na výživu
pozĤstalých, pĜiþemž stanoví, které osoby jsou osobami oprávnČnými podle tohoto
ustanovení. PĜi stanovení okruhu osob, které je možné považovat za pozĤstalé, jimž
zemĜelý poskytoval výživu, musíme vycházet z faktického stavu, tzn. že pĜíbuzenský
stav þi jiný stav pozĤstalého k zemĜelému nebude rozhodný. Takto bychom mohli tyto
osoby rozdČlit do dvou skupin.
PĜednČ to jsou pozĤstalí, kterým byl zemĜelý zamČstnanec povinen poskytovat
výživu podle zákona þ. 94/1963 Sb., o rodinČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (ZoR)206.
Pokud bychom považovali pĜedchozí vymezení okruhu osob, kterým náleží tato
náhrada za samostatnou skupinu, je tĜeba ještČ dodat, že zde existuje i druhá skupina
osob, kterým tato náhrada rovnČž náleží. Takovými osobami jsou osoby, kterým sice
nebyl zemĜelý zamČstnanec povinen výživu poskytovat, avšak ve skuteþnosti jim tuto
výživu poskytoval. Jedná se napĜ. o druha, resp. družku zemĜelého, popĜ. její dČti, které
s nimi žily, pokud s ním žila ve spoleþné domácnosti a peþovala o spoleþnou
domácnost, a to bez ohledu na skuteþnost, zda jim náleželo výživné od jejich zákonného
otce a zda jím bylo poskytováno þi nikoli207.
U obou skupin se však vyžaduje pravidelné a soustavné poskytování prostĜedkĤ
na výživu v obecné rovinČ a souþasnČ je nutné zkoumat, zda a v jakém rozsahu tuto
výživu poskytoval, aĢ již v penČzích nebo jinými prostĜedky urþenými k uspokojování
bČžných životních potĜeb. K tČmto podmínkám se vyžaduje, aby tyto skuteþnosti
existovaly v dobČ smrti zamČstnance.
Tento nárok je však omezen na dobu, po kterou mČl tento zemĜelý zamČstnanec
podle zvláštních pĜedpisĤ tuto povinnost, nejdéle však do konce kalendáĜního mČsíce,
v nČmž by dosáhl vČku 65 let.
Úþelem této náhrady je odškodnit pozĤstalé a zmírnit tak dopad do jejich
majetkové sféry v dĤsledku absence pĜíjmu, který jim zemĜelý zamČstnanec poskytoval
(zejména na rozhodování soudu je, aby pĜihlédl k širokému, pĜedem neomezenému
okruhu okolností, které budou pro konkrétní pĜípad podstatné)208.

206
207
208

ZoR bude zcela nahrazen s úþinností od 1.1.2014 novou právní úpravou obsaženou v § 697; § 760 a
násl., § 910 až § 923 NOZ.
NS ýSR 3 Cz 11/70 (R 26/1971)
21 Cdo 2573/2011
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Podle nové úpravy § 377 odst. 2 ZP je výpoþet této náhrady urþován procentním
vyjádĜením na prĤmČrném výdČlku zemĜelého zamČstnance. Jestliže zemĜelý
zamČstnanec poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu jedné osobČ, stanovuje se
náhrada ve výši 50% prĤmČrného výdČlku zemĜelého zamČstnance, kterého dosahoval
pĜed smrtí. Byl-li však zemĜelý zamČstnanec povinen poskytovat nebo poskytoval-li
výživu více osobám, stanovuje se náhrady v souhrnné výši 80% jeho prĤmČrného
výdČlku pĜed smrtí. Právní úprava již ale neuvádí, jakým zpĤsobem rozdČlit mezi více
pozĤstalých souhrnnou výši náhrady. Proto je tĜeba, s ohledem na smysl a úþel náhrady,
postupovat pĜi jejím dČlení podle zásad uvedených v ZoR209, pĜiþemž toto dČlení lze
považovat i za spravedlivé. Od takto vypoþtených náhrad v souladu s § 377 odst. 2 vČty
druhé ZP bude tĜeba ještČ odeþíst pĜípadný dĤchod, který je pozĤstalým pĜiznán ze
stejného dĤvodu (tzn. sirotþí þi vdovský dĤchod).
Tato náhrada je dále kromČ již zmínČného absolutního omezení þasového (§ 371
odst. 6 ZP) limitována také absolutní možnou þástkou náhrady. Tato náhrada tak nesmí
úhrnem pĜevýšit þástku, do které by zemĜelému zamČstnanci náležela náhrada za ztrátu
na výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti (§ 371 ZP).
Na závČr lze snad pouze pro dokreslení povahy tohoto nároku jakožto nároku
odvozeného od nároku zamČstnance na náhradu za ztrátu na výdČlku uvést, že pokud
dojde k úpravČ podmínek, výše þi zpĤsobu, který bude mít vliv na zvýšení, tzv.
valorizaci prĤmČrného výdČlku zamČstnance, bude nezbytné pĜi výpoþtu i této náhrady
vycházet z tohoto zvýšeného prĤmČrného výdČlku210, ale souþasnČ i ze zmČnČné výše
valorizovaného dĤchodu pĜiznaného z téhož dĤvodu211.

d)

Jednorázové odškodnČní pozĤstalých

Ustanovení § 378 ZP upravuje výslovnČ okruh osob, kterým náleží tato náhrada.
Jsou jimi bez dalších podmínek manžel, resp. manželka a nezaopatĜené dČti (tj. dČti,
které mají nárok na tzv. sirotþí dĤchod) bez ohledu na skuteþnost, zda tyto dČti žily ve
spoleþné domácnosti se zemĜelým zamČstnancem. Dále mohou být tČmito osobami také
209
210
211

ZoR bude zcela nahrazen s úþinností od 1.1.2014 novou právní úpravou obsaženou v § 697; § 760 a
násl., § 910 až § 923 NOZ.
Nález Ústavního soudu ýR ze dne 16.6.1999, sp. zn. Pl. ÚS 4/1999, který byl vyhlášen ve Sbírce
zákonĤ dne 2.9.1999 pod þ. 192/1999 Sb., nebo R 71/2002, 21 Cdo 773/2002 (R 38/2003)
25 Cdo 708/2004 (PR þ. 20/2005 str. 762)
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rodiþe zemĜelého zamČstnance, avšak pouze za podmínky, že s ním žili ve spoleþné
domácnosti. V pĜípadČ, kdy by napĜ. oba rodiþe zemĜeli následkem pracovního úrazu
nebo nemoci z povolání, mČlo by každé z jejich dČtí nárok na jednorázové odškodnČní
po každém z nich. Tento nárok musí vždy uplatnit každý oprávnČný sám, nikoli napĜ.
tak, že by rodiþ požadoval nárok dítČte pro sebe. Od tohoto pĜípadu je tĜeba odlišit
postavení rodiþe jakožto zákonného zástupce dítČte pĜi uplatĖování takovéhoto nároku.
Jak je vidČt ze shora uvedeného výþtu osob, je tento oproti výþtu okruhu
pozĤstalých dle § 377 odst. ZP znaþnČ omezený. Zákonné ustanovení § 378 ZP napĜ.
mezi osoby oprávnČné požadovat tuto náhradu nezahrnuje druha, resp. družku
zemĜelého zamČstnance.
Pokud bychom se vrátili k samotné výši náhrady, rád bych zde upozornil na
zmČnu ustanovení § 378 odst. 1 ZP provedenou zákonem þ. 365/2011 Sb., který dle
mého názoru odstranil nedostaþující výši této náhrady, když novČ stanovil ve dvou
pĜípadech možnost plnČní vyšší než je 240.000,-Kþ. Ani za stávajícího stavu právní
úpravy není vylouþena možnost upravit, resp. stanovit tyto þástky ve vČtším rozsahu,
napĜ. v kolektivních smlouvách þi vnitĜním pĜedpisu zamČstnavatele.
PĜednČ tedy náleží manželovi þi každému dítČti, které splĖuje pĜedpoklady pro
tento nárok, jednorázové odškodnČní ve výši nejménČ 240.000,-Kþ. RodiþĤm zemĜelého
zamČstnance pak náleží za podmínek uvedených shora odškodnČní v úhrnné výši pouze
240.000,- Kþ. Pokud však žil ve spoleþné domácnosti se zemĜelým zamČstnancem
pouze jeden pak tomuto rodiþi náleží nejménČ þástka 240.000,- Kþ.

e)

Náhrada vČcné škody

V pĜípadČ, že zamČstnanec v dĤsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
zemĜel, Ĝídí se náhrada vČcné škody ustanovením § 375 odst. 1 písm. e) ZP a
ustanovením § 379 ZP. Náhrada vČcné škody podle tČchto ustanovení je obdobná jako u
vČcné škody, pĜi které zamČstnanec nezemĜel [§ 369 odst. 1 písm. e) ZP]. Zásadní
odlišností však je skuteþnost, že za vČcnou škodu se v tomto pĜípadČ považuje pouze
škoda na vČcech, nikoli i ostatní vČcná škoda. Dále platí, i v tomto pĜípadČ, že za škodu
vzniklou na dopravním prostĜedku v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí
z povolání, jejímž následkem byla smrt zamČstnance, ani za škodu vzniklou za tČchto
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podmínek na zaĜízení, náĜadí a pĜedmČtech zamČstnance, které nebyly zamČstnancem
použity se souhlasem zamČstnavatele, zamČstnavatel neodpovídá.
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 379 ZP stanoví, že náhrada vČcné škody
pĜísluší dČdicĤm zamČstnance, bude nezbytné, aby pozĤstalý, má-li mít nárok na
náhradu této složky náhrady, byl souþasnČ také dČdicem zemĜelého zamČstnance.
V pĜípadech, kdy poškozený zamČstnanec uplatnil nárok na náhradu vČcné škody ještČ
za svého života, stává se tento nárok pĜedmČtem dČdického Ĝízení, avšak nebyl-li tento
nárok zamČstnancem uplatnČn, vzniká dČdicĤm právo na jeho uplatnČní, ale pĜedmČtem
dČdictví se nestává.

6.3.3.3 Podstatná zmČna pomČrĤ
Institut podstatné zmČny pomČrĤ je bezpochyby neopomenutelným faktorem,
který mĤže pro futuro velmi významnČ ovlivnit výši dílþích nárokĤ na náhradu škody,
kterou by byl odpovČdný zamČstnavatel povinen nahradit postiženému zamČstnanci
v dĤsledku utrpČné újmy následkem pracovního úrazu þi nemoci z povolání.
Zákonným ustanovením, které velmi struþnČ upravuje tento institut, je § 390
odst. 1 ZP, který stanoví, že zmČní-li se podstatnČ pomČry poškozeného, které byly
rozhodující pro urþení výše náhrady škody, mĤže se poškozený i zamČstnavatel
domáhat zmČny v úpravČ svých práv, popĜ. povinností.
S ohledem na skuteþnost, že nároky zamČstnance vyplývající z ustanovení § 365
a násl. ZP mají zpravidla charakter dlouhodobého opakujícího se plnČní, je velmi
pravdČpodobné, že se budou v prĤbČhu plynutí þasu urþitým zpĤsobem mČnit, a to
v souvislosti s budoucím vývojem zdravotního stavu nebo sociálního postavení
postiženého zamČstnance. DĤvody tČchto zmČn mohou být rĤznorodého charakteru. ZP
se tedy tímto ustanovením snaží vytvoĜit obecný rámec, podle kterého by bylo možné
spravedlivČ postihnout rĤzné zmČny pomČrĤ postiženého zamČstnance formou zvýšení
þi snížení jednotlivých náhrad, a tímto zpĤsobem zajistit do jisté míry i pružnost ve
zmČnách odpovČdnostního vztahu mezi postiženým zamČstnancem a odpovČdným
zamČstnavatelem. Vzhledem k tomu, že ustanovení o zmČnČ pomČrĤ je velmi struþné,
nebylo možné se obejít bez judikatury212, která se stala v tomto ohledu
212
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nepostradatelnou, zejména proto, že stanovila, byĢ v konkrétních pĜípadech, co je
možné považovat za zmČnu pomČrĤ a co již nikoli.
Za zmČnu pomČrĤ se považují pĜípady, o kterých bude pojednáno níže. MĤžeme
je dČlit do dvou skupin, a to na ty, které vznikají pĜi nárocích na náhradu za ztrátu na
výdČlku a ty, které vznikají pĜi odškodĖování pozĤstalých.
a) NejþastČjší pĜípady zmČn pomČrĤ týkajících se nárokĤ na náhradu za ztrátu
na výdČlku a jejich Ĝešení v praxi lze struþnČ shrnout následovnČ:
i.

zmČna plného invalidního dĤchodu na þásteþný invalidní dĤchod
popĜ. odebrání plného a pĜiznání þásteþného invalidního dĤchodu
(resp. nyní zmČna invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ
na invaliditu prvního þi druhého stupnČ) - pĜedpokládá nástup osoby
do zamČstnání - v takovém pĜípadČ se od prĤmČrného výdČlku
rozhodného pro odškodĖování odeþítá þásteþný invalidní dĤchod
(resp. nyní invalidní dĤchod pro invaliditu prvního þi druhého stupnČ)
a výdČlek dosahovaný v zamČstnání; pokud osoba þásteþnČ invalidní
(resp. nyní s invaliditou prvého þi druhého stupnČ) nepracuje, je
nezbytné namísto výdČlku v zamČstnání odeþíst pĜedpokládaný
výdČlek, jakého by mohl takto postižený þlovČk dosahovat za
podmínky, že se o zamČstnání zajímá a usiluje o nČj (napĜ. podle
vyjádĜení ÚĜadu práce);

ii.

zmČna þásteþného invalidního dĤchodu na plný invalidní dĤchod
(resp. nyní zmČna invalidního dĤchodu pro invaliditu prvého þi
druhého stupnČ na invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ)
v dĤsledku zhoršení zdravotního stavu zamČstnance, který je
v pĜíþinné souvislosti s odškodĖovanou újmou na zdraví,
-

pokud postižený zamČstnanec pĜed takovou zmČnou pobíral
náhradu za ztrátu na výdČlku, pak se od rozhodného prĤmČrného
výdČlku nadále bude odþítat pouze plný invalidní dĤchod, resp.
nyní invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ (namísto dĜíve
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odeþítaného

þásteþného

invalidního

dĤchodu,

resp.

nyní

invalidního dĤchodu pro invaliditu prvního þi druhého stupnČ a
dosahovaného výdČlku),
-

pokud žádnou náhradu nepobíral, neboĢ výše jeho výdČlku
nesplĖovala podmínky pĜiznání náhrady, zjistí se prĤmČrný
výdČlek pĜed vznikem této škody a od nČj se odeþte rozdíl mezi
pĜiznaným plným invalidním dĤchodem, resp. nyní invalidním
dĤchodem pro invaliditu tĜetího stupnČ a dĜíve pobíraným
þásteþným

invalidním

dĤchodem,

resp.

nyní

invalidním

dĤchodem pro invaliditu prvního þi druhého stupnČ;
iii.

zmČna þásteþného invalidního dĤchodu na plný invalidní dĤchod
(resp. nyní zmČna invalidního dĤchodu pro invaliditu prvního þi
druhého stupnČ na invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ)
v dĤsledku zhoršení zdravotního stavu zamČstnance následkem
nepracovního úrazu nebo obecného onemocnČní,
-

je-li následkem takovýchto nepracovních pĜíþin výdČleþná
þinnost postiženého zamČstnance zcela vylouþena, nárok na
náhradu zanikne, resp. se odpovČdný zamČstnavatel mĤže
úspČšnČ domáhat zrušení své povinnosti plnČní náhrady
postiženému zamČstnanci213,

-

pokud

je

výdČleþná

schopnost

postiženého

zamČstnance

vylouþena v dĤsledku kombinace pracovních a nepracovních
pĜíþin, je nezbytné lékaĜským posudkem stanovit tu þást
neschopnosti, která byla zpĤsobena nepracovními vlivy, následnČ
se zjistí pĜedpokládaná výše výdČlku, který by mohl postižený
zamČstnanec dosahovat v pĜípadČ, že by tyto nepracovní
skuteþnosti nenastaly – tyto skuteþnosti nemohou být k tíži
odpovČdného zamČstnavatele;

213
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iv.

pĜiznání starobního dĤchodu dosavadnímu poživateli invalidního
dĤchodu - jeho nárok na další poskytování náhrady za ztrátu na
výdČlku pĜiznáním tohoto dĤchodu zaniká (tzn. že za podstatnou
zmČnu pomČrĤ není považováno prosté splnČní podmínek nároku, ani
zvláštní pĜídavky k dávkám sociálního zabezpeþení214), neboĢ jeho
dalším zdrojem pĜíjmĤ již není výdČlek, ale pĜiznaný starobní
dĤchod215,

v.

postupné snižování rozsahu pracovního potenciálu odškodĖovaného
zamČstnance pĜirozenou cestou – stárnutí,
-

ustanovení § 371 odst. 6 ZP stanoví obecnČ nepĜekroþitelný limit
pro poskytování tČchto náhrad, jehož hranice þiní 65 let vČku
postiženého zamČstnance nebo do data pĜiznání starobního
dĤchodu z dĤchodového pojištČní,

-

zamČstnavatel se však mĤže dovolávat takovéto zmČny i pĜed
tímto datem, a to na základČ znaleckého lékaĜského posudku.

Za podstatnou zmČnu pomČrĤ u poškozeného se budou považovat i pĜípady, kdy
poškozený zamČstnanec pozdČji onemocní nemocí neprofesionálního charakteru, která
sama o sobČ snižuje nebo podstatnČ omezuje zamČstnance v jakékoliv soustavné
výdČleþné þinnosti. V takovém pĜípadČ nelze spravedlivČ po zamČstnavateli požadovat,
aby poskytoval poškozenému zamČstnanci tuto náhradu, a mĤže se tedy úspČšnČ
domáhat zrušení své povinnosti.216

b) V pĜípadech týkajících se nároku na náhradu nákladĤ na výživu pozĤstalých
se rovnČž uplatní právní úprava obsažená v ustanovení § 377 odst. 3 ZP,
pĜiþemž za podstatnou zmČnu pomČrĤ budou považovány níže uvedené
skuteþnosti:

214
215
216

i.

pozĤstalý manžel (vdova, vdovec) znovu uzavĜel manželství,

ii.

sirotci pĜestanou být nezaopatĜení tím, že nastoupí výkon povolání,

R 36/1970
PR 2/96 str. 72, 21 Cdo 127/94
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iii.

vdova (vdovec) zapoþne, zmČní þi ukonþí zamČstnání,

iv.

vdovČ (vdovci) je pĜiznán þi odĖat plný invalidní dĤchod, resp. nyní
invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ,

v.

je jim pĜiznán starobní dĤchod, apod.

Podle ustanovení § 390 odst. 1 ZP se za podstatnou zmČnu pomČrĤ nepovažují:
a) rozdílná výše dosahovaných výdČlkĤ v jednotlivých mČsících oprávnČným
z odpovČdnosti zamČstnavatele za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní
neschopnosti þi pĜi uznání invalidity,
b) organizaþní zmČny na stranČ odpovČdného zamČstnavatele (zde se postupuje
dle ustanovení § 338 a násl. ZP), napĜ. prodej þi pronájem podniku, zrušení
zamČstnavatele, likvidace podniku zamČstnavatele apod.,
c) ztráta pĜíjmu postiženého zamČstnance po pracovním úrazu v dĤsledku
nedostatku vhodných pracovních pĜíležitostí217,
d) poskytování zvláštního pĜídavku k dávkám sociálního zabezpeþení,
e) pokud poškozený zaþne studovat na vysoké škole218,
f) sama skuteþnost, že invalidní dĤchod není vyplácen postiženému
zamČstnanci v dĤsledku jeho nástupu do výkonu trestu odnČtí svobody219,
g) valorizace dĤchodĤ podle obecných pĜedpisĤ o dĤchodovém pojištČní (jedná
se pouze o zmČnu matematického výpoþtu výše dĤchodĤ).
Vzhledem k tomu, že pĜedchozí výklad se zabýval pouze hmotnČprávní stránkou
zákonné úpravy, považuji za nezbytné se alespoĖ struþnČ zmínit i o procesnČprávních
aspektech, které upravují postup, jakým je možné dovolat se zmČny pomČrĤ v praxi.
Každý jednotlivý postup bude pĜedevším závislý na tom, zda je tato zmČna povinností k
odškodĖování mezi stranami upravena ve formČ dohody, stanovena rozhodnutím soudu
nebo tak, že zamČstnavatel jednostrannČ posoudí zmČnu pomČrĤ na stranČ postiženého
zamČstnance a zaþne oprávnČnému krátit náhrady. V posledním uvedeném pĜípadČ je
pak na postiženém zamČstnanci, zda bude tuto skuteþnost akceptovat nebo se bude
217
218
219
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prostĜednictvím soudu domáhat svých práv. Pokud dojde k soudnímu sporu vyvolanému
postiženým zamČstnancem, nelze sice pĜedjímat rozhodnutí soudu, nicménČ je možné,
že pokud bude odpovČdný zamČstnavatel ve sporu úspČšný, nebude vystaven právní
nejistotČ ohlednČ soudem konstatovaným neoprávnČným pĜeplatkĤm na nároku, které
by musel následnČ vymáhat na postiženém zamČstnanci. V pĜípadČ, že odpovČdný
zamČstnavatel v takovém soudním Ĝízení nebude úspČšný, bude pravdČpodobnČ, dle
rozhodnutí soudu, povinen uhradit postiženému zamČstnanci pĜípadný nedoplatek i s
úroky z prodlení, avšak na druhé stranČ není vystaven nejistému vymáhání pĜeplatkĤ
vzniklých na vyplacených náhradách. Dojde-li však mezi postiženým zamČstnancem a
odpovČdným zamČstnavatelem k uzavĜení dohody o odškodĖování pracovních úrazĤ þi
nemocí z povolání mající povahu narovnání, nebude soud rozhodovat k návrhu na
novou úpravu náhrady za ztrátu na výdČlku již o nároku postiženého zamČstnance na
tuto náhradu jako o jedné ze složek tohoto odškodĖování, ale pouze o tom, zda došlo
k podstatné zmČnČ pomČrĤ, která podle hmotnČprávních ustanovení odĤvodĖuje snížení
þi zvýšení dohodnutých opakujících se dávek, popĜ. úplné zproštČní povinnosti
odpovČdného zamČstnavatele k jejímu dalšímu poskytování220.

6.3.3.4 Zákonné pojištČní odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních
úrazech a nemocech z povolání
Cílem zavedení právní úpravy tohoto institutu byl historicky zĜejmČ rozvoj
malého a stĜedního podnikání v ýR po roce 1989, kdy by dlouhodobé plnČní náhrad ze
strany zamČstnavatelĤ v dĤsledku újmy na zdraví vzniklé jako následek pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání mohlo mít znaþné negativní dopady do samotné
existence tČchto zamČstnavatelĤ. Není ani vylouþeno, že taková plnČní by mČla za
následek i zánik zamČstnavatele. I z tohoto dĤvodu bylo nezbytné upravit institut
zákonného pojištČní odpovČdnosti zamČstnavatele.
Zákoník práce v souþasné dobČ institut zákonného pojištČní odpovČdnosti
zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání neupravuje, až
na ustanovení § 365 ZP, které stanoví, že do dne nabytí úþinnosti právní úpravy
úrazového pojištČní zamČstnancĤ (tj. ZoÚPZ) se Ĝídí odpovČdnost zamČstnavatele za
220
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škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání ustanoveními § 272 až § 274 ZP a
ustanoveními þásti 14, hlavy I, § 205d StZP a vyhláškou MF þ. 125/1993 Sb., kterou se
stanoví podmínky a sazby zákonného pojištČní odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu
pĜi pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znČní vyhlášky þ. 43/1995 Sb.,
vyhlášky þ. 98/1996 Sb., vyhlášky þ. 74/2000 Sb., vyhlášky þ. 487/2001 Sb. a zákona þ.
365/2011 Sb. Tato rámcová úprava mČla mít pouze doþasný charakter, neboĢ ZoÚPZ,
mČl zcela nahradit právní úpravu odškodĖování pracovních úrazĤ a nemocí z povolání
podle ZP a vyhlášky MF þ. 125/1993 Sb. Vzhledem k tomu, že se tak do dnešního dne
nestalo a ZoÚPZ není stále jako celek úþinný (až na jednotlivá ustanovení), stala se
paradoxnČ v podstatČ pĜechodná ustanovení ZP, jejichž charakter je právem považován
za doþasný, spíše jedinou jistotou pro zamČstnavatele v oblasti odškodĖování
pracovních úrazĤ a nemocí z povolání.
V souvislosti se shora uvedeným nelze neupozornit na skuteþnost, že základní
práva a povinnosti subjektĤ vztahující se k tomuto institut jsou upraveny pouze
podzákonným právním pĜedpisem tj. vyhláškou MF þ. 125/1993 Sb., což je dle mého
názoru v rozporu s þl. 4 odst. 1 LZPS.
Na rozdíl od jiných pĜípadĤ škod, kdy se zamČstnavatel mĤže komerþnČ pojistit
(na smluvním principu) pro pĜípad vzniku škodní události, jedná se u zákonného
pojištČní, jak již z jeho názvu vyplývá, o zákonnou povinnost zamČstnavatele. Každý
zamČstnavatel tedy musí být pro tento úþel pojištČn, zamČstnává-li alespoĖ jednoho
zamČstnance (i pokud by se jednalo pouze o zamČstnance þinného dle nČkteré z dohod o
pracích konaných mimo pracovní pomČr). Za tímto úþelem je povinen oznámit
pojišĢovnČ bez zbyteþného odkladu tuto skuteþnost a hradit pojistné. Pojistné si
zamČstnavatel vypoþítává sám ze základu stanoveného shodnČ s postupem pro urþení
vymČĜovacího základu pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku
zamČstnanosti dle zákona þ. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální a pĜíspČvku na státní
politiku zamČstnanosti. Základem pro výpoþet pojistného je souhrn vymČĜovacích
základĤ za uplynulé kalendáĜní þtvrtletí všech zamČstnancĤ, které v tomto období
zamČstnavatel zamČstnával. Pro výpoþet použije zamČstnavatel sazbu221 uvedenou v
pĜíloze þ. 2 vyhlášky MF þ. 125/1993 Sb. pro pĜíslušnou kategorii urþenou podle
pĜevažující základní þinnosti, která tvoĜí pĜedmČt podnikání zamČstnavatele.
221

Jednotlivé sazby jsou odstupĖovány dle rizikovosti jednotlivých oborĤ þinností vykonávaných u
zamČstnavatele. ýím vyšší je rizikovost boru, tím vyšší je stanovená sazba.
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ZamČstnavatelé, jimž vznikla povinnost k tomuto zákonnému pojištČní, mohou
být pojištČni u ýeské pojišĢovny, a.s. (tj. ti kteĜí do 31.12.1992 mČli u této pojišĢovny
sjednáno smluvní pojištČní) a ostatní zamČstnavatelé u pojišĢovny Kooperativy, a.s.
(Vienna Insurance Group).
Zákonné pojištČní zamČstnavatele spoþívá v tom, že zamČstnavatel má právo,
aby za nČj pĜíslušná pojišĢovna uhradila pĜedmČtnou škodu vzniklou pĜi pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání. Rozsah této náhrady je dán rozsahem odpovČdnosti
zamČstnavatele za takovou škodu podle ZP. Úhradou provedenou ze strany pojišĢovny
vstupuje pojišĢovna do všech práv zamČstnavatele. V pĜípadech uvedených v
ustanovení § 10 vyhlášky MF þ. 125/1993 Sb. je pĜíslušná pojišĢovna oprávnČna
uplatnit regres až do výše plnČní, které v souvislosti s pĜedmČtnou škodou poskytla.
Pokud by v souvislosti s uhrazenými pojistnými plnČními mČla vzniknout
pojišĢovnám majetková újma (ztráta z tohoto pojištČní), je taková újma vyrovnávána ze
státního rozpoþtu. V opaþném pĜípadČ, dojde-li k pĜebytku finanþních prostĜedkĤ
v dĤsledku odvodu zákonného pojistného jednotlivými zamČstnavateli, je tento pĜebytek
pĜíjmem státního rozpoþtu.
Výjimku z povinnosti platit pojistné mají organizaþní složky státu taxativnČ
uvedené v § 3 odst. 1 ZoMajýR. Povinnost k úhradČ pojistného se na tyto subjekty
nevztahuje, protože nejsou dle § 3 odst. 2 ZoMajýR právnickou osobou. V pĜípadČ, že
dojde k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání u „zamČstnancĤ státu“, je jejich
odškodnČní hrazeno pĜímo z prostĜedkĤ pĜíslušné kapitoly státního rozpoþtu.

7. Regresní a repartiþní nároky
S ohledem na skuteþnost, že odpovČdnost zamČstnavatele za škodu je založena
na principu objektivní odpovČdnost, tzn. že zamČstnavatel odpovídá za výsledek, i když
škodu nezavinil, upravuje ZP ve svých ustanoveních zmírnČní následkĤ vyplývajících
ze zákonné konstrukce této odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu (lex stricta), a to
v podobČ tzv. regresního nároku. Takovými ustanovení jsou § 271 a § 384 odst. 1 ZP,
která shodnČ stanoví, že zamČstnavatel, který nahradil poškozenému škodu, má právo
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na náhradu vĤþi tomu, kdo poškozenému za tuto škodu odpovídá podle OZ222, a to
v rozsahu odpovídajícím míĜe této odpovČdnosti vĤþi poškozenému, pokud nebylo
pĜedem dohodnuto jinak. Ustanovení § 271 ZP je však vztaženo, s ohledem na
oddČlenou úpravu odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a
nemocech z povolání, pouze na obecnou odpovČdnost, odpovČdnost pĜi odvracení škody
a odpovČdnost na odložených vČcech, ale i pĜípady, kdy dojde k újmČ na zdraví
posuzované podle § 265 odst. 1 ZP o obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu, i
když pro zpĤsob a rozsah náhrady škody aplikujeme ustanovení § 384 odst. 3 ZP. Svým
systematickým zaĜazením pak § 384 odst. 1 ZP upravuje tento institut v rámci
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání
(§ 275 ZP ve spojení s § 365 a násl. ZP).
Na základČ výše uvedené definice je možné dovodit dva pĜedpoklady, které je
tĜeba splnit k tomu, aby se zamČstnavatel mohl tohoto nároku úspČšnČ domáhat na
subjektu, který za škodu skuteþnČ odpovídá:
a) zpĤsobení škody jiným subjektem, který nese primární odpovČdnost podle
ustanovení OZ,
b) zamČstnavatel v souladu s jeho povinností vyplývající z objektivní
odpovČdností podle ZP již škodu uhradil.
Jedním z nejznámČjších pĜípadĤ, kdy se tento institut uplatní, jsou pracovní
úrazy, ke kterým dojde pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním,
pĜiþemž k úrazu dochází v dĤsledku zavinČného porušení povinností tĜetího subjektu.
Takovým pĜíkladem mĤže být dopravní nehoda zamČstnance pĜi výkonu práce pro
zamČstnavatele, kterou zaviní tĜetí osoba porušením pravidel silniþního provozu, pĜi níž
zamČstnanec utrpí pracovní úraz223.

222
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S úþinností od 1.1.2014 dle NOZ
Usnesení KS v Ústí nad Labem 11 Co 659/75 (R 8/1978) - a contrario takovým pĜípadem není
situace, kdy zamČstnanec poskytne zamČstnavateli své vozidlo pro plnČní pracovních úkolĤ nebo
v pĜímé souvislosti s ním, neboĢ v tomto pĜípadČ zĤstává provozovatelem vozidla jeho vlastník a ten
odpovídá za škodu zpĤsobenou podle § 427 a násl. OZ (resp. § 2927 a násl. NOZ).
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V takovém pĜípadČ si mĤže poškozený zamČstnanec zvolit (on má tzv. právo
volby), jakým zpĤsobem bude uplatĖovat nárok na náhradu škody. V úvahu pĜicházejí
tyto tĜi konstrukce jeho postupu:
a) poškozený zamČstnanec mĤže uplatĖovat náhradu škody dle ustanovení ZP
po svém zamČstnavateli, a to z titulu odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu
pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání,
b) poškozený zamČstnanec mĤže uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody podle
OZ224 pĜímo u subjektu, který mu škodu zpĤsobil, a to z titulu
obþanskoprávní odpovČdnosti tohoto subjektu nebo
c) poškozený zamČstnanec mĤže uplatnit náhradu vzniklé škody po obou
subjektech v rámci jedné žaloby, avšak s tím, že soud v pĜípadČ, kdy vyhoví
žalobci, mĤže rozhodnout tak, že plnČním jednoho ze žalovaných
(zamČstnavatelem nebo škĤdcem) zaniká v tomto rozsahu povinnost
k náhradČ druhého žalovaného.
Ze shora uvedených tĜí modelĤ uplatnČní nároku na náhradu škody je v praxi
poškozenými zamČstnanci užíván první model, neboĢ se jedná z pohledu zamČstnance o
nejefektivnČjší uplatnČní jeho nároku, a to jak z hlediska rychlosti a rozsahu, tak i
z hlediska právní jistoty. Hledisko rozsahu náhrady škody zde má svoji nezastupitelnou
roli, protože právČ rozsah náhrady škody podle ZP je, co se týþe náhrady škody,
koncipován šíĜeji, co do jednotlivých dílþích nárokĤ (napĜ. v pĜípadČ smrti zamČstnance
v dĤsledku pracovního úrazu ZP uvádí jako jednu z náhrad též „jednorázové
odškodnČní pozĤstalých225“) než OZ226. Z tohoto pohledu se mĤže zdát, že postup
poškozeného zamČstnance v pĜípadČ využití tohoto modelu uplatnČní náhrady škody
vĤþi zamČstnavateli mĤže být veden i vČtším rozsahem uspokojení škody, jež mu
vznikla, než kdyby ji uplatnil pĜímo vĤþi skuteþnému škĤdci. Tyto atributy uplatnČní
nároku je tĜeba vidČt zejména v povinnosti zamČstnavatele mít sjednáno zákonné
pojištČní odpovČdnosti za škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání, ze
kterého je taková škoda poškozenému zamČstnanci uhrazena. Teprve v okamžiku
uhrazení vznikne zamČstnavateli právo domáhat se náhrady škody vĤþi skuteþnému
224
225
226

S úþinností od 1.1.2014 dle NOZ
NS 3 Cz 58/68 (R 51/1969)
S úþinností od 1.1.2014 dle NOZ
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škĤdci, který za škodu odpovídá podle OZ. OprávnČní zamČstnavatele domáhat se
náhrady však je omezeno obþanskoprávní úpravou odpovČdnosti škĤdce, tzn. že
zamČstnavatel zde nebude moci uplatnit nároky, které poškozenému zamČstnanci
uhradil na základČ ZP, které však ustanovení OZ227 v daném pĜípadČ poškozenému
zamČstnanci nepĜiznávají. Zrovna tak tomu bude i v pĜípadČ, kdy by došlo mezi
poškozeným zamČstnancem a zamČstnavatelem k plnČní nad rámec náhrad stanovených
ZP. Na druhou stranu ale judikatura uznává oprávnČní zamČstnavatele zahrnout pĜi
uplatnČní regresního nároku vĤþi skuteþnému škĤdci náklady soudního Ĝízení, které
byly vynaloženy v soudním Ĝízení v pĜedmČtné vČci, které vedl zamČstnanec se
zamČstnavatelem228.
S ohledem na povinnost zamČstnavatele být ze zákona pro pĜípad vzniku škody
na zdraví zamČstnance v dĤsledku pracovních úrazĤ a nemocí z povolání pojištČn,
dojde-li k plnČní ze strany pojišĢovny za zamČstnavatele, pĜechází na ni právo
zamČstnavatele na náhradu vĤþi tomu, kdo poškozenému zamČstnanci za škodu
odpovídá primárnČ.
Dojde-li však v dĤsledku úspČšného uplatnČní nárokĤ na náhradu škody
poškozeným zamČstnancem vĤþi skuteþnému škĤdci podle OZ229 a následnČ by
zamČstnavatel ze stejného titulu poskytl zamČstnanci náhradu škody podle ZP, není
možné, aby se zamČstnavatel domáhal náhrady podle § 384 odst. 1 ZP. V takovém
pĜípadČ by byl zamČstnavatel oprávnČn domáhat se na poškozeném zamČstnanci vydání
prospČchu (bezdĤvodného obohacení), který tímto jednáním poškozený zamČstnanec
získal bez právního dĤvodu podle ustanovení § 451 OZ230.
V souvislosti s výkladem o regresním nároku je tĜeba zmínit též ustanovení §
384 odst. 2 ZP, které upravuje oprávnČní zamČstnavatele, který nahradil poškozenému
zamČstnanci škodu pĜi nemoci z povolání, požadovat vĤþi všem zamČstnavatelĤm
náhradu škody, u nichž poškozený zamČstnanec pracoval za podmínek, za nichž u nČj
vznikla nemoc z povolání, a to v rozsahu odpovídajícím dobČ, po kterou tento
zamČstnanec pracoval za uvedených podmínek u tČchto zamČstnavatelĤ. Tento nárok
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S úþinností od 1.1.2014 dle NOZ
NS SSR 5 Cz 12/1986 (R 12/1991)
S úþinnosti od 1.1.2014 dle NOZ
§ 2991 NOZ
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vĤþi pĜedchozím zamČstnavatelĤm vznikající v souvislosti s nemocí z povolání
oznaþujeme jako tzv. repartiþní nárok. Pokud tedy zamČstnanec pracoval u více
zamČstnavatelĤ za podmínek, pĜi nichž nemoc z povolání vzniká, mĤže zamČstnavatel,
který škodu uhradil, požadovat po tČchto ostatních zamČstnavatelích pomČrnou þást
náhrady škody. To však pouze prokáže-li, že u nich zamČstnanec pracoval za uvedených
podmínek. A contrario lze z ustanovení § 384 odst. 2 ZP dovodit, že z tohoto
repartiþního nároku, resp. oprávnČní zamČstnatele bude vyĖat zamČstnavatel þi
zamČstnavatelé, u nichž takové podmínky pro vznik nemoci z povolání splnČny nebyly.

8. OdpovČdnost zamČstnance a zamČstnavatele za škodu na základČ
dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr
Dohody o pracích konaných mimo pracovní pomČr patĜí svou povahou mezi
základní individuální pracovnČprávní vztahy. Jejich výþet je taxativní a nelze jej tedy
žádným zpĤsobem rozšiĜovat. TČmito dohodami jsou dohoda o provedení práce a
dohoda o pracovní þinnosti. Vzhledem k tomu, že jsou tyto dohody v praxi velmi
þastým prostĜedkem k zajištČní potĜeb zamČstnavatele, není možné se o nich alespoĖ
struþnČ nezmínit pĜi výkladu o odpovČdnosti za škodu. Podle základního ustanovení §
74 odst. 1 ZP by mČl zamČstnavatel plnČní svých úkolĤ zabezpeþovat pĜedevším
zamČstnanci v pracovním pomČru. Z dikce tohoto ustanovení by se dalo dovodit, že
zamČstnavatel by nemČl veškeré své úkoly zajišĢovat pouze prostĜednictvím tČchto
dohod. Zcela jistČ ale nelze vylouþit, ani spravedlivČ požadovat, aby zamČstnavatelé,
jejichž þinnost je velmi specifická (napĜ. sezónní práce v zemČdČlství apod.) uzavírali se
zamČstnanci pracovní pomČry, byĢ by se jednalo o pracovní pomČry na dobu urþitou.
Dohody se tedy užívají zejména v pĜípadech, kdy výkon práce (závislá þinnost) pro
zamČstnavatele za odmČnu má trvat jen krátkou nebo omezenou dobu, þi se jedná o
nepatrný rozsah práce. Zpravidla jsou dohody uzavírány z urþitých ekonomických
dĤvodĤ zamČstnavatele, ale v ĜadČ pĜípadĤ též proto, že uzavĜení pracovního pomČru
není vhodné. Vzhledem k vČtší flexibilitČ právních vztahĤ vyplývajících z dohod není
možné, aby zde byla tak vysoká ochrana stability tČchto vztahĤ jako je tomu u
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pracovního pomČru. PĜedevším z dĤvodu pružnosti vzniku a zániku tČchto
pracovnČprávních vztahĤ zákonodárce upravil tento právní institut v ZP, i když ve
vČtším rozsahu je obsah tČchto vztahĤ založen na smluvním principu, který je v ZP již
vlastní (§ 4b ZP). ZamČstnavatel a zamČstnanec jakožto smluvní strany tČchto dohod
nejsou svázány tak silným právním poutem, jako je tomu u pracovního pomČru, který je
nejvýznamnČjším pracovnČprávním vztahem. Ani ochrana zamČstnancĤ zde nemá tak
silné postavení jako u pracovního pomČru. PrávČ s ohledem na vše shora uvedené
literatura hovoĜí o tČchto dohodách jako o tzv. prekérním zamČstnání231.
I pĜes výše uvedená specifika je právní úprava odpovČdnosti zamČstnance i
zamČstnavatele za škodu pro tyto dohody shodná s pravidly stanovenými pro pracovní
pomČr. Vychází se totiž z ustanovení § 77 odst. 1 vČta pĜed stĜedníkem ZP, které
stanoví, že není-li v tomto zákonČ uvedeno jinak, vztahuje se na práci konanou na
základČ dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr úprava pro výkon práce
v pracovním pomČru. K této úpravČ však lze mít nČkolik pĜipomínek, zejména pokud
jde o odpovČdnost zamČstnance za škodu. Souþasná právní úprava této odpovČdnosti
doznala oproti historické úpravČ ve StZP jistých zmČn. Tyto zmČny (oproti pĤvodní
úpravČ v § 234 odst. 1 vČta druhá StZP) negativnČ ovlivnily pĜedevším rozsah náhrady
škody v tom smyslu, že byl zcela vypuštČn pĤvodní text o limitaci náhrady škody
zpĤsobené z nedbalosti, ke které byl takový zamČstnanec v pĜípadČ shledání jeho
odpovČdnosti povinen.

9. OdpovČdnost za škodu v pĜípadČ agenturního zamČstnávání
Institut agenturního zamČstnávání byl zaveden již do StZP s úþinností od
1.10.2004. Stalo se tak novelou provedenou zákonem þ. 436/2004 Sb., kterým se mČní
nČkteré zákony v souvislosti s pĜijetím zákona o zamČstnanosti, a to v souvislosti s
pĜijetím ZoZam, který umožnil soukromým subjektĤ (právnickým þi fyzickým osobám)
zprostĜedkovávat zamČstnání. V souþasné dobČ je tento institut upraven zejména
ustanoveními § 14 odst. 1 písm. b) a § 58 - § 66 ZoZam, které vymezují veĜejnoprávní
231

ŠTANGOVÁ, V., ZACHARIÁŠ, J., Nad pracovnČprávními vztahy, Orac, Praha 1997, str. 81 a násl.
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podmínky pro poskytování zprostĜedkování zamČstnávání. Ustanovení § 66 ZoZam
uvádí, co se rozumí zprostĜedkováním zamČstnání agenturou práce podle § 14 odst. 1
písm. b) ZoZam a na základČ jakého právního titulu232 mĤže agentura práce doþasnČ
pĜidČlit svého zamČstnance k doþasnému výkonu práce u uživatele.
Shora uvedená ustanovení ZoZam jsou pak podrobnČji rozvedena v § 307a - §
309 ZP. Ustanovení § 307a ZP stanoví, že se za závislou práci podle § 2 ZP považují
také pĜípady, kdy zamČstnavatel na základČ povolení podle zvláštního právního
pĜedpisu doþasnČ pĜidČluje svého zamČstnance k výkonu práce k jinému zamČstnavateli
na základČ ujednání v pracovní smlouvČ nebo v dohodČ o pracovní þinnosti, kterým se
agentura práce zavazuje zajistit svému zamČstnanci doþasný výkon práce podle
pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní þinnosti u uživatele a zamČstnanec se
zavazuje tuto práci konat podle pokynĤ uživatele a na základČ dohody o doþasném
pĜidČlení zamČstnance agentury práce, uzavĜené mezi agenturou práce a uživatelem.
Mezi agenturou práce, zamČstnancem a uživatelem, tedy vzniká trojstranný právní
vztah, ve kterém jsou mezi agenturou práce a uživatelem rozdČleny povinnosti
zamČstnavatele vyplývající z ustanovení ZP. Agentura práce tak zejména þiní
pracovnČprávní úkony233 vĤþi agenturnímu zamČstnanci a mimo další povinnosti též
odpovídá v odpovČdnostním vztahu vĤþi agenturnímu zamČstnanci, nejsou-li práva a
povinnosti v tomto právním vztahu dána uživateli (napĜ. organizuje a ukládá
zamČstnanci pracovní úkoly, zajišĢuje BOZP).
Podle § 2 odst. 2 ZP musí být závislá práce vykonávána mimo jiné na náklady a
odpovČdnost zamČstnavatele, v pracovní dobČ na pracovišti zamČstnavatele, popĜípadČ
na jiném dohodnutém místČ. PĜi agenturním zamČstnávání se však musí zajistit, aby
pracovní a mzdové podmínky agenturního zamČstnance nebyly ménČ výhodné ve
vztahu k zamČstnancĤm u uživatele, kteĜí vykonávají srovnatelnou práci (§ 309 odst. 5
ZP).
Pracovní agentura jakožto zamČstnavatel odpovídá za škodu, která vznikne
zamČstnanci pĜi plnČní pracovních úkolĤ nebo v pĜímé souvislosti s ním, nebo kterou
232
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Dohodu o doþasném pĜidČlení zamČstnance je tĜeba striknČ odlišit od institutu doþasného pĜidČlení
podle § 43a ZP (zavedeného do ZP od 1.1.2012 zákonem þ. 365/2011 Sb.), který má zcela odlišný
úþel a je mimo právní rámec agenturního zamČstnávání.
NOZ opouští pojem „právní úkon“ a používá pojem „právní jednání“, a proto bude i zde tĜeba
respektovat zmČnu právní terminologie a používat novČ namísto pojmu „pracovnČprávní úkon“
pojem „pracovnČprávní jednání“.
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zamČstnanec zpĤsobí. Podle ustanovení § 309 odst. 4 ZP je však agentura práce
oprávnČna požadovat na uživateli náhradu škody, kterou uhradila zamČstnanci, pokud se
s uživatelem nedohodne jinak. Výjimka v oblasti odpovČdnosti za škodu je stanovena ve
prospČch zamČstnance v ustanovení § 309 odst. 7 ZP, které stanoví, že opatĜení
pĜijatá234 mezi uživatelem a zamČstnancem agentury k vyšší ochranČ majetku uživatele,
nesmí být pro zamČstnance agentury ménČ výhodná, než je tomu u zamČstnancĤ
uživatele podle ustanovení § 252 a § 256 ZP. Je však velmi sporné, zda nejsou taková
opatĜení mezi agenturním zamČstnancem a uživatelem v rozporu se základními
pracovnČprávními zásadami (§ 1a ZP) a zejména právními principy, na kterých je
založen pracovnČprávní odpovČdnostní vztah – zásada akcesority odpovČdnostního
vztahu ve vztahu k základnímu pracovnČprávnímu vztahu235. V této souvislosti však ZP
nikterak

neĜeší

soubČžnČ

existující

pracovnČprávní

odpovČdnost

agenturního

zamČstnance k pracovní agentuĜe, kdy u tohoto odpovČdnostního vztahu budou platit
veškerá omezení v pĜípadČ náhrady škody ze strany zamČstnance, která chrání
zamČstnance ve standardním základním pracovnČprávním vztahu, jak tom bylo
pojednáno v kapitole o odpovČdnosti zamČstnance za škodu. Obdobné bude platit i o
odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu vĤþi zamČstnanci. PĜípadný odpovČdnostní vztah
mezi agenturou práce a uživatelem bude zpravidla jejich obchodnČprávním vztahem (§
261 ObchZ)236, neboĢ i když lze pĜedpokládat, že se mohou vyskytnout i výjimky,
budou zpravidla tito uživatelé podnikateli237.

234

235
236

237

Taková opatĜení mezi uživatelem a agenturním zamČstnancem by mohla mít spíše povahu
obþanskoprávního vztahu napĜ. podle ustanovení § 51 OZ (tzv. nepojmenovaná smlouva), resp. §
1746 odst. 2 NOZ.
Základní pracovnČprávní vztah existuje pouze mezi pracovní agenturou a agenturním zamČstnancem,
nikoli mezi agenturním zamČstnancem a uživatelem.
S úþinností od 1.1.2014 se budou novČ vzniklé odpovČdnostní právní vztahy tČchto subjektĤ Ĝídit
ustanoveními NOZ; Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti stanovené právními
pĜedpisy, k nČmuž došlo pĜede dnem nabytí úþinnosti NOZ, se posuzuje podle dosavadních právních
pĜedpisĤ (§ 3079 NOZ)
§ 420 a 421 NOZ opouští dosavadní formální kriteria vymezení pojmu podnikatele v § 2 odst. 2
ObchZ a nahrazuje je kriteriem skuteþné povahy þinnosti, kterou osoba vykonává

147

10. OdpovČdnost za škodu dle zvláštních právních pĜedpisĤ
Vzhledem k tomu, že tato práce pojednává o odpovČdnosti za škodu
v pracovním právu a pĜedchozí kapitoly byly vČnovány stČžejní úpravČ této
problematiky, která je obsažena v ZP, není možné se nezmínit alespoĖ struþnČ o dalších
právních pĜedpisech, které tuto problematiku upravují. K tČmto právním pĜedpisĤm se
Ĝadí zejména zákon þ. 220/1999 Sb., o prĤbČhu základní nebo náhradní služby a
vojenských cviþení a o nČkterých právních pomČrech vojákĤ v záloze, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, (ZoZNSV), zákon þ. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ, (ZoVoj), zákon þ. 361/2003 Sb., o služebním pomČru pĜíslušníkĤ
bezpeþnostních sborĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, (ZoSPPBS) a zákon þ. 218/2002
Sb., o službČ státních zamČstnancĤ ve správních úĜadech a o odmČĖování tČchto
zamČstnancĤ a ostatních zamČstnancĤ ve správních úĜadech, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, (SZ). V této souvislosti je nezbytné uvést, že SZ je v souþasné dobČ platným
právním pĜedpisem, nicménČ jeho úþinnost jakožto celku je stále odkládána. Naposledy
byla odložena zákonem þ. 445/2011 Sb., a to až k datu 1.1.2015.
V této þásti práce bych se tedy výkladem zamČĜil na jednotlivé odchylky
zvláštních právních úprav ve vztahu k úpravČ uvedené v ZP, a to jak u odpovČdnosti
zamČstnance za škodu, tak u odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu, resp. subjektĤ
v obdobném postavení.
V prvé ĜadČ je tĜeba poukázat na skuteþnost, která je spoleþná všem shora
uvedeným právním pĜedpisĤm, a to že na rozdíl od základního pracovnČprávního vztahu
zamČstnancĤ podle ZP – pracovního pomČru, je základním právním vztahem osob
vykonávajících tuto práci služební pomČr. ObecnČ mĤžeme Ĝíci, že služební pomČr
vzniká a Ĝídí se zpravidla úpravou uvedenou v tČchto zvláštních právních pĜedpisech,
které upravují ten který konkrétní služební pomČr. Služební pomČr vzniká na základČ
mocenského aktu služebního orgánu. V pĜípadČ vojákĤ jde o povolání do služebního
pomČru (§ 5 ZoVoj), u pĜíslušníkĤ bezpeþnostních sborĤ jde o rozhodnutí o pĜijetí do
služebního pomČru (§ 17 ZoSPPBS) a u státního zamČstnance o jmenování do služby (§
31 SZ).
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Prvními z tČchto zvláštních právních pĜedpisĤ jsou ZoZNSV a ZoVoj (dále též
jen „vojenské pĜedpisy“), které upravují právní vztahy osob konajících vojenskou
„službu“. Podle prvého z uvedených pĜedpisĤ lze tuto úpravu v souþasné dobČ aplikovat
pouze ve vztahu k vojákĤm v záloze, neboĢ tzv. branná povinnost byla zrušena a
v tomto rozsahu se stala právní úprava obsoletní. Druhý z právních pĜedpisĤ pak
upravuje služební pomČr vojákĤ z povolání. Tyto zvláštní právní pĜedpisy upravují
problematiku pĜedcházení škodám, odpovČdnost za škodu a náhradu škody s urþitými
odlišnostmi. PĜedmČtná ustanovení týkající se této problematiky v ZP se na právní
vztahy založené podle tČchto právních pĜedpisĤ nepoužijí.
Prevenþní povinnosti a oblast bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi výkonu vojenské
služby mají urþitá specifika, která jsou dĤsledkem vyšších nárokĤ kladených na výkon
vojenské služby. Jedná se pĜedevším o fyzické a psychické zatížení vojákĤ v prĤbČhu
výkonu jejich služby. Bezpeþnost a ochrana zdraví je upravena v ustanoveních § 43 až §
45 ZoZNSV, resp. § 98 až § 100 ZoVoj, a to obdobnČ jako je tomu v ZP s tím rozdílem,
že pokud jde o státní výkon dozoru nad bezpeþností a ochranou zdraví, tak tento je
svČĜen Ministerstvu obrany ýR (§ 43 ZoZNSV, resp. § 100 ZoV).
OdpovČdnost vojákĤ za škodu
OdpovČdnost vojáka za škodu je strukturována obdobnČ jako odpovČdnost
zamČstnance za škodu dle ZP. MĤžeme ji tedy rozdČlit na obecnou odpovČdnost za
škodu a zvláštní odpovČdnosti za škodu. Zákonná ustanovení odpovČdnosti vojákĤ za
škodu jsou však podstatnČ struþnČjší. Tato skuteþnost je dána zejména povahou
služebního pomČru vojákĤ, který je pak dále zpravidla podrobnČji upraven ve vnitĜních
pĜedpisech vþetnČ úpravy odpovČdnosti za škodu.
Obecná odpovČdnost vojákĤ za škodu je založena na obdobném principu jako
obecná odpovČdnost zamČstnance za škodu. ZpĤsobí-li voják státu škodu svým
zavinČným porušením povinností pĜi plnČní služebních úkolĤ þi v pĜímé souvislosti
s ním, je v pĜípadČ splnČní všech pĜedpokladĤ této odpovČdnosti povinen nahradit takto
vzniklou škodu. OdlišnČ je však upravena náhrady škody, o které je pojednáno níže.
OdpovČdnost vojákĤ za nesplnČní povinnosti k odvracení škody je svojí
konstrukcí totožná s úpravou této odpovČdnosti v ZP, a to podle obou právních
pĜedpisĤ.
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U odpovČdnosti za schodek na svČĜených hodnotách, které je voják povinen
vyúþtovat, je nutné upozornit na rozdílnost oznaþování dohod, které se v této souvislosti
uzavírají. Vojenské pĜedpisy hovoĜí o „dohodČ o hmotné odpovČdnosti“238 na rozdíl od
nového pojmosloví v ZP, který používá pojmu „dohoda o odpovČdnosti k ochranČ
hodnot svČĜených k vyúþtování“, resp.„dohoda o odpovČdnosti“. U této odpovČdnosti
mĤže ministr obrany stanovit služební zaĜazení, resp. stanoví funkce, pro jejichž výkon
je uzavĜení dohody o hmotné odpovČdnosti nezbytné. V tomto pojetí se tato úprava liší
od úpravy obsažené v ZP, kde taková možnost není v zákonČ uvedena a je pouze na
zvážení zamČstnavatele, kdy a s jakým zamČstnancem, pokud budou naplnČny
pĜedpoklady pro uzavĜení dohody o odpovČdnosti, takovou dohodu uzavĜe, neboĢ
uzavĜení této dohody není povinností zamČstnavatele. Další odlišností od úpravy v ZP je
absence výslovného uvedení podmínky dosažení urþitého vČku239 pro uzavĜení dohody
o hmotné odpovČdnosti. NicménČ z ustanovení § 3 odst. 1 ZoVoj lze dovodit, že dohodu
o hmotné odpovČdnosti je možné s vojákem uzavĜít nejdĜíve po dosažení 18. roku vČku,
tedy obdobnČ jako je tomu dle ZP. Podmínky k odstoupení vojáka od dohody o hmotné
odpovČdnosti jsou obdobné jako pro zamČstnance dle ZP, s tím rozdílem, že lhĤta, do
které má služebnČ nadĜízený vojáka povinnost odstranit nedostatky þi závady pĜi
výkonu služby, které brání Ĝádnému hospodaĜení se svČĜenými hodnotami, þiní jeden
mČsíc (§ 50 ZoZNSV, resp. § 105 ZoVoj). ObdobnČ jako v ZP je upraven i zánik
dohody o hmotné odpovČdnosti vojákĤ, pĜiþemž dle vojenských pĜedpisĤ není výslovnČ
uvedena možnost stanovení pozdČjšího dne zániku dohody v odstoupení od ní (§ 50
odst. 2 ZoZNSV, resp. § 105 odst. 2 ZoVoj).
U odpovČdnosti za ztrátu svČĜených pĜedmČtĤ je na první pohled zĜejmé, že
vojenské pĜedpisy užívají jiného pojmosloví a oproti ZP užívají namísto pojmu „vČci“
pojem „pĜedmČt“, jako tomu bylo v ZP pĜed nabytím úþinnosti zákona þ. 365/2011 Sb.,
kterým se mČní ZP. Vojenské pĜedpisy rovnČž, na rozdíl od ZP (§ 255 odst. 1 a 2 ZP),
nestanoví jako podmínku pro vznik této odpovČdnosti žádný limit hodnoty svČĜeného
pĜedmČtu. Vojáci tedy vždy, i pokud se bude jednat o pĜedmČt, jehož hodnota pĜesáhne
50.000,- Kþ, budou pĜebírat takový pĜedmČt pouze na základČ písemného potvrzení (§

238
239

Tyto zvláštní právní pĜedpisy používají pojem „dohoda o hmotné odpovČdnosti“ shodnČ jako starší
právní úprava podle § 176 odst. 1 StZP.
§ 252 odst. 2 ZP výslovnČ stanoví, že dohoda o odpovČdnosti smí být uzavĜena nejdĜíve v den, kdy
fyzická osoba dosáhne 18 let vČku
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51 ZoZNSV, resp. § 106 ZoVoj) a nikoli na základČ dohody o odpovČdnosti za ztrátu
svČĜených vČcí (zde „pĜedmČtĤ“) jako je tomu v ZP. Aþkoli vojenské pĜedpisy nehovoĜí
o podmínce dosažení vČkové hranice pro vznik odpovČdnost za ztrátu svČĜených
pĜedmČtĤ, lze dovodit z ustanovení § 3 ZoVoj, že zásadnČ bude touto hranicí vČk 18 let,
tedy rozdílnČ od úpravy v ZP, kde není pĜevzetí vČci na základČ písemného potvrzení
vázáno na vČkovou hranici 18 let.
Nyní bych se rád struþnČ vČnoval samotné náhradČ škody u vojákĤ a zamČĜil se
pouze na rozdílnou úpravu od ZP.
V pĜípadech, kdy byla škoda zpĤsobena ze strany vojáka z nedbalosti nebo
v dĤsledku nesplnČní povinnosti vojáka k odvrácení škody, je náhrada škody limitována
obdobnČ, resp. shodnČ jako v ZP, tzn. že nesmí pĜesáhnout u jednotlivého vojáka
þtyĜapĤlnásobek minimální mzdy (§ 52 odst. 2 ZoZNSV), resp. jeho prĤmČrného platu
(§ 107 odst. 2 ZoVoj). Tato limitace náhrady škody se však neuplatní, byla-li škoda
zpĤsobena na svČĜených hodnotách, které je voják povinen vyúþtovat, nebo ztrátou
svČĜených pĜedmČtĤ [§ 107 odst. 2 písm. a) ZoVoj; podle § 52 odst. 2 písm. a) ZoZNSV
je horní hranice náhrady škody limitována odlišnČ, a to u jednotlivého vojáka do výše
šestinásobku minimální mzdy], anebo po požití alkoholických nápojĤ nebo po
vČdomém užití jiných návykových látek [§ 52 odst. 2 písm. b) ZoZNSV, § 107 odst. 2
písm. b) ZoVoj].
Oba právní pĜedpisy na rozdíl od úpravy v ZP pĜipouštČjí možnost urþit výši
náhrady i nižší þástkou než je skuteþná škoda, resp. než je její horní hranice stanovená v
§ 52 odst. 2 ZoZNSV, resp. v § 107 odst. 2 ZoVoj. V takovém pĜípadČ však musí
náhrada škody þinit alespoĖ 1/10 skuteþné škody, nejvýše však ve výši stanovených
horních hranic. SouþasnČ jsou stanoveny i výjimky, za kterých mĤže být náhrada škody
snížena i pod tuto hranici nebo mĤže být od ní zcela upuštČno, a to v pĜípadech zvlášĢ
hodných zĜetele, kterými jsou: - zpĤsobení škody za velmi ztížených podmínek výcviku
nebo utrpČl-li voják pĜi zpĤsobení škody vážnou újmu na zdraví (§ 55 odst. 1 ZoZNSV).
ZpĤsobil-li voják škodu z nedbalosti pĜi dopravní nehodČ, lze od vymáhání škody zcela
upustit, došlo-li k dopravní nehodČ za ztížených podmínek a jde-li o první zavinČní
vojáka nebo došlo-li k nehodČ v dĤsledku malé zkušenosti vojáka anebo došlo-li
pĜi nehodČ k vážnému poškození zdraví vojáka (§ 55 odst. 2 ZoZNSV, resp. § 110 odst.
2 ZoVoj).
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Snížení náhrady škody je možné také v pĜípadech, kdy škoda byla zpĤsobena po
požití alkoholických nápojĤ nebo vČdomém užití jiných návykových látek, avšak pouze
rozhodnutím soudu o snížení náhrady škody.
PomČrné omezení odpovČdnosti vojáka za škodu a tedy i jeho povinnosti k
náhradČ škody je obdobné jako úprava v ZP, a to podle míry jeho zavinČní na vzniklé
škodČ v pĜípadČ, kdy škoda byla zpĤsobena nČkolika vojáky spoleþnČ nebo kdy se na
vzniku škody podílel rovnČž stát (§ 52 odst. 3 a 4 ZoZNSV, resp. § 107 odst. 3 a 4
ZoVoj). Byla-li však škoda zpĤsobena jen nČkterými vojáky nebo nČkterým z vojákĤ
úmyslnČ, odpovídají za celou škodu240 (§ 52 odst. 3 vČta za stĜedníkem ZoZNSV, resp.
§ 107 odst. 3 vČta za stĜedníkem ZoVoj.).

OdpovČdnost státu za škodu zpĤsobenou vojákovi
Obecná odpovČdnost státu je oproti odpovČdnosti zamČstnavatele dle ZP
omezena na pĜípady, kdy škoda vznikla pĜi výkonu služby, v pĜímé souvislosti s ním
nebo pro výkon služby, a to porušením právní povinnosti (§ 57 ZoZNSV, resp. § 112
ZoVoj). Vojenské pĜedpisy v souvislosti s touto odpovČdnosti již nestanoví, že
pĜedpokladem vzniku této odpovČdnosti je rovnČž jednání státu proti dobrým mravĤm,
jak uvádí § 265 odst. 1 ZP.
ObdobnČ je jak ve vojenských pĜedpisech (§ 58 ZoZNSV, resp. § 113 ZoVoj),
tak v ZP upravena odpovČdnost na odložených vČcech vþetnČ úpravy oznámení vzniku
škody a podmínek pro náhradu škody v plné výši (náhrady škody bez omezení).
Jediným rozdílem je rozsah náhrady škody pĜi nepĜevzetí vČcí do zvláštní úschovy,
které se obvykle do služby nenosí.
Základními ustanoveními, která upravují odpovČdnost za škodu pĜi služebních
úrazech a nemocech z povolání jsou § 59 ZoZNSV, resp. § 115 ZoVoj. Ustanovení § 59
ZoZNSV stanoví, jaká þinnost se u vojáka nepovažuje za výkon služby a je tedy
vylouþena z uplatnČní odpovČdnosti státu za škodu pĜi služebních úrazech a nemocech
z povolání (napĜ. Ĝádná dovolená, krátkodobé volno k opuštČní posádky, vycházka nebo
nenaĜízená þinnost v dobČ osobního volna). Ustanovení § 59 ZoZNSV, resp. § 115
240

Na rozdíl od ustanovení § 257 ZP, kde se vždy bude zkoumat také míra zavinČní ostatních
odpovČdných zamČstnancĤ a odpovČdnost jednotlivých zamČstnancĤ tak bude vyjádĜena mírou jejich
zavinČní, zejména s ohledem na formu jejich zavinČní.
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ZoVoj jsou tedy obdobná ustanovení § 366 ZP s tím rozdílem, že vojenské pĜedpisy
uvádí již v prvních odstavcích tČchto ustanovení, že pracovním úrazem241 je škoda na
zdraví, kterou utrpČl voják i „pro výkon služby“242. Dalšími odlišnostmi pak jsou
napĜíklad jiné zaĜazení zprošĢovacích dĤvodĤ státu, které jsou u vojenských pĜedpisĤ
zakotveny ve spoleþných ustanoveních odpovČdnosti za škodu, tj. v § 70 ZoZNSV,
resp. § 126 ZoVoj. ZprošĢovací dĤvody uvedené v § 126 odst. 1 písm. a) a b) ZoVoj pro
úplné zproštČní se odpovČdnosti státu jsou obdobné jako zprošĢovací dĤvody
zamČstnavatele v ZP. Drobné odlišnosti však nalezneme v podmínkách pro þásteþné
zproštČní se odpovČdnosti státu za škodu, neboĢ ustanovení § 366 odst. 2 písm. b) ZP
nad rámec vojenských pĜedpisĤ stanoví další podmínku, pĜi jejímž splnČní se
zamČstnavatel z þásti zprostí své odpovČdnosti. Touto podmínkou je, že si zamČstnanec
poþínal v rozporu s obvyklým zpĤsobem chování a je zĜejmé, že aþkoli neporušil
právní, þi ostatní pĜedpisy nebo pokyny k zajištČní bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi
práci, jednal lehkomyslnČ, protože si musel být vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem vČdom toho, že mĤže zpĤsobit škodu na zdraví.
Náhrada škody
Úprava náhrady škody podle jednotlivých druhĤ odpovČdnosti státu za škodu je
až na výjimky uvedené níže obdobná úpravČ v ZP. Podle § 52 odst. 3 ZoZNSV a § 107
odst. 4 ZoVoj je úprava náhrady škody u spoluzavinČní škody pĜísnČjší, neboĢ je-li
odpovČdných za škodu nČkolik vojákĤ, je každý z nich povinen hradit pomČrnou þást
škody podle míry svého zavinČní. Pokud však nČkteĜí nebo nČkterý z nich zpĤsobí
škodu úmyslnČ, budou povinni nahradit celou škodu243. OdlišnČ dále vojenské pĜedpisy
upravují rozsah náhrady škody, kterou je povinen stát uhradit v souvislosti s jeho
odpovČdností za škodu na odložených vČcech. Dojde-li totiž ke škodČ na odložených
vČcech vojáka, které odložil voják na jiném než urþeném místČ þi obvyklém místČ nebo
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21 Cdo 220/2011
ZP rozšiĜuje podmínky vzniku pracovního úrazu až ve spoleþných a závČreþných ustanoveních § 380
odst. 2, kde stanoví, že jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zamČstnanec utrpČl pro plnČní
pracovních úkolĤ.
Na rozdíl od ustanovení § 257 ZP, kde se vždy bude zkoumat také míra zavinČní ostatních
odpovČdných zamČstnancĤ a náhrada škody tak bude odpovídat vzájemnému pomČru jejich zavinČní,
zejména také na formČ jejich zavinČní.
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které nepĜevzal jeho nadĜízený do zvláštní úschovy, pak stát odpovídá za škodu na
tČchto vČcech pouze do výše dvojnásobku minimální mzdy244.
Druhým pĜípadem, kde je náhrada škody upravena s urþitými odlišnostmi od
úpravy uvedené v ZP, je náhrada škody na zdraví v souvislosti s odpovČdností státu za
škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání. Jedná se zejména o úpravu
jednotlivých složek této náhrady, pomineme-li již notoricky odlišné pojmosloví. Pokud
jde o náhradu za ztrátu na výdČlku po dobu pracovní neschopnosti (§ 61 ZoZNSV),
resp. za ztrátu na platu po dobu neschopnosti výkonu služby (§ 117 ZoVoj), je nutné
poznamenat, že ZoZNSV i ZoVoj upravují tuto náhradu obdobnČ jako ZP, avšak s tím
rozdílem, že ZoZNSV výslovnČ uvádí a poþítá se skuteþností, že voják mohl být v dobČ
pĜed vznikem škody samostatnČ výdČleþnČ þinný, a v takovém pĜípadČ by se za
prĤmČrný výdČlek považoval jeho daĖový základ podle ZoDPĜíj. Výše této náhrady je
však omezena maximální þástkou rovnající se dvacetinásobku minimální mzdy245.
OdlišnČ je také upravena náhrada za ztrátu na výdČlku po skonþení pracovní
neschopnosti pĜi pracovní neschopnosti, resp. za ztrátu na platu po skonþení
neschopnosti výkonu služby z jiného dĤvodu, než je pĤvodní služební úraz nebo nemoc
z povolání. Zásadní odlišností od ZP, která je upravena v § 64 ZoZNSV, resp. v § 120
ZoVoj, je jednorázové mimoĜádné odškodnČní ve výši šestinásobku, resp.
dvacetiþtyĜnásobku a þtyĜicetiosminásobku minimální mzdy246. Toto mimoĜádné
odškodnČní náleží vojákovi, který se stal invalidní v prvním nebo v druhé stupni
invalidity následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání pĜi taxativnČ
vyjmenovaných þinnostech podle ustanovení § 64 odst. 1 písm. a) až h) resp. § 64 odst.
2 ZoZNSV a § 120 ZoVoj, vyjma ustanovení § 120 odst. 3 a 4. Dojde-li však u vojáka
v dĤsledku služebního úrazu zapĜíþinČného þinnostmi uvedenými v § 64 odst. 1, resp. §
64 odst. 2 ZoZNSV k invaliditČ tĜetího stupnČ, odpovídá výše mimoĜádného
odškodného þástce dvacetiþtyĜnásobku minimální mzdy, resp. dvojnásobku þástek
uvedených v § 64 odst. 2 ZoZNSV. ObdobnČ je upravena tato náhrada i v § 120 odst. 4
244
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§ 111 ZP, který odkazuje na naĜízení vlády, kterým je naĜízení vlády þ. 567/2006 Sb., o minimální
mzdČ, o nejnižších úrovních zaruþené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostĜedí a o výši
pĜíplatku ke mzdČ za práci ve ztíženém pracovním prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ;
Na rozdíl od § 268 odst. 2 ZP, který stanoví náhradu škodu ve výši do 10.000,- Kþ.
Viz pozn. pod þarou þ. 252 þást prvá
§ 111 ZP, který odkazuje na naĜízení vlády, kterým je naĜízení vlády þ. 567/2006 Sb., o minimální
mzdČ, o nejnižších úrovních zaruþené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostĜedí a o výši
pĜíplatku ke mzdČ za práci ve ztíženém pracovním prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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ZoVoj. Došlo-li však u vojáka k invaliditČ prvního þi druhého stupnČ následkem
služebního úrazu nebo nemoci z povolání za zvlášĢ nebezpeþných podmínek pĜi výkonu
služby v zahraniþí (napĜ. váleþný stav v daném státČ), náleží mu podle § 120 odst. 3
ZoVoj odškodné ve výši jednostodvacetinásobku minimální mzdy.
Dalším druhem náhrady je náhrada poskytovaná pĜi úmrtí vojáka následkem
služebního úrazu nebo nemocí z povolání. I v této úpravČ lze shledat urþité odlišnosti, a
to zejména ve výþtu jednotlivých složek této náhrady, ale i u nČkterých dílþích náhrad
týkajících se limitace náhrady nákladĤ na zĜízení pomníku nebo desky v max. výši
þtyĜnásobku minimální mzdy247, výše náhrady nákladĤ na výživu pozĤstalých, která
nesmí úhrnem pĜevýšit þástku, do které pĜíslušela zemĜelému vojákovi náhradu za ztrátu
na platu nebo na náhradu za ztrátu na platu po skonþení pracovní neschopnosti248 nebo
výše jednorázového odškodnČní pozĤstalých249. Zákoník práce uvádí v § 375 odst. 1
písm. e) ZP jako samostatnou složku náhradu vČcné škody narozdíl od § 65 ZoZNSV,
resp. § 121 ZoVoj. Na druhé stranČ však tyto speciální zákony rozšiĜují taxativní výþet
náhrad v pĜípadČ úmrtí vojáka v dĤsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání o
jednorázové mimoĜádné odškodnČní pozĤstalých. Jednorázové mimoĜádné odškodnČní
pozĤstalých (§ 69 ZoZNSV a § 125 ZoVoj) jako jedna z náhrad poskytovaných pĜi
úmrtí vojáka následkem služebního úrazu vzniklého pĜi þinnostech uvedených v § 64
odst. 1 a 2 ZoZNSV, resp. v § 120 odst. 1 až 3 a v § 120 odst. 4 ZoVoj þiní pro
pozĤstalého manžela a každé dítČ, které má nárok na sirotþí dĤchod, jednu polovinu
þástek uvedených v § 64 odst. 3 ZoZNSV, resp. § 120 odst. 4 ZoVoj. Osobám, které
byly odkázány na vojáka výživou, náleží jednorázové mimoĜádné odškodnČní
pozĤstalých rovným dílem v úhrnné výši osminásobku minimální mzdy250 dle § 69
ZoZNSV (resp. jednodvacettisíc podle § 125 odst. 1 ZoVoj).
ZávČrem lze pouze pro dokreslení odlišností tČchto právních úprav od ZP uvést,
že v pĜípadČ služebního pomČru vojákĤ se spory z odpovČdnosti za škodu Ĝeší ve
zvláštním Ĝízení, které má charakter správního Ĝízení [§ 144 ZoVoj ve spojení s § 145
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§ 66 odst. 3 ZoZNSV a § 122 odst. 3 ZoVoj; naproti tomu ZP v § 376 odst. 2 stanoví spodní hranici
výše výdajĤ na zĜízení pomníkĤ nebo desky, z þehož lze dovozovat, že náklady mohou pĜevýšit
þástku 20.000,- Kþ
§ 67 ZoZNSV a § 123 ZoVoj; poskytování této náhrady je þasovČ omezeno do konce kalendáĜního
mČsíce, v nČmž by zemĜelý voják dosáhl 65 let vČku
§ 68 ZoZNSV a § 124 ZoVoj
§ 111 ZP, který odkazuje na naĜízení vlády, kterým je naĜízení vlády þ. 567/2006 Sb., o minimální
mzdČ, o nejnižších úrovních zaruþené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostĜedí a o výši
pĜíplatku ke mzdČ za práci ve ztíženém pracovním prostĜedí, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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odst. písm. c) ZoVoj a § 71 odst. 4 ZoZNSV]. V tomto Ĝízení rozhoduje podle § 56 odst.
1 ZoZNSV, resp. podle § 111 odst. 1 ZoVoj pĜíslušný služební orgán. Z ustanovení §
149 ZoVoj vyplývá oprávnČní vojáka podat odvolání proti rozhodnutí služebního
orgánu, pĜiþemž odvolací orgán je povinen vydat rozhodnutí o odvolání bez zbyteþného
odkladu, nejpozdČji do 90 dní ode dne podání odvolání. Návrh na pĜezkoumání
rozhodnutí odvolacím orgánem. NáslednČ mĤže voják podat i návrh na pĜezkoumání
pravomocného rozhodnutí služebního orgánu soudem, a to do 60 dní ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí. O takovém návrhu bude rozhodovat pĜíslušný soud251.

OdpovČdnost pĜíslušníkĤ bezpeþnostních sborĤ
Problematika odpovČdnosti bezpeþnostního sboru a jeho pĜíslušníkĤ za škodu je
upravena zákonem þ. 361/2003 Sb., o služebním pomČru pĜíslušníkĤ bezpeþnostních
sborĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (ZoSPPBS).
U obecné odpovČdnosti pĜíslušníka bezpeþnostního sboru za škodu podle § 95
ZoSPPBS je podmínkou odpovČdnosti pĜíslušníka tohoto sboru zpĤsobení škody
zavinČným porušením povinností pĜi výkonu služby nebo v pĜímé souvislosti s ním.
ObdobnČ jako je tomu v ZP, je upraven zpĤsob náhrady škody a rozsah náhrady škody
ve výši maximálnČ þtyĜapĤlnásobku prĤmČrného mČsíþního služebního pĜíjmu
odpovČdného pĜíslušníka, jehož dosahoval pĜed vznikem škody, jestliže škodu zpĤsobil
z nedbalosti. Omezení rozsahu náhrady škody se neuplatní, zpĤsobil-li škodu pĜíslušník
úmyslnČ, v opilosti nebo v dĤsledku zneužití jiných návykových látek.
OdpovČdnost pĜíslušníka ozbrojeného sboru za škodu, který nezakroþil proti
hrozící škodČ, aniž by mu v tom bránila dĤležitá pĜekážka þi neupozornil na hrozící
škodu, je koncipována obdobnČ jako v § 251 ZP. Rozdílem však je, že tento speciální
zákon upravuje tuto odpovČdnost v rámci úpravy obecné odpovČdnosti pĜíslušníka za
škodu. Nad rámec ZP upravuje tento zákon výluku z této odpovČdnosti za škodu
v pĜípadech, kdy tato škoda vyplývala z rizika výkonu služby [§ 95 odst. 5 písm. a)
ZoSPBS].
Podle ustanovení § 96 ZoSPPBS odpovídá pĜíslušník za schodek na svČĜených
hodnotách, které je povinen vyúþtovat. Tento zákon má speciální úpravu tohoto institutu
251

21 Cdo 2301/2005, 21 Cdo 569/2009
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v tom smyslu, že pĜíslušník na stanoveném služebním místČ má povinnost pĜevzít tyto
hodnoty a vyúþtovat je. Nevyžaduje se uzavĜení dohody o hmotné odpovČdnosti, neboĢ
služební pomČr není založen na smluvním principu a tato povinnost vyplývá ze zaĜazení
pĜíslušníka na urþité služební místo. Vzhledem k tomu, že u bezpeþnostních sborĤ
mohou pracovat i obþanští (civilní) zamČstnanci, stanoví zákon též vzájemný pomČr
náhrady škody pro pĜípady, kdy je založena spoleþná odpovČdnost pĜíslušníkĤ a
civilních zamČstnancĤ bezpeþnostního sboru (§ 96 odst. 6 ZoSPPBS).
Posledním druhem odpovČdnosti pĜíslušníka je odpovČdnost za ztrátu svČĜených
pĜedmČtĤ, jejíž specifika spoþívají zejména v charakteru svČĜených pĜedmČtĤ, jimiž jsou
výstroj, výzbroj apod. Na rozdíl od ZP se neuzavírá s pĜíslušníkem dohoda o
odpovČdnosti za ztrátu svČĜeného pĜedmČtu v pĜípadČ, že by hodnota pĜedmČtĤ pĜesáhla
50.000,-Kþ, ale pĜedmČty se pĜedávají pouze na písemné potvrzení. Náhradu škody za
svČĜené ztracené pĜedmČty je však pĜíslušník povinen uhradit v plné výši.
OdpovČdnost bezpeþnostního sboru za škodu
Úprava obecné odpovČdnost bezpeþnostního sboru za škodu je koncipována
obdobnČ jako odpovČdnost zamČstnavatele za škodu v ZP, avšak tato zvláštní úprava již
explicitnČ uvádí, že bezpeþnostní sbor odpovídá i za jinou škodu na zdraví, než je škoda
vzniklá služebním úrazem þi nemocí z povolání s tím, že v takovém pĜípadČ nevzniká
pĜíslušníkovi nárok na jednorázové odškodné ani nárok na jednorázové odškodné pro
pozĤstalé (§ 98 odst. 2 ZoSPPBS). Omezení obecné odpovČdnosti bezpeþnostního sboru
oproti odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu podle ZP pak spoþívá v ustanovení § 98
odst. 4 ZoSPPBS, neboĢ bezpeþnostní sbor neodpovídá za škodu na vČci pouze
v pĜípadČ, kdy byla taková vČc použita „pĜi plnČní služebních úkolĤ“ nebo „v pĜímé
souvislosti s ním“, a nikoli též „pro plnČní služebních úkolĤ“, jak to obdobnČ uvádí ZP.
Zvláštní odpovČdnost bezpeþnostního sboru za škodu (§ 99 ZoSPPBS) je pouze
jiným oznaþení shodného druhu odpovČdnosti zamČstnavatele na odložených vČcech.
Co do obsahu této odpovČdnosti nejsou právní úpravy rozdílné.
Aþkoli by se mohlo zdát, že odpovČdnost bezpeþnostního sboru za škodu pĜi
služebním úrazu nebo nemoci z povolání bude shodná nebo pĜinejmenším obdobná jako
v pĜípadČ úpravy ve vojenských pĜedpisech, není tomu tak zcela. Úprava této
odpovČdnosti je spíše obdobná s úpravou uvedenou v ZP, pokud jde o úpravu podmínek
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vzniku odpovČdnosti, která je velmi strohá, zejména v pĜípadČ služebního úrazu, dále
pak vymezení pojmu „úkon v pĜímé souvislosti s výkonem služby“ þi jednotlivé složky
náhrad. Tak napĜ. ustanovení § 101 písm. d) ZoSPPBS rozšiĜuje výþet druhĤ náhrad o
jednorázové odškodnČní a následnČ je pak stanovena i výše tohoto odškodnČní (§ 105
ZoSPPBS). Na druhé stranČ však tento speciální zákon u náhrady vČcné škody vzniklé
v dĤsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání neuvádí obdobnou možnost
omezení náhrady vČcné škody jako je tomu u úpravy v § 369 odst. 1 písm. d) ZP.
ObecnČ je tĜeba zmínit i specifické pojmosloví tohoto právního pĜedpisu, obdobnČ jako
tomu bylo u vojenských pĜedpisĤ.
V pĜípadČ úmrtí pĜíslušníka bezpeþnostního sboru v dĤsledku služebního úrazu
nebo nemoci z pování je výþet náhrad pro pozĤstalé obdobný jako v ZP. RozdílnČ
upraven je pouze rozsah náhrady vČcné škody [§ 106 písm. e) ZoSPPBS], kde opČt není
upravena možnost omezení náhrady vČcné škody jako je tomu v § 375 odst. 1 písm. e)
ZP.
Postup pĜi rozhodování o náhradČ škody je podle tohoto zvláštního zákona
upraven samostatnČ (§ 169 a násl. ZoSPPBS) vþetnČ opravných prostĜedkĤ, na rozdíl od
ZoZNSV a ZoVoj, kde se pĜi rozhodování použije zákon þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ. I zde však platí, že pravomocné rozhodnutí lze v souladu
s ustanovením § 193 ZoSPPBS pĜezkoumat pĜíslušným soudem ve správním soudnictví.

Posledním ze zvláštních právních pĜedpisĤ, o kterém bych se rád struþnČ zmínil,
a který upravuje problematiku odpovČdnosti za škodu v pracovním právu, je, SZ. Tento
zákon byl nČkolikrát novelizován, pĜiþemž nejvýznamnČjší novelizace byly provedeny
zákonem þ. 626/2004 Sb., o zmČnČ nČkterých zákonĤ v návaznosti na realizaci reformy
veĜejných financí v oblasti odmČĖování, zákonem þ. 264/2006 Sb., kterým se mČní
nČkteré zákony v souvislosti s pĜijetím zákoníku práce a následnČ nČkolika zákony,
které odkládaly úþinnost SZ, a to až k 1.1.2015.
Na rozdíl od ZP je základním pracovnČprávním vztahem podle SZ služební
pomČr, který vzniká a Ĝídí se pravidly uvedenými v SZ. Tento služební pomČr k ýeské
republice se zakládá jmenováním konkrétní fyzické osoby na služební místo v oboru
služby. Služební zákon tedy zakládá specifický právní vztah, pĜiþemž pĜi jeho realizaci
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bude tĜeba aplikovat nejen SZ samotný, ale v nČkterých pĜípadech, zejména tČch, které
se dotýkají problematiky této práce, i ZP, neboĢ nČkterá ustanovení SZ pĜímo na
konkrétní ustanovení ZP v této oblasti odkazují. Tak je tomu v pĜípadČ pĜedcházení
škodám (§ 103 SZ), u odpovČdnosti státního zamČstnance za škodu (§ 104 a násl. SZ) a
u odpovČdnosti ýeské republiky za škodu (§ 105 a § 108 SZ).
OdpovČdnost státního zamČstnance za škodu
U odpovČdnosti státního zamČstnance je stanovena odlišná úprava oproti ZP,
když ustanovení § 104 odst. 2 SZ stanoví oprávnČní a souþasnČ povinnost generálnímu
Ĝediteli urþit okruh þinností, u kterých bude povinností zamČstnance uzavĜít dohodu o
hmotné odpovČdnosti.
V souvislosti s odpovČdností státního zamČstnance za škodu pĜi výkonu služby
je tĜeba upozornit na zvláštní pĜípad odpovČdnosti za škodu, kterou zpĤsobí
nezákonným nebo nesprávným rozhodnutím úĜední osoba (tj. státní zamČstnanec).
V takovém pĜípadČ je stát povinen nahradit oprávnČné osobČ vzniklou škodu podle
zákona þ. 82/1998 Sb., o odpovČdnosti za škodu zpĤsobenou pĜi výkonu veĜejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úĜedním postupem, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
(ZoOVVM). NáslednČ je pak podle ZoOVVM stát oprávnČn uplatnit tzv. regresní nárok
vĤþi úĜední osobČ, která se na takovém nezákonném rozhodnutí þi nesprávném postupu
podílela. Mám však za to, že z ustanovení § 14 odst. 5 ZoMajýR, jde pĜímo o povinnost
k uplatnČní takového regresního nároku. Pouhá možnost uplatnit tento regresní nárok by
totiž popírala úþel základní zásady ZoMajýR, kterou je zásada hospodárného nakládání
s veĜejnými prostĜedky. V pĜípadČ, že úþast odpovČdné úĜední osoby na rozhodování
náležela k povinnostem vyplývajícím pro tuto osobu ze služebního pomČru, bude se
výše regresní úhrady Ĝídit ustanovením § 257 ZP jako u obecné odpovČdnosti
zamČstnance za škodu. Došlo-li k zavinČní úĜední osoby z nedbalosti, je nezbytné
aplikovat i limitaci náhrady škody ve výši þtyĜapĤlnásobku prĤmČrného mČsíþního
výdČlku, pĜiþemž v ostatních pĜípadech nesmí výše regresní úhrady pĜesahovat jednu
šestinu þástky zaplacené tím, kdo regresní úhradu požaduje, nejvýše však 5.000,- Kþ.
Toto omezení však neplatí, jde-li o škodu zpĤsobenou úmyslnČ (§ 17 odst. 4
ZoOVVM). Pokud byl nárok uplatnČn u soudu a zavinČní odpovČdné úĜední osoby bylo
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prokázáno pouze ve formČ nedbalostního jednání, mĤže soud z dĤvodĤ uvedených v §
18 odst. 5 ZoOVVM náhradu pĜimČĜenČ snížit.
OdpovČdnost ýeské republiky (služebního úĜadu) za škodu
V pĜípadech, kdy je možné hovoĜit o prevenþní povinnosti ýeské republiky
vyplývající ze SZ, odkazuje ustanovení § 103 SZ na ustanovení § 248 ZP s tím, že tam,
kde ZP hovoĜí o pracovním Ĝádu, rozumí se tímto Ĝádem služební pĜedpis.
Bude-li založena odpovČdnost ýeské republiky, za niž jedná služební úĜad,
jakožto zamČstnavatele za škodu, vyjma odpovČdnosti za škodu pĜi pracovních úrazech
a nemocech z povolání, odkazuje ustanovení § 105 odst. 1 SZ na ustanovení § 265 až
268 ZP, která upravují jednotlivé druhy odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu. ByĢ
ustanovení § 105 odst. 1 vČty druhé SZ stanoví, že zabezpeþení státního zamČstnance
pĜi služebním úrazu nebo nemoci z povolání se Ĝídí ZoÚPZ, nelze opomenout
skuteþnost, že ZoÚPZ není ještČ v celém svém rozsahu úþinný. Do doby nabytí jeho
úþinnosti jakožto celku, by bylo tĜeba postupovat podle ustanovení § 108 SZ, který
odkazuje v pĜípadech odpovČdnosti služebního úĜadu za služební úraz þi nemoc
z povolání na ustanovení § 275 ZP. Z tohoto ustanovení ZP nevyplývá nic jiného, než
to, co bylo uvedeno výše v kapitole 6.3.3., o odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi
pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dojde-li tedy ke služebnímu úrazu þi
nemoci z povolání, bude tĜeba do doby nabytí úþinnosti ZoÚPZ aplikovat ustanovení §
365 až § 393 ZP. SZ ve svém ustanovení § 105 odst. 2, obdobnČ jako tomu je
v ustanovení § 380 odst. 2 ZP, stanoví, co se rozumí „služebním úrazem“. Jako služební
úraz se vždy posoudí úraz, který státní zamČstnanec utrpČl „pro plnČní služebních
úkolĤ“.
Podle ustanovení § 106 ZS odpovídá ýeská republika za škodu zpĤsobenou
fyzické osobČ, která poskytla pomoc státnímu zamČstnanci na jeho žádost pĜi plnČní
jeho služebních úkolĤ. Této odpovČdnosti se služební úĜad zprostí jen tehdy, zpĤsobí-li
si škodu poškozená fyzická osoba sama. Dojde-li u poškozené fyzické osoby ke škodČ
na zdraví nebo smrti, bude se náhrada škody Ĝídit ustanoveními OZ.
Na druhé stranČ SZ v § 107 negativnČ vymezuje pĜípady poškození zdraví nebo
smrti, které nebude možné považovat za služební úraz. Jedná se o pĜípady, kdy takové
následky nastanou u osob blízkých státnímu zamČstnanci v dĤsledku útoku jiné osoby
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pro plnČní úkolĤ státního zamČstnance nebo fyzické osoby, které státní zamČstnanec
poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu. Náhrada škody se v takovýchto
pĜípadech bude Ĝídit ustanoveními OZ.252.
Nad rámec rozsahu odpovČdnosti zamČstnavatele podle ZP je podle § 105 odst. 3
rozšíĜena odpovČdnost státu v tom smyslu, že bude odpovídat i za škodu zpĤsobenou na
majetku státního zamČstnance, bude-li prokázáno, že škoda vznikla „pro plnČní jeho
služebních úkolĤ“.
Uvedené odlišnosti od právní úpravy v ZP odrážejí specifickou povahu tČchto
právních vztahĤ a kladou si za cíl zohlednit jistá rizika, která mohou vyplývat z práv a
povinností vyplývajících ze služebního pomČru.
ZávČrem si k této problematice dovolím poznamenat, že vzhledem k tomu, že
reforma veĜejných financí není ještČ zcela ukonþena, není možné v souþasné dobČ
pĜedjímat koneþné rozhodnutí o možném datu nabytí úþinnosti SZ, nebo zda dokonce
bude preferována zcela nová právní úprava tČchto právních vztahĤ. NicménČ lze pouze
konstatovat, že Evropská unie upozornila ýeskou republiku již nČkolikrát, že dosud
nemá úþinnou právní úpravu tČchto vztahĤ a vyzvala ýeskou republiku k nápravČ.

11. BezdĤvodné obohacení
Institut bezdĤvodného obohacení je historicky vykládán v souvislosti
s výkladem o odpovČdnostních vztazích, neboĢ je považován za specifický druh
odpovČdnosti, i když obþanskoprávní teorie nezastává v tomto pĜípadČ zcela
jednoznaþné stanovisko. Toto skuteþnost je dána zejména nevhodným oznaþení þásti
šesté OZ, hlavy tĜetí této þásti253. ProspČch získaný z bezdĤvodného obohacení je svou
povahou mimozávazkovou (deliktní) odpovČdností, a to i pĜesto, že nesplĖuje základní
podmínku tohoto pojmu popsanou již výše – pĜedpokladem jeho vzniku nemusí být
vždy porušení primární povinnosti odpovČdného subjektu. Z tohoto dĤvodu se nČkdy
hovoĜí o zvláštním samostatném závazkovém právním vztahu, oznaþovaném též jako
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tzv. kvaziodpovČdnost, resp. tzv. kvazidelikt. PĜi urþitém zjednodušení mĤžeme Ĝíci, že
jde o odpovČdnost za protiprávní stav, i když tento stav mĤže nastat i bez zavinČní, tedy
objektivnČ254.
Zákoník práce již v ustanovení § 249 ZP, o pĜedcházení škodám, stanoví, že si
zamČstnanec musí pĜi výkonu práce poþínat takovým zpĤsobem, aby kromČ jiného
nedocházelo též k bezdĤvodnému obohacení. S ohledem na skuteþnost, že obecné
právní instituty jsou upraveny v OZ255 a jsou tedy subsidiárnČ použitelné ve vztahu
k ZP, je tĜeba odkázat na úpravu bezdĤvodného obohacení uvedenou v § 451 odst. 1 a
násl. OZ256. Toto ustanovení pĜednČ stanoví obecnou právní zásadu, že se nikdo nesmí
bezdĤvodnČ obohacovat na úkor jiného a kdo se na úkor jiného bezdĤvodnČ obohatí, je
povinen takové obohacení vydat.
Institut bezdĤvodného obohacení se však uplatní až tehdy, jestliže vznikne
subjektu majetková škoda a souþasnČ není možné se domáhat náhrady podle zvláštních
ustanovení o odpovČdnosti za škodu, a to z dĤvodu nesplnČní pĜedpokladĤ pro vznik
této odpovČdnosti. SouþasnČ je ale použití institutu bezdĤvodného obohacení limitováno
pouze na pĜípady, kdy povinnost vydat pĜijaté plnČní neupravuje zvláštní ustanovení, ke
kterému je institut bezdĤvodného obohacení ve vztahu subsidiarity. Institut
bezdĤvodného obohacení tak nemĤže být uplatĖován v pĜípadech, kdy nároky
vyplývající ze zvláštních právních vztahĤ již není možno úspČšnČ uplatnit napĜ. proto,
že byly splnČny pĜedpoklady pro jejich prekluzi nebo promlþení. V takových pĜípadech
by se jednalo pĜinejmenším o jednání, které by bylo možné kvalifikovat jako
nedovolené, obcházející zákon (obecnČ platí zásada zákazu zneužití úþelu zákona).
Z judikatury257 je znám pĜípad, kdy zamČstnavatel požadoval z titulu bezdĤvodného
obohacení po zamČstnanci vrácení náhrady mzdy vyplacené za dovolenou nebo její þást,
na kterou ztratil právo nebo na kterou mu právo nevzniklo – soud ve svém rozhodnutí
odmítl kvalifikovat tento stav jako bezdĤvodné obohacení na stranČ zamČstnance, neboĢ
ZP obsahuje zvláštní ustanovení o povinnosti pracovníka vrátit takto vyplacenou
náhradu mzdy za dovolenou þi její þást (§ 222 odst. 4 ZP).
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S ohledem na princip subsidiarity bezdĤvodného obohacení dle OZ258 níže
uvádím pouze k nČkterým skutkovým podstatám pĜíkladmo pĜípady, které lze pod
jednotlivé skutkové podstaty podĜadit a které souvisí s tématem této práce.
a) ProspČch získaný plnČním bez právního dĤvodu – právní dĤvod plnČní nebyl
vĤbec dán (napĜ. byla nahrazena škoda subjektu, za kterou ten, kdo ji
skuteþnČ uhradil, vĤbec neodpovídal). Judikatura sem zaĜadila dále napĜ.
pĜípady, kdy zamČstnavatel nadmČrnČ plnil z titulu náhrady za ztrátu na
výdČlku po skonþení pracovní neschopnosti259, kdy zamČstnanec plnČ uhradil
schodek dle § 252 ZP, aþkoli tento vznikl zcela nebo zþásti bez jeho
zavinČní260 apod.
b) ProspČch získaný plnČním z neplatného právního úkonu261 – v tČchto
pĜípadech právní dĤvod k plnČní existuje, ale pouze formálnČ. Takovými
právními úkony jsou kromČ úkonĤ uvedených v ustanovení § 37 a násl.
OZ262 též úkony uvedené v § 18 až § 19 ZP. V ustanovení § 18 je uplatnČn
princip relativní neplatnosti právních úkonĤ a je proto nezbytné, aby se
úþastník neplatnosti právního úkonu dovolal. Do doby vydání pravomocného
rozhodnutí soudu o neplatnosti úkonu se považuje za úkon platný. PlnČní
takto poskytnuté je bezdĤvodným obohacením až od doby tohoto
pravomocného rozhodnutí. Naproti tomu v ustanovení § 19 ZP jsou
zpravidla uvedeny pĜípady, kdy jde o absolutnČ neplatné právní úkony263,
tzn. že neplatnost nastává již okamžikem uþinČní takového právního úkonu,
pokud nejde o pĜípady, kdy se fakticky bude jednat o pĜípady relativní
neplatnosti. Toto dČlení má zejména význam z hlediska poþátku bČhu
promlþecích lhĤt, o þemž je pojednáno níže.
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c) ProspČch získaný z právního dĤvodu, který odpadl – typickým pĜíkladem je
vyplacení zálohy na mzdu, která posléze není pokryta vykonanou prací264) a
dále to jsou pĜípady, kdy plnČní bylo poskytnuto subjektu, jehož právo v
mezidobí zaniklo uplynutím prekluzivní lhĤty.
d) PlnČní za toho, kdo mČl po právu právní povinnost plnit sám – jedná se
pĜípad, kdy subjekt, za nČhož bylo plnČno, byl povinen po právu plnit sám,
avšak neplnil, zatímco ten, kdo za nČj plnil, sám tuto povinnost nemČl
(dĜívČjší úprava v zákoníku práce nepovažovala tento dĤvod za vznik
bezdĤvodné obohacení, nebylo tedy možné požadovat jeho vrácení po
subjektu, za který bylo plnČno, nýbrž po subjektu, kterému bylo plnČno).
V této souvislosti není možné opomenout výjimku z obecné úpravy
bezdĤvodného obohacení, kterou je ustanovení § 331 ZP, a která spoþívá v promítnutí
zásady zvláštní ochrany zamČstnance pĜi výkonu práce (§ 1a ZP). Podle § 331 ZP, které
je ve vztahu k ustanovení § 451 odst. 1 OZ265 ustanovením specielním, mĤže
zamČstnavatel na zamČstnanci požadovat vrácení neprávem vyplacených þástek
(penČžitého plnČní) pouze za pĜedpokladu, že zamČstnanec vČdČl nebo musel z
okolností pĜedpokládat, že jde o þástky nesprávnČ urþené nebo omylem vyplacené, a to
v tĜíleté promlþecí lhĤtČ ode dne jejich výplaty. Tato podmínka "vČdomosti
zamČstnance" se v praxi považuje za splnČnou, pokud penČžité plnČní bylo vyplaceno na
základČ pravomocného soudního rozhodnutí pozdČji zrušeného v mimoĜádném
opravném Ĝízení nebo na základČ pĜedbČžného opatĜení naĜízeného soudem, jež posléze
zaniklo – v tČchto pĜípadech zamČstnanec musel pĜedpokládat, že mĤže v budoucnu
dojít ke zmČnČ pomČrĤ ve smyslu § 331 ZP („… zamČstnanec vČdČl nebo musel
z okolností pĜedpokládat …“). Takto se také dle judikatury266 posuzuje každá þástka, jež
byla poskytnuta subjektu jako „záloha“, která bude v Ĝádném výplatním termínu mzdy
zapoþtena. Cílem tohoto ustanovení je ochrana dobré víry zamČstnance pĜi pĜijímání
plnČní od zamČstnavatele, která je rovnČž posílena povinností zamČstnavatele unést
dĤkazní bĜemeno a bĜemeno tvrzení o tČchto skuteþnostech.
264
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Došlo-li v dĤsledku neplatnosti právního úkonu k plnČní ve prospČch
zamČstnavatele, je povinen zamČstnanci vždy vydat bezdĤvodné obohacení. To platí i v
pĜípadČ, že neplatnost právního úkonu zpĤsobil výluþnČ zamČstnanec.
Je-li úspČšnČ oprávnČným subjektem uplatnČn nárok na vydání bezdĤvodného
obohacení, musí být vydáno vše, co bylo získáno bezdĤvodným obohacením. Nebude-li
to dobĜe možné, zejména proto, že obohacení spoþívalo ve výkonech, musí být
poskytnuta alespoĖ penČžitá náhrada (napĜ. mzda za vykonanou práci, a to v obvyklé
výši).

12. Promlþení a prekluze v pracovním právu
PĜesto, že tato práce je zamČĜena na odpovČdnost za škodu v pracovním právu,
nemohu se nezmínit alespoĖ v nezbytném rozsahu, v jakém se mohou dotýkat
odpovČdnostních vztahĤ v pracovnČprávních vztazích, o problematice promlþení a
prekluze, která úzce souvisí se stČžejním tématem této práce. Subjekty tČchto právních
vztahĤ si musí být vČdomi jejich existence a zejména jejich právních následkĤ, které
mohou velmi podstatnČ a negativnČ ovlivnit vymahatelnost þi dokonce samotnou
existenci jejich subjektivních práv, resp. povinností.
Nezastupitelnou úlohy zde plní právní skuteþnost - plynutí þasu, na kterou je
vázán zánik þi oslabení práva. DĤležité je zákonné vymezení lhĤt, které jsou strany
povinny dodržet, pokud mají zájem na tom, aby uplatnČní jejich subjektivních práv
(nárokĤ) bylo úspČšné. Vychází se zde ze starých Ĝímskoprávních zásad, podle kterých
má každý chránit svá práva – vigilantibus iura, pĜiþemž není možné opomenout v této
souvislosti dvČ dĤležité zásady a sice, že neznalost zákona neomlouvá - ignorantia legis
non excusat a neznat zákony je hrubá nedbalost - ignorare leges est lata culpa.
Funkce tČchto institutĤ spoþívá zejména v zajištČní právní jistoty úþastníkĤ
právních vztahĤ v podobČ souladu mezi faktickým a právním stavem. Z praxe je známo,
že dokazování sporných skuteþností pĜed soudy je tím složitČjší, þím vČtší þasový úsek
ubČhl od jejich vzniku. ýasto pak tedy dochází k dĤkazní nouzi, pod jejíž tíhou soudy
nejsou schopny spravedlivČ rozhodovat, neboĢ skuteþnosti rozhodné pro vynesení
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rozsudku již nelze v potĜebném rozsahu zjistit. Tyto skuteþnosti tedy nepĜispívají k
právní jistotČ subjektĤ, ale právČ naopak právní jistotu v jejich vztazích podstatnČ
snižují. Navíc se tím soudní Ĝízení znaþnČ prodlužují, protože opatĜování náhradních
dĤkazĤ mĤže trvat delší dobu. Nebezpeþí zmeškání lhĤty by proto mČlo vést subjekty
k vyšší obezĜetnosti pĜi vþasném uplatnČní jejich subjektivních práv. I pĜes skuteþnost,
že oba instituty sledují stejný cíl (tedy, aby taková práva nemohla trvat neomezenou
dobu, nejsou-li po delší dobu využívána þi uplatĖována), existují mezi nimi podstatné
rozdíly. ZP tuto problematiku upravuje pouze þásteþnČ v § 330, § 331 a § 389 ZP, a
proto se na základČ principu subsidiarity použijí ustanovení § 100 a násl. OZ267.
Prekluzí dochází, v dĤsledku právní události, kterou je uplynutí zákonem
stanovené (prekluzívní) lhĤty, vedle zániku nároku i k zániku samotného práva. Toto
uplynutí lhĤty musí být marné, tzn. že právo nebylo v období od poþátku do konce
jejího bČhu ĜádnČ uplatnČno zákonem stanoveným zpĤsobem (tj. vĤþi druhému
úþastníku nebo u soudu). Protože prekluze znamená podstatný zásah do práva subjektu
uplatnit svá práva vĤþi povinnému, stanoví v § 330 ZP taxativní výþet pĜípadĤ, ve
kterých se prekluzivní lhĤta uplatní. Vzhledem k tématu této rigorózní práce jde o
ustanovení § 267 odst. 2 a § 268 odst. 3 ZP, podle kterých právo zamČstnance na
náhradu škody na odložených vČcech zaniká, pokud nesplní svou oznamovací
(notifikaþní) povinnost vĤþi zamČstnavateli bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji však do
15 dnĤ ode dne, kdy se o škodČ dovČdČl (viz kapitola 6.3.2.).
Podstatnou a odlišnou charakteristikou prekluze (zániku) práva oproti promlþení
je, že dle § 330 ZP vČty poslední, došlo-li k uplatnČní práva po uplynutí stanovené
lhĤty, je soud povinen k prekluzi (zániku) práva pĜihlížet z úĜední povinnosti (ex
officio), tedy i když to úþastník Ĝízení nenamítne.
Vzhledem ke skuteþnosti, že institut promlþení je upraven v obecném právním
pĜedpisu, kterým je OZ (§ 100 a násl. OZ)268, jsou ustanovení o promlþení v ZP spíše
výjimeþná. Takovým ustanovení je napĜ. § 331 ZP, jehož pĜedmČtem je problematika
vrácení neprávem vyplacených þástek, které zamČstnavatel vyplatil zamČstnanci a dále
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V pracovnČprávních vztazích se uplatní celá úprava institutu promlþení v NOZ (§ 609-653 NOZ);
NOZ užívá novČ pojem „promlþecí lhĤta“ namísto dĜívČjšího pojmu „promlþecí doba“.
§ 609 až § 653 NOZ
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pak ustanovení 389 ZP, které vymezuje, jaká práva se jako celek nepromlþují s tím, že
práva na jednotlivá plnČní z nich se promlþují.
Institut pomlþení není, co do svých následkĤ tak pĜísný jako je tomu u prekluze,
neboĢ pouhým promlþením subjektivní právo oprávnČného nezaniká. Dle § 100 odst. 1
OZ269 se k promlþení pĜihlédne jen za podmínky, že subjekt, vĤþi kterému se nárok
uplatĖuje, se promlþení dovolá – tedy uplatní pĜed soudem námitku promlþení.
V takovém pĜípadČ nemĤže soud promlþený nárok úþastníku, který jej uplatĖuje, pĜiznat
neboĢ byĢ jeho subjektivní právo nadále trvá, došlo uplatnČním námitky k zániku
autoritativní vynutitelnosti práva. Po ztrátČ tohoto nároku avšak promlþené právo
existuje, ale pouze v podobČ tzv. naturální obligace (obligatio naturalis). PlnČní na
promlþené právo je plnČním po právu a nelze jej považovat za plnČní, které by zakládalo
bezdĤvodné obohacení u subjektu, kterému bylo takto plnČno. Pokud však povinný
subjekt pĜed soudem tuto námitku neuplatní, soud k ní ex officio nepĜihlíží a musí tento
nárok pĜiznat.
Strany se nemohou uplatnČní této námitky pĜedem vzdát, neboĢ takové ujednání
by bylo neplatné podle ustanovení v § 19 písm. f) ZP270.
Dle ZP se zásadnČ promlþují všechna penČžitá práva (práva nepenČžité povahy
tedy promlþení nepodléhají). Výjimku tvoĜí ty, jež zanikají prekluzí. Dále se
nepromlþují práva vypoþtená v § 389 ZP, tedy:
a) právo zamČstnance na náhradu za ztrátu na výdČlku z dĤvodu pracovního
úrazu nebo nemoci z povolání (§ 370 a 371 ZP),
b) právo zamČstnance na náhradu za ztrátu na výdČlku vzniklé z poškození
zdraví, za nČž zamČstnavatel odpovídá dle § 265 ZP,
c) právo na náhradu nákladĤ na výživu pozĤstalých (§ 377 ZP).
Tato práva se nepromlþují jako celek, avšak jednotlivá plnČní z nich plynoucí
promlþení podléhají.
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§ 610 odst. 1 NOZ
§ 4a odst. 4 ZP, ve znČní zákona þ. 303/2013 Sb. (s úþinností od 1.1.2014)
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Pro promlþecí lhĤty a jejich poþítání platí obecná úprava v § 101 OZ271. ZásadnČ
tedy platí, že lhĤta poþíná bČžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatnČno poprvé. U
nČkterých lhĤt je poþátek jejich bČhu pĜesnČji specifikován, nČkteré jsou dále rozdČleny
na subjektivní a objektivní, jestliže je takové rozdČlení vzhledem k jejich charakteru
možné. Jinak nutno vždy poþátek jejich bČhu posuzovat objektivnČ, tedy bez ohledu na
skuteþnost, zda oprávnČný o svém nároku vČdČl þi zda je s ohledem na rĤzné pĜekážky
mohl uplatnit.
Na poþítání lhĤt v pracovnČprávních vztazích se použije na základČ principu
subsidiarity ustanovení § 122 OZ272. Poþátek bČhu promlþecích lhĤt je stanoven v § 101
OZ273, pĜiþemž promlþecí i prekluzivní lhĤty bČží zásadnČ ode dne, kdy mohlo být
právo vykonáno poprvé, tzn. uplatnČno vĤþi druhému úþastníkovi (napĜ. u prekluzivních
lhĤt – 267 odst. 2 ZP a 268 odst. 3 ZP) nebo kdy mohlo být nejdĜíve uplatnČno u soudu.
MĤže být upraven i v jiném právním pĜedpisu, kolektivní smlouvČ þi dohodČ úþastníkĤ.
Zde pak záleží na tom, jak úþastníci dohodli dobu uspokojení nároku. Pokud nelze urþit
poþátek žádným z tČchto zpĤsobĤ, pak je tĜeba podpĤrnČ použít ustanovení § 563 a §
564 OZ274, dle kterého je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnČní
vČĜitelem požádán. Podle soudní praxe poþíná promlþecí lhĤta v tČchto pĜípadech již
dnem následujícím po vzniku závazku275. Došlo-li mezi úþastníky k dohodČ o plnČní ve
splátkách (§ 103 OZ)276, poþíná bČžet promlþecí lhĤta jednotlivých splátek ode dne
jejich splatnosti. Stane-li se nesplnČním nČkteré ze splátek splatným celý nárok
(v pĜípadČ, kdy zamČstnavatel využije svého oprávnČní dle § 565 OZ277 nebo tam, kde
nesplnČním jednotlivé splátky dochází ke ztrátČ výhody splátek), poþne bČžet lhĤta
k uplatnČní neuspokojené þásti celého dluhu ode dne splatnosti nesplnČné splátky.
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§ 619 NOZ; § 629 NOZ stanoví obecnou promlþecí lhĤtu 3 roky; podle § 630 NOZ si strany mohou
sjednat promlþecí lhĤtu kratší (min. 1 rok) nebo delší (nejdéle 15 let) oproti obecné zákonné lhĤtČ 3
roky, avšak s tím, že taková lhĤta nesmí být v neprospČch slabší strany; je-li v neprospČch této strany,
nepĜihlíží se k ní.
§ 605-608 NOZ
§ 619 NOZ
§ 1958 odst. 2 NOZ zní: „Neujednají-li strany, kdy má dlužník splnit dluh, mĤže vČĜitel požadovat
plnČní ihned a dlužník je poté povinen splnit bez zbyteþného odkladu.“
R 28/1984
§ 623 NOZ; NOZ opouští pojem „splatnost“ a používá pojmu „dospČlost“ a obdobnČ opouští pojem
„splátka“, který nahrazuje pojmem „dílþí plnČní“
§ 1931 NOZ
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Vzhledem k tomu, že ustanovení § 101 až 110 OZ jsou kogentního charakteru,
není možné dohodou úþastníkĤ zákonnou promlþecí dobu prodloužit ani zkrátit278.
Délka a poþátek bČhu jednotlivých promlþecích lhĤt jsou v tČchto ustanoveních
podrobnČ upraveny. MĤžeme je tedy rozdČlit do dvou skupin:

i) lhĤty k uplatnČní práv (obecnČ)
Obecná promlþecí lhĤta pro uplatnČní majetkových práv þiní 3 roky a poþíná
bČžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (§ 101 OZ279). Dále OZ
stanoví i zvláštní promlþecí lhĤty s tím, že s ohledem na téma této práce lze uvést
zejména následující:
a) u práv na náhradu škody (§ 106 odst. 1 OZ) a bezdĤvodného obohacení
(§ 107 odst. 1 OZ)280 se rozlišují dvČ lhĤty, a sice objektivní a subjektivní.
Tyto lhĤty poþínají a konþí nezávisle na sobČ. Právo je promlþeno již
tehdy, kdy marnČ uplynula alespoĖ jedna ze lhĤt. ZároveĖ je pro délku
lhĤty významná skuteþnost, zda škoda vznikla v dĤsledku korupþního
jednání odpovČdné osoby þi jinak. O této problematice pojednám
podrobnČji níže.
b) u práv písemnČ uznaných (§ 110 odst. 1 OZ)281, co do dĤvodu a výše
(jednostranným právním úkonem282 povinného) þiní lhĤta 10 let a poþíná
bČžet od uznání nebo ode dne urþeného v uznání k uspokojení nároku.
RovnČž se v této lhĤtČ promlþují opakující se plnČní, která dospČla do
právní moci rozhodnutí, resp. do uznání; opakující se plnČní (renta), která
se stala splatnými pozdČji, se promlþují již v obecné lhĤtČ tĜíleté a ta bČží
pro každé plnČní zvlášĢ od jeho splatnosti.
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Podle § 629 NOZ je obecná (subjektivní) promlþecí doba 3 roky, nicménČ podle ustanovení § 630
NOZ lze sjednat (nesmí však být na újmu slabší stranČ) promlþecí lhĤtu kratší nebo i delší, nejménČ
však v trvání 1 roku a nejdéle v trvání 15 let, ode dne kdy mohlo být právo uplatnČno poprvé.
Specifická úprava (objektivní) promlþecí lhĤty však platí podle § 636 NOZ u práv na náhradu škody,
kde se tato promlþí za 10 let, popĜ. za 15 let byla-li zpĤsobena úmyslnČ, a to ode dne, kdy škoda resp.
újma vznikla. Podle § 636 odst. 3 NOZ nadále platí, že pĜi újmČ na zdraví þi životČ se uplatní pouze
subjektivní tĜíletá promlþecí lhĤta. Zejména s ohledem na zákonnou úpravu § 630 NOZ se jedná o
relativnČ kogentní charakter právní úpravy.
§ 619 NOZ ve spojení s § 629 odst. 1 NOZ
§ 620 odst. 1, § 621 odst. 1 NOZ ve spojení s § 629 NOZ; NOZ stanoví obecnou (subjektivní)
promlþecí lhĤtu 3 roky [oproti dosavadní lhĤtČ 2 roky (§ 106 odst. 1 a § 107 odst. 1 OZ)]
§ 639 NOZ
Viz pozn. pod þarou þ. 30 vČta prvá
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U práva na náhradu škody a u práva na vydání bezdĤvodného obohacení, jak
bylo uvedeno shora, rozlišujeme subjektivní a objektivní promlþecí lhĤty. Subjektivní
promlþecí lhĤta u nárokĤ na náhradu škody (§ 106 odst. 1 OZ283) poþíná bČžet ode dne,
kdy se poškozený dozví o škodČ - o jejím vzniku (zjistí skutkové okolnosti, dle kterých
lze dovodit vznik škody a její pĜedbČžný rozsah) a kdo za ni odpovídá (zjistí
skuteþnosti, které jsou rozhodné pro urþení odpovČdného subjektu) – tato jeho
vČdomost musí být prokázaná, nemĤže být urþena nČjakou mírou pravdČpodobnosti.
K tomu, aby se takto o škodČ dovČdČl zamČstnavatel však není dle judikatury284 nutné,
aby vČdomost nabyl jeho statutární orgán, ale zcela postaþí, když se o skuteþnosti doví
napĜ. Ĝeditel podniku.
ObdobnČ je upravena subjektivní lhĤta u práv z titulu bezdĤvodného obohacení,
pĜiþemž lhĤta poþíná bČžet ode dne, kdy se poškozený dozví, že došlo k bezdĤvodnému
obohacení a kdo se na jeho úkor obohatil (§ 107 odst. 1 OZ285).
Subjektivní promlþecí lhĤta (u práv z titulu náhrady škody a bezdĤvodného
obohacení þiní286:
a) obecnČ 2 roky,
b) 3 roky ve zvláštních pĜípadech tzv. korupþního jednání odpovČdného
subjektu (pouze u práv z titulu náhrady škody).
Pro uplatnČní práva na náhradu škody na zdraví platí pouze subjektivní
promlþecí lhĤta, neboĢ za jistých okolností (viz níže) by se zamČstnanci mohl nárok na
náhradu této škody promlþet dĜíve, než mu vĤbec vznikla. Promlþení tohoto práva je
jediným pĜípadem výluþné promlþecí doby subjektivní.
BČh subjektivní lhĤty se u každého nároku dle § 369 a násl. ZP poþíná rĤznČ
v závislosti na jeho charakteru. Proto i bČh promlþecí lhĤty je u každé odchylný. Podle §
370 ZP se poškozený o škodČ dozví až poté, co mu byla vyplacena poslední dávka
nemocenského, tj. také doba od které mohl poprvé vyþíslit výši škody – nároku), podle
283
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§ 620 odst. 1 NOZ
S IV s. 946
§ 621 odst. 1 NOZ
Podle § 629 odst. 1 NOZ þiní obecná promlþecí lhĤta 3 roky (specifická lhĤta odpovídající § 106
odst. 3 OZ byla v NOZ vypuštČna)
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§ 371 ZP se dozví o škodČ teprve vyplacením nižší mzdy þi platu v souþtu s pĜípadným
dĤchodem oproti dĜívČjšímu prĤmČrnému výdČlku, a podle § 372 ZP se o škodČ
spoþívající ve ztížení spoleþenského uplatnČní dozví v dobČ, kdy se po léþení jeho
zdravotní stav ustálil natolik, že bylo možné stanovit rozsah ztížení spoleþenského
uplatnČní, pokud k nČmu skuteþnČ došlo287 a o škodČ spoþívající v bolestném se dozví,
jakmile je možné jeho zdravotní stav považovat za ustálený, apod.
Pro urþení poþátku bČhu objektivní promlþecí lhĤty na náhradu škody (§ 106
odst. 2 OZ288) je rozhodující skuteþnost, kdy došlo ke škodné události (napĜ. tedy ke
korupþnímu jednání þi jiné události, ze které škoda vznikla), nikoliv tedy ke vzniku
škody. V praxi se tak mĤže stát, že mezi škodnou událostí a vznikem škody mĤže být
taková þasová prodleva, která je delší než promlþecí lhĤta a v takových pĜípadech je
tedy nárok na náhradu škody promlþen ještČ dĜíve, než samotná škoda vĤbec mohla
vzniknout. Z tohoto dĤvodu neplatí objektivní lhĤta pro škodu na zdraví. Nároky z ní se
promlþují pouze v subjektivní lhĤtČ, pokud však jejich promlþení není zcela vylouþeno
(§ 389 ZP, viz výše).
Obdobné platí pro poþátek bČhu objektivní promlþecí lhĤty z titulu
bezdĤvodného obohacení. Taková lhĤta poþíná bČžet ode dne, kdy došlo k získání
bezdĤvodného obohacení (§ 107 odst. 2 OZ289). Z hlediska délky objektivní promlþecí
lhĤty mĤžeme rozlišit následující tĜi pĜípady:
a) škoda, resp. bezdĤvodné obohacení zpĤsobené z nedbalosti – lhĤta 3 roky290,
b) škoda, resp. bezdĤvodné obohacení zpĤsobené úmyslnČ – lhĤta 10 let291,
c) škoda zpĤsobená korupþním jednáním – lhĤta 10 let292.

ii.)
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lhĤty k uplatnČní práv již pĜiznaných soudem

21 Cdo 2877/2004 (SJ 52/2006)
§ 636 NOZ stanoví delší objektivní lhĤty 10 let a 15 let (byla-li škoda zpĤsobena úmyslnČ) namísto 3
let a 10 let podle § 106 odst. 2 OZ s tím však, že bČh tČchto lhĤt poþíná ode dne vzniku škodu, nikoli
ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla
§ 638 NOZ stanoví delší objektivní lhĤty 10 let a 15 let (bylo-li bezdĤvodné obohacení zpĤsobeno
úmyslnČ) namísto 3 let a 10 let podle § 107 odst. 2 OZ
§ 636 odst. 1 NOZ, resp. § 638 odst. 1 NOZ stanoví delší objektivní lhĤtu 10 let oproti úpravČ v §
106 odst. 2 OZ, resp. § 107 odst. 2 OZ
§ 636 odst. 2 NOZ, resp. § 638 odst. 2 NOZ stanoví delší objektivní lhĤtu 15 let oproti úpravČ v §
106 odst. 2 a 3 OZ, resp. § 107 odst. 2 OZ
§ 636 odst. 2 vČta druhá NOZ stanoví delší objektivní lhĤtu 15 let oproti úpravČ v § 106 odst. 3 OZ
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Tyto lhĤty se uplatní v pĜípadech, kdy bylu oprávnČnému pĜiznáno jeho
právo pravomocným rozhodnutím soudu nebo schváleným smírem podle OSě.
OprávnČný mĤže svá práva uplatnit pouze návrhem na naĜízení výkonu rozhodnutí,
resp. návrhem na naĜízení exekuce. LhĤta v tČchto pĜípadech þiní 10 let ode dne,
kdy mČl být nárok podle pravomocného rozhodnutí soudu þi schváleného smíru
uspokojen. Pro plnČní ve splátkách platí vše, co bylo zmínČno již výše.
Byl-li úþastník pravomocnČ odsouzen k placení v budoucnu se opČtujícího
plnČní (renty), promlþují se tato ve lhĤtČ 3 let ode dne splatnosti každého z nich.
Požádá-li úþastník za trvání tČchto lhĤt o výkon rozhodnutí, resp. o exekuci,
nezapoþítává se do jejich bČhu doba, po kterou trvá Ĝízení o výkonu rozhodnutí.
Zvláštní promlþecí lhĤtu upravuje ustanovení § 331 ZP, které stanoví, že vrácení
neprávem vyplacených þástek mĤže zamČstnavatel na zamČstnanci požadovat, jen
pokud zamČstnanec vČdČl nebo musel z okolností pĜedpokládat, že jde o þástky
nesprávnČ urþené þi omylem vyplacené, a to do 3 let od jejich výplaty.
ZávČrem výkladu o této problematice bych pouze dodal, že za Ĝádné uplatnČní
nároku se považuje pouze jeho uplatnČní u soudu. UplatnČní pĜímo u zamČstnavatele þi
stížnost u orgánĤ odborové organizace není z hlediska bČhu promlþecí lhĤty a jejího
stavČní relevantním uplatnČním nároku. Charakter promlþecích lhĤt je hmotnČprávní, a
z tohoto dĤvodu musí být pĜípadné podání žaloby uþinČno u soudu nejpozdČji poslední
den této lhĤty. Podání, které by bylo uþinČno, byĢ i poslední den této lhĤty
prostĜednictvím poskytovatele poštovních služeb, avšak nebylo by doruþeno soudu ještČ
téhož dne, by nebylo podáním uþinČným v zachované lhĤtČ.

13. Vývoj právní úpravy podle zákona þ. 266/2006 Sb., o úrazovém
pojištČní zamČstnancĤ
Jak již bylo nastínČno v kapitole 6.3.3. o odškodĖování pracovních úrazĤ a
nemocí z povolání podle souþasné právní úpravy, mČla být stávající právní úprava
nahrazena k 1.1.2008 novou právní úpravou, zákonem þ. 266/2006 Sb., o úrazovém
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pojištČní zamČstnancĤ (ZoÚPZ). Do tohoto data se mČlo pĤvodnČ postupovat podle
stávající právní úpravy (§ 365 a násl. ZP), která byla vymezena jako úprava doþasného
charakteru a mČla trvat pouze po dobu jednoho roku, tedy od 1.1.2007, doby úþinnosti
ZP, do 31.12.2007. NáslednČ došlo k prvnímu odložení úþinnosti ZoÚPZ k 1.1.2010293.
Ani toto odložení úþinnosti ZoÚPZ však nebylo koneþné a k odložení zákona došlo do
souþasné doby ještČ dvakrát, a to k 1.1.2013294 a následnČ k 1.1.2015295.
Bez ohledu na tento neuspokojivý stav je tĜeba se zmínit alespoĖ v základních
rysech o nové právní úpravČ. ZoÚPZ zavádí zcela nový systém, který opouští dosavadní
systém odškodĖování pracovních úrazĤ a nemocí z povolání (resp. objektivní
odpovČdnost zamČstnavatele za škodu a nároky na náhradu škody upravené ZP) Tento
nový systém by mČl zavést tzv. dávkový systém sociálního pojištČní s tím, že
odpovČdnost za provádČní úrazového pojištČní bude pĜenesena na stát, resp. na ýSSZ.
Takto obecnČ vymezené pojetí úrazového pojištČní se má stát pojištČním, které doplĖuje
stávající pojištČní zdravotní, nemocenské a dĤchodové, tzn. že dojde k jeho zaþlenČní do
systému veĜejnoprávního sociálního pojištČní.
ZamČstnavatel bude podle nové právní úpravy povinen ýSSZ odvádČt pojistné,
která bude rovnČž zajišĢovat výbČr tohoto pojistného, výplatu dávek, povede jednotnou
evidenci a bude provádČt kontrolu nad tím, zda zamČstnavatelé plní svoji odvodovou
povinnost. ýSSZ jakožto nositel nového systému úrazového pojištČní pĜebere rovnČž
všechny dosavadní vyplácené renty s tím, že se jejich výpoþet oproti souþasnému stavu
nezmČní.
Další zmČnou, kterou pĜinese nová právní úprava, je i skuteþnost, že tomuto
systému úrazového pojištČní nebudou podléhat pouze vojáci z povolání a pĜíslušníci
bezpeþnostních sborĤ, kteĜí mají zvláštní úpravu odškodnČní služebních úrazĤ a nemocí
z povolání (ZoZNSV, ZoVoj a ZoSPPBS).
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Zákon þ. 218/2007 Sb., o úrazovém pojištČní zamČstnancĤ, kterým se mČní zákon þ. 266/2006 Sb. o
úrazovém pojištČní zamČstnancĤ, zákon þ. 267/2006 Sb., o zmČnČ zákonĤ souvisejících s pĜijetím
zákona o úrazovém pojištČní zamČstnancĤ, zákon þ. 264/2006 Sb., kterým se mČní nČkteré zákony v
souvislosti s pĜijetím zákoníku práce, ve znČní zákona þ. 585/2006 Sb., zákon þ. 110/2006 Sb., o
životním a existenþním minimu, zákon þ. 218/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech a o zmČnČ
nČkterých souvisejících zákonĤ (rozpoþtová pravidla), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, a zákon þ.
155/1995 Sb., o dĤchodovém pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
Zákon þ. 282/2009 Sb., kterým se mČní zákon þ. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištČní zamČstnancĤ, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ a další související zákony
Zákon þ. 463/2012 Sb., kterým se mČní zákon þ. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištČní zamČstnancĤ, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ a další související zákony
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SouþasnČ se zavedením tohoto nového modelu bude povinností ýSSZ
pĜipravovat každým rokem pojistný plán, který bude projednáván se zástupci sociálních
partnerĤ a následnČ bude pĜedložen ke schválení vládČ ýR.
ZoÚPZ rovnČž poþítá se zavedením tzv. malusĤ a bonusĤ, zejména s ohledem na
þetnost a závažnost pracovních úrazĤ u zamČstnavatele (napĜ. jako je tomu u povinného
pojištČní z provozu vozidel) a dodržování BOZP a jiných právních pĜedpisĤ vedoucích
k eliminaci tČchto jevĤ. Tento prvek vnesený do úrazového pojištČní by mČl souþasnČ
motivovat zamČstnavatele ke zvyšování BOZP.
ZoÚPZ zavádí nový systém jednotlivých dávek poskytovaných z úrazového
pojištČní, kterými budou tyto penČžité dávky (§ 17 odst. 1 ZoÚPZ):
a) úrazový pĜíplatek,
b) úrazové vyrovnání,
c) úrazová renta,
d) bolestné,
e) pĜíspČvek na ztížení spoleþenského uplatnČní,
f) náhrada nákladĤ na spojených s léþením,
g) náhrada nákladĤ spojených s pohĜbem,
h) jednorázový pĜíplatek pozĤstalému,
i) úrazová renta pozĤstalému,
a dále za podmínek stanovených v § 17 odst. 2 ZoÚPZ mĤže být poskytnuta
z úrazového pojištČní také vČcná dávka ve formČ rehabilitace.
Na základČ shora uvedeného lze dovodit, že se bude jednat o jednu ze zásadních
zmČn dosavadního systému, která se dotkne zejména rozšíĜeného výþtu dávek urþených
pozĤstalým, nicménČ ponechává nČkteré názvy náhrad dle ZP. SouþasnČ se dá ze
ZoÚPZ vypozorovat urþité, byĢ nepatrné snížení dávek zamČstnanci tak, aby byl sám
zamČstnanec motivován k novému uplatnČní se na trhu práce.
V úvodu pojednání o nové právní úpravČ již bylo uvedeno, že do dnešního dne
nenabyl ZoÚPZ úþinnosti. Vzhledem k tomu, že byl již dĜíve pĜedložen návrh rozsáhlé
novely ZoÚPZ, který však již v pĜipomínkovém Ĝízení nebyl doporuþen k pĜijetí,
vyvstala otázka vĤbec nad samotnou existencí ZoÚPZ, která vyústila až v koneþné
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doporuþení Porady ekonomických mistrĤ stále neúþinný ZoÚPZ zrušit a upravit
stávající systém náhrady škody a pojištČní odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu pĜi
pracovních úrazech a nemocech z povolání dosud spravovaný dvČma komerþními
pojišĢovnami tak, že dojde k liberalizaci na tomto segmentu trhu a zavede se obdobný
systém jako platí pro povinné pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidel (zavedením tzv.
malusĤ a bonusĤ s využitím preventivních fondĤ). Vzhledem k tomu, že vláda v bĜeznu
2012 tento návrh, kterým se mČní ZoÚPZ, neschválila, uložila ministru práce a
sociálních vČcí pĜedložit návrh zákona, kterým se zruší ZoÚPZ a zmČní ZP, pĜiþemž
stanovila lhĤtu šesti mČsícĤ pro navržení nového vČcného Ĝešení této problematiky.
V souþasné dobČ lze již pouze konstatovat, že ZoÚPZ zrušen nebyl, naopak jeho
úþinnost byla opČt odložena, a to k 1.1.2015, což dává jeho zastáncĤm jistou nadČji, že
skuteþnČ nČkdy nabude úþinnosti.
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ZávČr
Ve své rigorózní práci jsem se pokusil co nejlépe a nejpodrobnČji a pokud
možno alespoĖ trochu poutavým zpĤsobem nejen popsat a rozebrat problematiku
odpovČdnosti za škodu v pracovním právu a zaĜadit její jednotlivé složky do
systematiky pracovního práva, ale také, pokud jsem to uznal za vhodné, porovnat
s úpravou uvedenou ve StZP, doplnit pĜíklady z praxe za pĜispČní rozsáhlé relevantní
judikatury a rovnČž vlastními úvahami.
V závČru této práce bych dále chtČl zhodnotit dosavadní právní úpravu a pokusit
se o relevantní úvahy a námČty de lege ferenda.
Domnívám se, že dosavadní právní úprava odpovČdnosti za škodu v pracovním
právu, tak jak je upravena v souþasné dobČ, nevykazuje žádné podstatné nedostatky, a
to i s ohledem na skuteþnost, že je ve znaþné míĜe podporována þetnou soudní
judikaturou. Tato skuteþnost je odrazem zejména toho, že oblast, jíž se tato práce
zabývá, na rozdíl od úprav jiných institutĤ v pracovním právu, nedoznala zásadnČjších
zmČn od poloviny minulého století. Dle mého názoru se však najdou nČkteré menší
nedostatky, které by zasluhovaly pozornosti. Jedná se napĜ. o používání nejednotné
terminologie, pokud jde o náhradu škody u zamČstnance a zamČstnavatele (pojmy „jiná
újma“, resp. „ušlý zisk“ mohou zbyteþnČ uvádČt adresáty právní normy v urþitou
nejistotu ohlednČ jednotnosti výkladu tČchto pojmĤ). Jiným pĜíkladem mĤže být napĜ.
zaĜazení jednoho z pĜedpokladĤ vzniku obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu,
konkrétnČ požadavku „úmyslného jednání proti dobrým mravĤm“, do základních
ustanovení o pĜedpokladech obecné odpovČdnosti zamČstnance za škodu (§ 250 ZP),
obdobnČ jako je tomu u obecné odpovČdnosti zamČstnavatele za škodu. Dalším, z mého
pohledu, ménČ problematickým se jeví zpĤsob náhrady škody, a to konkrétnČ poĜadí
jednotlivých druhĤ plnČní, ve kterém by mČla být náhrada škody uskuteþnČna. Pokud se
totiž úþastnící odpovČdnostního pracovnČprávního vztahu nedohodnou, má dle
judikatury pĜednost penČžité plnČní, což dle mého názoru neodpovídá zcela zákonnému
textu v ZP. Proto by bylo vhodné ustanovení § 257 odst. 1 ZP a § 269 ZP upravit
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obdobnČ jako je tomu v NOZ (§ 2984), kdy má pĜednost náhrada škody uvedením
v pĜedchozí stav, bude-li to s ohledem na podmínky a povahu škody možné.
Pokud tedy mohu shrnout dosavadní právní úpravu, zdá se, že až na shora
uvedené výjimky je souþasná právní úprava odpovČdnosti za škodu v pracovním právu
dostaþující a není tĜeba zásadnČjších zmČn, zejména pokud bychom chtČli doplĖovat
jednotlivé druhy odpovČdností jak zamČstnance tak zamČstnavatele.
Jde-li o právní úpravu odpovČdnosti za škodu ve zvláštních právních pĜedpisech,
je tĜeba pouze struþnČ konstatovat, že by bylo vhodné, napĜ. pokud jde o vojenské
pĜedpisy, pokusit se sjednotit terminologii se ZP, neboĢ tato odpovídá spíše terminologii
uvedené ve StZP. Právní úprava by se tak stala jednoznaþnČjší, pĜehlednČjší a
dostupnČjší pro její adresáty.
Jedním z nejdĤležitČjších témat poslední doby jak na pĤdČ politické tak i právní
bylo, zda má nabýt úþinnosti NOZ k 1.1.2014 þi nikoli. Dnes už mĤžeme konstatovat,
že veškeré pĜípravy a zmČny kolem rekodifikace obþanského práva jsou skonþeny a
není tedy již na poĜadu dne uvažovat o tom, zda má NOZ obsahovat úpravu
pracovnČprávních vztahĤ. Tuto skuteþnost potvrzuje ustanovení § 2401 NOZ, neboĢ
podle tohoto ustanovení „pracovní pomČr, jakož i práva a povinnosti zamČstnance a
zamČstnavatele z pracovního pomČru upravuje jiný zákon“. Tímto zákonem je ZP (ve
znČní tzv. zmČnového zákona þ. 303/2013 Sb.). Vztah ZP a NOZ bude proto založen i
nadále na principu subsidiarity a NOZ se použije v pracovnČprávních vztazích tehdy,
jestliže ZP nebude mít pĜímo použitelnou vlastní právní úpravu a užití
obþanskoprávních ustanovení výslovnČ nebude vylouþeno. Použití ustanovení NOZ
však i za tČchto podmínek nebude moci být aplikováno, pokud by bylo v rozporu se
základními zásadami pracovnČprávních vztahĤ (§ 1a ZP), které mají poskytnout vyšší
míru ochrany zamČstnanci. Zásadní zmČnou, kterou pĜináší NOZ, je právní úprava
v oblasti dotýkající se subjektĤ individuálních pracovnČprávních vztahĤ, tedy i vztahĤ
odpovČdnostních. Jedná se pĜedevším o zmČnu v obsahu ustanovení ZP, která vymezují
„zpĤsobilost k právĤm a povinnostem“ a „zpĤsobilost k právním úkonĤm“ zamČstnance
(§ 6 a § 7 ZP) a fyzické osoby jakožto zamČstnavatele (§ 10 ZP). Tato ustanovení byla
znatelnČ omezena, dokonce u § 10 ZP došlo k jeho zrušení zcela. NapĜíštČ bude veškeré
statusové záležitosti upravovat NOZ. OhlednČ zpĤsobilosti k právĤm a povinnostem þi
zpĤsobilosti k právním úkonĤm se tedy bude aplikovat ustanovení NOZ o „právní
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osobnosti“ þi „svéprávnosti“, o nichž bylo pojednáno v prvních kapitolách této práce
vþetnČ odkazĤ na pĜesná ustanovení dle NOZ. Další ustanovení NOZ, která zĜejmČ
budou citelnČ ovlivĖovat pracovnČprávní vztahy, jsou jeho § 34 a § 35 NOZ (o
podmínkách výkonu závislé práce). Jsem však pĜesvČdþen, že tato shora uvedená
ustanovení nerespektují do znaþné míry urþitou specifiþnost pracovnČprávních vztahĤ, a
proto by bylo nanejvýš vhodné zamyslet se již nyní nad vyjmutím tČchto institutĤ pro
pracovnČprávní vztahy z úpravy v NOZ a zaĜadit je zpČt do ZP. Pokud jde o téma této
práce, lze pouze kvitovat, že ustanovením o odpovČdnosti jak zamČstnance, tak
zamČstnavatele za škodu se uvedené zmČny zásadním zpĤsobem nedotkly.
Nejasnosti v právní úpravČ, která se však dotýká pĜímo problematiky této práce,
pĜináší dosud odložený ZoÚPZ. PĜesto, že již bylo o této úpravČ pojednáno výše,
dovolím si s ohledem na její závažnost vyjádĜit svĤj vlastní názor na budoucí vývoj této
problematiky. PĜednČ je tĜeba Ĝíci, že zamítnutím zrušení ZoÚPZ a jeho následným
odložením vyvstávají otázky, jakým smČrem se bude úprava této problematiky do
budoucna ubírat. Existují totiž zĜejmČ dva všeobecnČ známé názory. Jedním z nich je
ponechat právní úpravu tak, jak byla zakotvena v ZoÚPZ s jeho pĜípadnými zmČnami a
dovést ji k úþinnosti. Na druhé stranČ však sílí názory, že by oblast odpovČdnosti za
škodu pĜi pracovních úrazech a nemocech z povolání mČla být i nadále upravena v ZP
s tím, že dosavadní úprava v pĜechodných ustanoveních by byla zaĜazena do Ĝádných
ustanovení ZP (nebyla pĜejata pouze ustanovení § 391 až 393 ZP, která do ZP vČcnČ
nepatĜí). OsobnČ se pĜikláním ke druhé variantČ, a to zejména z toho dĤvodu, že není
zcela dokonþena reforma veĜejných financí, není zatím dostateþnČ pĜipravena ýeská
správa sociálního zabezpeþení na pĜevzetí celé agendy a též s ohledem na skuteþnost, že
není zcela jasné kdy a za jakých podmínek dojde k zavedení jednotného inkasního
místa, jehož existence je nutná zejména v souvislosti s dokonþením reformy veĜejných
financí.
Z hlediska evropského kontextu se domnívám, že oblast odpovČdnosti za škodu
v pracovním právu není zcela pĜedmČtem zájmu komunitárního práva. To dokazuje i
skuteþnost, že nenajdeme mezi smČrnicemi EU takové, které se dotýkají této
problematiky, kromČ nČkolika smČrnic týkajících se BOZP. RovnČž mezi dokumenty
Rady Evropy nenajdeme žádné významné dokumenty, týkající se odpovČdnosti za
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škodu v pracovním právu. Je tedy zejména na jednotlivých þlenských státech, aby
upravily tuto oblast svými vnitrostátními pĜedpisy.
PĜedkládám tuto rigorózní práci komisi k posouzení. Doufám, že se mi podaĜilo
naplnit téma této práce a cíl, který jsem si stanovil v úvodu této práce, a že tak tato
práce bude moci být alespoĖ malým pĜínosem pĜípadnému þtenáĜi.
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Abstract
Liability in labor law was originally regulated in Act No. 65/1965 Coll., Labour
Code (old Labour Code) and was sufficiently developed. However, with regard to the
development after 1989 the obsolete concept of labor law was still lingering on the
border between public and private law. As of January 1, 2007 the new Labour Code
(Act No. 262/2006 Coll., The Labour Code) become effective which initially respected
character rather of old Labour Code, however, after the Constitutional Court and
subsequent amendments its character departed from the character public arrangements
to the private.
However the new Labour Code recorded in the area of liability only minor
changes, especially regarding the amendment of certain terms in the liability, an
increase of some compensation when liability for accidents at work and occupational
diseases, however, still persists in the current Code since 2007 an adjustment to liability
for accidents at work and occupational diseases which is regulated in the transitional
provisions. Edit of this issue was included in the transitional provisions on the grounds
that simultaneously with the acceptation of the new Labour Code was accepted the Act
on Employee Accident Insurance Act (Act No. 266/2006 Coll.), but it has not come into
the effectiveness. Therefore in this legal direction there can be criticized the fact that
such an important institute of employer liability for damages would not become
effective after such a long time governed by the transitional provisions, but rather the
basic provisions of the legislation.
Legislation liability set out in particular in the specific legislation, Act No.
220/1999 Coll., Act No. 221/1999 Coll. and Act No. 361/2003 Coll., is separate
legislation, and that is what the content of the responsibility for its validity has not
changed significantly. The exception in this regard is still valid but inefficient Act No.
218/2002 Coll., which in its provisions relating to liability for damage refers to the
subsidiary application of the provisions of the new Labour Code whether state
employees or state (state organizational units).
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In conclusion, the issue of liability in labor law, as it is discussed in this thesis, is
largely consistent and continuous, although there are few separate laws, and in
particular the adoption of the new Labour Code in 2006 was a significant change that
labor relations governed by this legislation. In this context, it should be a time to regret
in accordance to the fact that a number of laws that were adopted earlier (eg. Act No.
218/2002 Coll.) or in connection with the new Labour Code (eg. Act No. 266/2006
Coll.) is not because of lack of financial coverage related to the incomplete reform of
public finances currently still effective and their effectiveness is still delayed .

Klíþová slova – key word
Pracovní právo – labour law
OdpovČdnost - liability
Škoda - damage
ZamČstnanec - employee
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ZamČstnavatel – employer
Náhrada škody – compensation for damage
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